
AM\1181019CS.docx PE637.686v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

26.3.2019 A8-0182/1

Pozměňovací návrh 1
Eider Gardiazabal Rubial
za skupinu S&D

Zpráva A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá rozhodnutí předsednictva ze 
dne 10. prosince 2018 týkající se stážistů 
poslanců; požaduje dokončení jednání 
o technických aspektech tohoto 
rozhodnutí, aby mohlo nabýt účinnosti dne 
2. července 2019; zdůrazňuje, že odměny 
stážistů by měly přinejmenším pokrývat 
jejich životní náklady;

33. vítá rozhodnutí předsednictva ze 
dne 10. prosince 2018 týkající se stážistů 
poslanců, které nabude účinnosti dne 2. 
července 2019; zdůrazňuje, že závazná 
minimální odměna stážistů by jim měla 
zaručit důstojný příjem, jako je tomu 
u stážistů ve správách orgánů EU;
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Pozměňovací návrh 2
Eider Gardiazabal Rubial
za skupinu S&D

Zpráva A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. připomíná doporučení usnesení 
Parlamentu z 26. října 2017, 11. září 2018 
a 15. ledna 2009 o potírání sexuálního 
obtěžování a zneužívání v Unii a 
o opatřeních proti psychickému 
a sexuálnímu obtěžování; požaduje 
podporu na pokrytí nákladů na externí 
odborné konzultace potřebné k rozšíření 
externího auditu ohledně „Poradního 
výboru pro zaměstnance Parlamentu“ 
v oblasti prevence obtěžování; žádá 
prostředky na pokrytí plného provádění 
reformních kroků pro Evropský parlament, 
které jsou uvedeny v plánu pro potírání 
sexuálního obtěžování, včetně provádění 
častých školení proti obtěžování pro 
všechny zaměstnance, akreditované 
parlamentní asistenty a poslance; je navíc 
toho názoru, že jsou zapotřebí prostředky 
na pokrytí nákladů na mediátory a další 
odborníky v oblasti prevence a řešení 
případů obtěžování v Parlamentu ve 
spolupráci se sítí důvěrných poradců a se 
současnými strukturami;

41. připomíná doporučení usnesení 
Parlamentu z 26. října 2017, 11. září 2018 
a 15. ledna 2009 o potírání sexuálního 
obtěžování a zneužívání v Unii a 
o opatřeních proti psychickému 
a sexuálnímu obtěžování; požaduje 
podporu na pokrytí nákladů na externí 
odborné konzultace potřebné k rozšíření 
externího auditu ohledně „Poradního 
výboru pro zaměstnance Parlamentu“ 
v oblasti prevence obtěžování; žádá 
prostředky na pokrytí plného provádění 
reformních kroků pro Evropský parlament, 
které jsou uvedeny v usnesení o potírání 
sexuálního obtěžování, včetně provádění 
častých povinných školení proti obtěžování 
pro všechny zaměstnance, akreditované 
parlamentní asistenty a poslance; je navíc 
toho názoru, že jsou zapotřebí prostředky 
na pokrytí nákladů na mediátory a další 
odborníky v oblasti prevence a řešení 
případů obtěžování v Parlamentu ve 
spolupráci se sítí důvěrných poradců a se 
současnými strukturami;
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