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Betænkning A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 – Sektion I – Europa-Parlamentet
(2019/2003(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. glæder sig over Præsidiets afgørelse 
af 10. december 2018 om medlemmernes 
praktikanter; anmoder om, at drøftelsen 
om de tekniske aspekter af denne 
afgørelse afsluttes, for at den kan træde i 
kraft den 2. juli 2019; understreger, at 
praktikanternes vederlag som minimum 
bør dække deres leveomkostninger;

33. glæder sig over Præsidiets afgørelse 
af 10. december 2018 om medlemmernes 
praktikanter, som vil træde i kraft den 2. 
juli 2019; understreger, at et bindende 
minimumsvederlag til praktikanter bør 
sikre dem en anstændig indkomst, således 
som det også er tilfælde for praktikanter 
inden for EU-institutionernes 
administrationer;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 41

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. minder om henstillingerne i 
Parlamentets beslutninger af 26. oktober 
2017, 11. september 2018 og 15. januar 
2019 om bekæmpelse af sexchikane og 
misbrug i Unionen samt om 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af mobning og seksuel 
chikane; kræver støtte til at dække 
udgifterne til den eksterne ekspertise, der 
er nødvendig for at udvide den eksterne 
revision til at omfatte "det rådgivende 
udvalg for Parlamentets personale" om 
forebyggelse af chikane; anmoder om 
bevillinger til at dække den fulde 
gennemførelse af de reformtiltag for 
Europa-Parlamentet, der er nævnt i 
køreplanen for bekæmpelse af chikane, 
herunder hyppig uddannelse i bekæmpelse 
af chikane for alle ansatte, akkrediterede 
parlamentariske assistenter og medlemmer 
af Europa-Parlamentet; er endvidere af den 
opfattelse, at der er behov for bevillinger til 
dækning af udgifterne til mæglere og andre 
eksperter med kompetence til at forebygge 
og håndtere sager om chikane i 
Parlamentet sammen med netværket af 
fortrolige rådgivere og nuværende 
strukturer;

41. minder om henstillingerne i 
Parlamentets beslutninger af 26. oktober 
2017, 11. september 2018 og 15. januar 
2019 om bekæmpelse af sexchikane og 
misbrug i Unionen samt om 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af mobning og seksuel 
chikane; kræver støtte til at dække 
udgifterne til den eksterne ekspertise, der 
er nødvendig for at udvide den eksterne 
revision til at omfatte "det rådgivende 
udvalg for Parlamentets personale" om 
forebyggelse af chikane; anmoder om 
bevillinger til at dække den fulde 
gennemførelse af de reformtiltag for 
Europa-Parlamentet, der er nævnt i 
beslutningen om bekæmpelse af chikane, 
herunder hyppig obligatorisk uddannelse i 
bekæmpelse af chikane for alle ansatte, 
akkrediterede parlamentariske assistenter 
og medlemmer af Europa-Parlamentet; er 
endvidere af den opfattelse, at der er behov 
for bevillinger til dækning af udgifterne til 
mæglere og andre eksperter med 
kompetence til at forebygge og håndtere 
sager om chikane i Parlamentet sammen 
med netværket af fortrolige rådgivere og 
nuværende strukturer;

Or. en
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