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Τροπολογία 1
Eider Gardiazabal Rubial
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 – τμήμα 
Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(2019/2003(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο 
σχετικά με τους ασκούμενους των 
βουλευτών στις 10 Δεκεμβρίου 2018· 
ζητεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση 
σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της εν 
λόγω απόφασης ώστε να τεθεί σε ισχύ 
στις 2 Ιουλίου 2019· τονίζει ότι οι αμοιβές 
των ασκουμένων θα πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τις δαπάνες διαβίωσής τους·

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο 
σχετικά με τους ασκούμενους των 
βουλευτών στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η 
οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουλίου 
2019· τονίζει ότι η δεσμευτική ελάχιστη 
αμοιβή των ασκουμένων θα πρέπει να 
τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα, όπως συμβαίνει με τους 
ασκουμένους που απασχολούνται στις 
διοικήσεις των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ·
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Τροπολογία 2
Eider Gardiazabal Rubial
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 – τμήμα 
Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(2019/2003(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. υπενθυμίζει τις συστάσεις των 
ψηφισμάτων  του Κοινοβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2017, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2018 και της 15ης Ιανουαρίου 2019 
σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και 
κακοποίησης στην ΕΕ και σχετικά με 
μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση 
της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· ζητεί στήριξη για την 
κάλυψη του κόστους των εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων που είναι αναγκαίοι 
προκειμένου να επεκταθεί ο εξωτερικός 
έλεγχος στη «συμβουλευτική επιτροπή για 
το προσωπικό του ΕΚ» σχετικά με την 
πρόληψη της παρενόχλησης· ζητεί να 
διατεθούν πιστώσεις για την κάλυψη της 
πλήρους εφαρμογής των 
μεταρρυθμιστικών μέτρων για το 
Κοινοβούλιο που αναφέρονται στον οδικό 
χάρτη για την καταπολέμηση της 
παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης 
τακτικής κατάρτισης κατά της 
παρενόχλησης για όλο το προσωπικό, του 
ΔΚΒ και τους βουλευτές του ΕΚ· 
επιπλέον, είναι της γνώμης ότι απαιτούνται 
πιστώσεις για την κάλυψη του κόστους 
των διαμεσολαβητών και άλλων 
εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδιοι για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 

41. υπενθυμίζει τις συστάσεις των 
ψηφισμάτων  του Κοινοβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2017, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2018 και της 15ης Ιανουαρίου 2019 
σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και 
κακοποίησης στην ΕΕ και σχετικά με 
μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση 
της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· ζητεί στήριξη για την 
κάλυψη του κόστους των εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων που είναι αναγκαίοι 
προκειμένου να επεκταθεί ο εξωτερικός 
έλεγχος στη «συμβουλευτική επιτροπή για 
το προσωπικό του ΕΚ» σχετικά με την 
πρόληψη της παρενόχλησης· ζητεί να 
διατεθούν πιστώσεις για την κάλυψη της 
πλήρους εφαρμογής των 
μεταρρυθμιστικών μέτρων για το 
Κοινοβούλιο που αναφέρονται στο 
ψήφισμα για την καταπολέμηση της 
παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης 
τακτικής υποχρεωτικής κατάρτισης κατά 
της παρενόχλησης για όλο το προσωπικό, 
του ΔΚΒ και τους βουλευτές του ΕΚ· 
επιπλέον, είναι της γνώμης ότι απαιτούνται 
πιστώσεις για την κάλυψη του κόστους 
των διαμεσολαβητών και άλλων 
εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδιοι για 
την πρόληψη και τη διαχείριση των 
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υποθέσεων παρενόχλησης εντός του 
Κοινοβουλίου από κοινού με το δίκτυο 
έμπιστων συμβούλων και τις υφιστάμενες 
δομές·

υποθέσεων παρενόχλησης εντός του 
Κοινοβουλίου από κοινού με το δίκτυο 
έμπιστων συμβούλων και τις υφιστάμενες 
δομές·
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