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Tarkistus 1
Eider Gardiazabal Rubial
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan 
parlamentti
(2019/2003(BUD))

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. on tyytyväinen puhemiehistön 
10. joulukuuta 2018 tekemään jäsenten 
harjoittelijoita koskevaan päätökseen; 
pyytää, että kyseisen päätöksen teknisistä 
yksityiskohdista tehdään lopullinen 
ratkaisu, jotta päätös tulisi voimaan 
2. heinäkuuta 2019; korostaa, että 
harjoittelijoiden palkkojen olisi katettava 
ainakin heidän elinkustannuksensa;

33. on tyytyväinen puhemiehistön 
10. joulukuuta 2018 tekemään jäsenten 
harjoittelijoita koskevaan päätökseen, joka 
tulee voimaan 2. heinäkuuta 2019; 
korostaa, että harjoittelijoiden sitovan 
vähimmäispalkan olisi taattava heille 
kohtuulliset tulot samalla tavalla kuin 
unionin toimielinten hallinnossa 
työskenteleville harjoittelijoille;
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Tarkistus 2
Eider Gardiazabal Rubial
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Mietintö A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan 
parlamentti
(2019/2003(BUD))

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. palauttaa mieliin 26. lokakuuta 
2017, 11. syyskuuta 2018 ja 
15. tammikuuta 2019 annetuissa 
parlamentin päätöslauselmissa esitetyt 
suositukset seksuaalisen häirinnän ja 
hyväksikäytön torjumisesta unionissa sekä 
toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen 
häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; 
pyytää tukea sellaisesta ulkopuolisesta 
asiantuntemuksesta aiheutuvien kulujen 
kattamiseen, jota tarvitaan laajentamaan 
ulkoista tarkastusta, joka koskee häirinnän 
ehkäisemistä käsittelevää parlamentin 
henkilöstön neuvoa-antavaa komiteaa; 
pyytää määrärahoja, jotta voidaan kattaa 
kaikki uudistustoimet, jotka parlamentti 
mainitsi häirinnän torjuntaa koskevassa 
etenemissuunnitelmassa, muun muassa 
järjestelmällä koko henkilöstölle, 
parlamentin jäsenten valtuutetuille 
avustajille ja parlamentin jäsenille 
säännöllisesti häirinnän torjuntaa liittyvää 
koulutusta; katsoo lisäksi, että sovittelijoita 
ja muita asiantuntijoita koskevien 
kustannusten kattamiseen on varattava 
määrärahoja parlamentissa tapahtuvien 
häirintätapausten ehkäisemiseksi ja 
hoitamiseksi yhdessä luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
kanssa ja nykyisten rakenteiden avulla;

41. palauttaa mieliin 26. lokakuuta 
2017, 11. syyskuuta 2018 ja 
15. tammikuuta 2019 annetuissa 
parlamentin päätöslauselmissa esitetyt 
suositukset seksuaalisen häirinnän ja 
hyväksikäytön torjumisesta unionissa sekä 
toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen 
häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; 
pyytää tukea sellaisesta ulkopuolisesta 
asiantuntemuksesta aiheutuvien kulujen 
kattamiseen, jota tarvitaan laajentamaan 
ulkoista tarkastusta, joka koskee häirinnän 
ehkäisemistä käsittelevää parlamentin 
henkilöstön neuvoa-antavaa komiteaa; 
pyytää määrärahoja, jotta voidaan kattaa 
kaikki uudistustoimet, jotka parlamentti 
mainitsi häirinnän torjuntaa koskevassa 
päätöslauselmassa, muun muassa 
järjestelmällä koko henkilöstölle, 
parlamentin jäsenten valtuutetuille 
avustajille ja parlamentin jäsenille 
säännöllisesti häirinnän torjuntaa liittyvää 
pakollista koulutusta; katsoo lisäksi, että 
sovittelijoita ja muita asiantuntijoita 
koskevien kustannusten kattamiseen on 
varattava määrärahoja parlamentissa 
tapahtuvien häirintätapausten 
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi yhdessä 
luottamuksellista neuvontaa antavien 
henkilöiden verkoston kanssa ja nykyisten 
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rakenteiden avulla;

Or. en


