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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. palankiai vertina Biuro 2018 m. 
gruodžio 10 d. priimtą sprendimą dėl EP 
narių stažuotojų; prašo užbaigti diskusijas 
dėl to sprendimo techninių aspektų, kad 
jis galėtų įsigalioti nuo 2019 m. liepos 
2 d.; pabrėžia, kad stažuotojų atlyginimai 
turi būti bent jau tokie, kad iš tų 
atlyginimų būtų galima padengti 
gyvenimo išlaidas;

33. palankiai vertina Biuro 2018 m. 
gruodžio 10 d. priimtą sprendimą dėl EP 
narių stažuotojų, kuris įsigalios nuo 
2019 m. liepos 2 d.; pabrėžia, kad 
privalomas minimalus stažuotojų 
atlyginimas turėtų užtikrinti jiems 
tinkamas pajamas, kaip yra ES institucijų 
administracijų stažuotojų atveju;

Or. en



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

26.3.2019 A8-0182/2

Pakeitimas 2
Eider Gardiazabal Rubial
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
(2019/2003(BUD))
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41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. primena 2017 m. spalio 26 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
kovos su seksualiniu priekabiavimu ir 
prievarta ES pateiktas rekomendacijas, taip 
pat priemones, kuriomis siekiama vykdyti 
bauginimo ir seksualinio priekabiavimo 
prevenciją ir kovą su jais; prašo teikti 
paramą siekiant padengti išorės ekspertų, 
reikalingų išorės auditui išplėsti į 
„Personalo patariamąjį komitetą 
Parlamento nariams“ priekabiavimo 
prevencijos klausimais, išlaidas; prašo, kad 
būtų skirti asignavimai siekiant padengti 
išlaidas visapusiškai įgyvendinant 
Parlamento reformos priemones, minimas 
veiksmų plane dėl kovos su priekabiavimu, 
įskaitant kovos su priekabiavimu mokymus 
visiems darbuotojams, akredituotiems 
Parlamento narių padėjėjams ir Parlamento 
nariams; be to, laikosi nuomonės, kad 
reikalingi asignavimai siekiant padengti 
tarpininkų ir kitų ekspertų, kurie turi 
reikiamą kvalifikaciją, kad galėtų užkirsti 
kelią priekabiavimo atvejams Parlamente ir 
tokius atvejus valdyti kartu su 
konfidencialių patarėjų tinklu ir 
naudojantis dabartinėmis struktūromis, 
išlaidas;

41. primena 2017 m. spalio 26 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
kovos su seksualiniu priekabiavimu ir 
prievarta ES pateiktas rekomendacijas, taip 
pat priemones, kuriomis siekiama vykdyti 
bauginimo ir seksualinio priekabiavimo 
prevenciją ir kovą su jais; prašo teikti 
paramą siekiant padengti išorės ekspertų, 
reikalingų išorės auditui išplėsti į 
„Personalo patariamąjį komitetą 
Parlamento nariams“ priekabiavimo 
prevencijos klausimais, išlaidas; prašo, kad 
būtų skirti asignavimai siekiant padengti 
išlaidas visapusiškai įgyvendinant 
Parlamento reformos priemones, minimas 
rezoliucijoje dėl kovos su priekabiavimu, 
įskaitant privalomus kovos su 
priekabiavimu mokymus visiems 
darbuotojams, akredituotiems Parlamento 
narių padėjėjams ir Parlamento nariams; be 
to, laikosi nuomonės, kad reikalingi 
asignavimai siekiant padengti tarpininkų ir 
kitų ekspertų, kurie turi reikiamą 
kvalifikaciją, kad galėtų užkirsti kelią 
priekabiavimo atvejams Parlamente ir 
tokius atvejus valdyti kartu su 
konfidencialių patarėjų tinklu ir 
naudojantis dabartinėmis struktūromis, 
išlaidas;
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