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Poprawka 1
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Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski
(2019/2003(BUD))

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
w sprawie stażystów posłów, podjętą przez 
Prezydium 10 grudnia 2018 r.; postuluje 
zakończenie dyskusji na temat 
technicznych aspektów tej decyzji, aby 
mogła ona wejść w życie z dniem 2 lipca 
2019 r.; podkreśla, że wynagrodzenia dla 
stażystów powinny wystarczyć co najmniej 
na pokrycie kosztów utrzymania;

33. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
w sprawie stażystów posłów, którą 
Prezydium podjęło 10 grudnia 2018 r. i 
która wejdzie w życie 2 lipca 2019 r.; 
podkreśla, że obowiązujące 
wynagrodzenie minimalne dla stażystów 
powinno gwarantować im godne dochody 
na poziomie odpowiadającym dochodom 
stażystów w administracjach instytucji 
UE;
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Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. przypomina o zaleceniach 
zawartych w rezolucjach Parlamentu z 26 
października 2017 r., 11 września 2018 r. i 
15 stycznia 2019 r. w sprawie 
przeciwdziałania molestowaniu i 
wykorzystywaniu seksualnemu w Unii 
oraz w sprawie środków na rzecz 
zapobiegania mobbingowi i molestowaniu 
seksualnemu i zwalczania tych zjawisk; 
domaga się wsparcia na rzecz pokrycia 
kosztów zewnętrznej wiedzy fachowej, 
która jest niezbędna w celu rozszerzenia 
zewnętrznej kontroli komitetu doradczego 
ds. pracowników Parlamentu pod kątem 
zapobiegania napastowaniu; zwraca się o 
środki na pokrycie kosztów pełnego 
wdrożenia kroków modernizacyjnych w 
Parlamencie Europejskim, o których mowa 
w planie działania na rzecz 
przeciwdziałania molestowaniu, w tym na 
organizację częstych szkoleń z zakresu 
przeciwdziałania napastowaniu dla 
wszystkich pracowników, akredytowanych 
asystentów parlamentarnych i posłów; jest 
ponadto zdania, że potrzebne są środki na 
pokrycie kosztów korzystania z usług 
mediatorów i innych ekspertów 
posiadających kwalifikacje w zakresie 
zapobiegania przypadkom napastowania i 
zarządzania takimi sprawami w 
Parlamencie we współpracy z siecią 

41. przypomina o zaleceniach 
zawartych w rezolucjach Parlamentu z 26 
października 2017 r., 11 września 2018 r. i 
15 stycznia 2019 r. w sprawie 
przeciwdziałania molestowaniu i 
wykorzystywaniu seksualnemu w Unii 
oraz w sprawie środków na rzecz 
zapobiegania mobbingowi i molestowaniu 
seksualnemu i zwalczania tych zjawisk; 
domaga się wsparcia na rzecz pokrycia 
kosztów zewnętrznej wiedzy fachowej, 
która jest niezbędna w celu rozszerzenia 
zewnętrznej kontroli komitetu doradczego 
ds. pracowników Parlamentu pod kątem 
zapobiegania napastowaniu; zwraca się o 
środki na pokrycie kosztów pełnego 
wdrożenia kroków modernizacyjnych w 
Parlamencie Europejskim, o których mowa 
w rezolucji w sprawie przeciwdziałania 
molestowaniu, w tym na organizację 
częstych obowiązkowych szkoleń z zakresu 
przeciwdziałania nękaniu lub 
molestowaniu dla wszystkich 
pracowników, akredytowanych asystentów 
parlamentarnych i posłów; jest ponadto 
zdania, że potrzebne są środki na pokrycie 
kosztów korzystania z usług mediatorów i 
innych ekspertów posiadających 
kwalifikacje w zakresie zapobiegania 
przypadkom napastowania i zarządzania 
takimi sprawami w Parlamencie we 
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zaufanych doradców i w ramach 
istniejących struktur;

współpracy z siecią zaufanych doradców i 
w ramach istniejących struktur;

Or. en


