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26.3.2019 A8-0182/1

Alteração 1
Eider Gardiazabal Rubial
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2020 - Secção I - Parlamento Europeu
(2019/2003(BUD))

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Congratula-se com a decisão da 
Mesa sobre os estagiários dos deputados, 
de 10 de dezembro de 2018;  solicita que 
se conclua o debate sobre os aspetos 
técnicos da referida decisão para que a 
mesma possa entrar em vigor em 2 de 
julho de 2019;  salienta que as 
remunerações dos estagiários devem 
cobrir, pelo menos, as suas despesas de 
subsistência;

33. Congratula-se com a decisão da 
Mesa sobre os estagiários dos deputados, 
de 10 de dezembro de 2018, que entrará 
em vigor em 2 de julho de 2019;  salienta 
que uma remuneração mínima 
obrigatória dos estagiários lhes deve 
garantir um rendimento digno, como é o 
caso dos estagiários nas administrações 
das instituições da UE;
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26.3.2019 A8-0182/2

Alteração 2
Eider Gardiazabal Rubial
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2020 - Secção I - Parlamento Europeu
(2019/2003(BUD))

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Relembra as recomendações das 
resoluções do Parlamento de 26 de outubro 
de 2017, 11 de setembro de 2018 e 15 de 
janeiro de 2019 sobre a luta contra o 
assédio sexual e os abusos sexuais na UE e 
medidas para evitar e combater o assédio 
moral e sexual; exige que seja concedido 
apoio para cobrir as despesas relativas aos 
conhecimentos especializados externos 
necessários para alargar a auditoria externa 
ao Comité Consultivo do pessoal do 
Parlamento sobre o assédio e a sua 
prevenção; solicita a atribuição de dotações 
para cobrir a plena aplicação das medidas 
reformadoras para o Parlamento Europeu 
referidas no roteiro para a luta contra o 
assédio, incluindo formações frequentes 
antiassédio para todos os elementos do 
pessoal, os APA e os deputados;  
considera, além disso, que são necessárias 
dotações para cobrir as despesas relativas a 
mediadores e outros peritos com 
competência para prevenir e gerir os casos 
de assédio no Parlamento, juntamente com 
a rede de conselheiros-confidentes e as 
estruturas existentes;

41. Relembra as recomendações das 
resoluções do Parlamento de 26 de outubro 
de 2017, 11 de setembro de 2018 e 15 de 
janeiro de 2019 sobre a luta contra o 
assédio sexual e os abusos sexuais na UE e 
medidas para evitar e combater o assédio 
moral e sexual; exige que seja concedido 
apoio para cobrir as despesas relativas aos 
conhecimentos especializados externos 
necessários para alargar a auditoria externa 
ao Comité Consultivo do pessoal do 
Parlamento sobre o assédio e a sua 
prevenção; solicita a atribuição de dotações 
para cobrir a plena aplicação das medidas 
reformadoras para o Parlamento Europeu 
referidas na resolução sobre a luta contra o 
assédio, incluindo formações obrigatórias 
e frequentes antiassédio para todos os 
elementos do pessoal, os APA e os 
deputados; considera, além disso, que são 
necessárias dotações para cobrir as 
despesas relativas a mediadores e outros 
peritos com competência para prevenir e 
gerir os casos de assédio no Parlamento, 
juntamente com a rede de 
conselheiros-confidentes e as estruturas 
existentes;
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