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26.3.2019 A8-0182/1

Pozmeňujúci návrh 1
Eider Gardiazabal Rubial
v mene skupiny S&D

Správa A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta rozhodnutie Predsedníctva 
o stážistoch poslancov, ktoré prijalo 10. 
decembra 2018; žiada, aby sa diskusia 
o technických aspektoch tohto 
rozhodnutia ukončila tak, aby 
rozhodnutie nadobudlo účinnosť 2. júla 
2019; zdôrazňuje, že odmeny stážistov by 
mali pokrývať aspoň ich životné náklady;

33. víta rozhodnutie Predsedníctva 
o stážistoch poslancov prijaté 10. 
decembra 2018, ktoré nadobudne 
účinnosť 2. júla 2019; zdôrazňuje, že 
minimálna záväzná odmena stážistov by 
im mala zaručiť dôstojný príjem, ako je to 
v prípade stážistov v administratíve 
inštitúcií EÚ;
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26.3.2019 A8-0182/2

Pozmeňujúci návrh 2
Eider Gardiazabal Rubial
v mene skupiny S&D

Správa A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
(2019/2003(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. pripomína odporúčania uvedené v 
uzneseniach Parlamentu z 26. októbra 
2017, 11. septembra 2018 a 15. januára 
2019 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu 
a zneužívaniu v Únii, ako aj opatrenia na 
predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu 
obťažovaniu a na boj proti nim; požaduje 
podporu na pokrytie nákladov na externé 
odborné znalosti potrebné na rozšírenie 
externého auditu poradného výboru 
pre zamestnancov Európskeho parlamentu 
v oblasti prevencie obťažovania; žiada 
rozpočtové prostriedky na pokrytie 
úplného vykonávania reformných krokov 
v rámci Európskeho parlamentu uvedených 
v pláne boja proti obťažovaniu vrátane 
častých odborných príprav zameraných na 
boj proti obťažovaniu pre všetkých 
zamestnancov, akreditovaných asistentov 
poslancov a poslancov Európskeho 
parlamentu; ďalej zastáva názor, že sú 
potrebné rozpočtové prostriedky 
na pokrytie nákladov na mediátorov 
a iných kompetentných odborníkov 
v oblasti predchádzania prípadom 
obťažovania v rámci Parlamentu a ich 
správy v spolupráci so sieťou dôverných 
poradcov a súčasnými štruktúrami;

41. pripomína odporúčania uvedené v 
uzneseniach Parlamentu z 26. októbra 
2017, 11. septembra 2018 a 15. januára 
2019 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu 
a zneužívaniu v Únii, ako aj opatrenia na 
predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu 
obťažovaniu a na boj proti nim; požaduje 
podporu na pokrytie nákladov na externé 
odborné znalosti potrebné na rozšírenie 
externého auditu poradného výboru 
pre zamestnancov Európskeho parlamentu 
v oblasti prevencie obťažovania; žiada 
rozpočtové prostriedky na pokrytie 
úplného vykonávania reformných krokov 
v rámci Európskeho parlamentu uvedených 
v uznesení o boji proti obťažovaniu 
vrátane častých a povinných odborných 
príprav zameraných na boj proti 
obťažovaniu pre všetkých zamestnancov, 
akreditovaných asistentov poslancov a 
poslancov Európskeho parlamentu; ďalej 
zastáva názor, že sú potrebné rozpočtové 
prostriedky na pokrytie nákladov 
na mediátorov a iných kompetentných 
odborníkov v oblasti predchádzania 
prípadom obťažovania v rámci Parlamentu 
a ich správy v spolupráci so sieťou 
dôverných poradcov a súčasnými 
štruktúrami;
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