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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja sklep o praktikantih 
poslancev, ki ga je predsedstvo sprejelo 
10. decembra 2018; poziva, naj se zaključi 
razprava o tehničnih vidikih tega sklepa, 
da bo lahko začel veljati 2. julija 2019; 
poudarja, da bi moralo plačilo praktikantov 
pokriti vsaj njihove življenjske stroške;

33. pozdravlja sklep o praktikantih 
poslancev, ki ga je predsedstvo sprejelo 
10. decembra 2018 in bo začel veljati 2 
julija 2019; poudarja, da bi moralo 
zavezujoče minimalno plačilo praktikantov 
zagotavljati dostojni prihodek, kakor ga 
denimo prejemajo praktikanti v upravah 
institucij EU;
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Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. želi spomniti na priporočila iz 
resolucij Parlamenta z dne 26. oktobra 
2017, 11. septembra 2018 in 15. januarja 
2019 o boju proti spolnemu nadlegovanju 
in zlorabam v Uniji ter ukrepih za 
preprečevanje trpinčenja in spolnega 
nadlegovanja ter boj proti njima; zahteva 
podporo za kritje stroškov zunanjega 
strokovnega znanja, potrebnega za 
razširitev zunanje revizije na „svetovalni 
odbor uslužbencev Parlamenta“, ki se 
ukvarja s preprečevanjem nadlegovanja; 
poziva k odobritvam za kritje polnega 
izvajanja reformnih korakov Evropskega 
parlamenta, ki so omenjeni v časovnem 
načrtu za boj proti nadlegovanju, vključno 
s pogostimi usposabljanji proti 
nadlegovanju za vse uslužbence, 
akreditirane parlamentarne pomočnike in 
poslance; meni tudi, da so potrebne 
odobritve za kritje stroškov mediatorjev in 
drugih strokovnjakov, pristojnih za 
preprečevanje in obvladovanje primerov 
nadlegovanja v Parlamentu, skupaj z mrežo 
zaupnih svetovalcev in sedanjih struktur;

41. želi spomniti na priporočila iz 
resolucij Parlamenta z dne 26. oktobra 
2017, 11. septembra 2018 in 15. januarja 
2019 o boju proti spolnemu nadlegovanju 
in zlorabam v Uniji ter ukrepih za 
preprečevanje trpinčenja in spolnega 
nadlegovanja ter boj proti njima; zahteva 
podporo za kritje stroškov zunanjega 
strokovnega znanja, potrebnega za 
razširitev zunanje revizije na „svetovalni 
odbor uslužbencev Parlamenta“, ki se 
ukvarja s preprečevanjem nadlegovanja; 
poziva k odobritvam za kritje polnega 
izvajanja reformnih korakov Evropskega 
parlamenta, ki so omenjeni v resoluciji o 
boju proti nadlegovanju, vključno s 
pogostimi obveznimi usposabljanji proti 
nadlegovanju za vse uslužbence, 
akreditirane parlamentarne pomočnike in 
poslance; meni tudi, da so potrebne 
odobritve za kritje stroškov mediatorjev in 
drugih strokovnjakov, pristojnih za 
preprečevanje in obvladovanje primerov 
nadlegovanja v Parlamentu, skupaj z mrežo 
zaupnih svetovalcev in sedanjih struktur;
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