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Eider Gardiazabal Rubial
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Betänkande A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
(2019/2003(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet välkomnar 
presidiets beslut av den 10 december 2018 
om ledamöternas praktikanter.  
Parlamentet begär att diskussionen om de 
tekniska aspekterna av detta beslut 
avslutas så att det kan träda i kraft den 2 
juli 2019.  Parlamentet betonar att 
ersättningen till praktikanterna 
åtminstone bör täcka deras 
levnadsomkostnader.

33. Europaparlamentet välkomnar 
presidiets beslut av den 10 december 2018 
om ledamöternas praktikanter, vilket 
kommer att träda i kraft den 2 juli 2019. 
Parlamentet betonar att en bindande 
minimiersättning till praktikanter bör 
garantera dessa en anständig inkomst, i 
likhet med vad som gäller för praktikanter 
inom EU-institutionernas administration.
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Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet påminner om 
rekommendationerna i parlamentets 
resolution av den 26 oktober 2017, den 11 
september 2018 och den 15 januari 2019 
om bekämpning av sexuella trakasserier 
och övergrepp i unionen samt åtgärder för 
att förebygga och bekämpa mobbning och 
sexuella trakasserier. Parlamentet begär 
stöd för att täcka kostnaderna för den 
externa expertis som behövs för att utvidga 
den externa revisionen till att även omfatta 
den rådgivande kommittén för 
parlamentets personal för förebyggande av 
trakasserier. Parlamentet begär anslag för 
att täcka ett fullständigt genomförande av 
de reformåtgärder för Europaparlamentet 
som nämns i färdplanen för bekämpning 
av trakasserier, även återkommande 
utbildningar om bekämpning av 
trakasserier för all personal, alla 
ackrediterade assistenter och alla 
ledamöter. Parlamentet anser dessutom att 
det behövs anslag för att täcka kostnaderna 
för medlare och andra experter som har 
kompetens att förebygga och hantera fall 
av trakasserier inom parlamentet, 
tillsammans med nätverket av 
konfidentiella rådgivare och nuvarande 
strukturer.

41. Europaparlamentet påminner om 
rekommendationerna i parlamentets 
resolution av den 26 oktober 2017, den 11 
september 2018 och den 15 januari 2019 
om bekämpning av sexuella trakasserier 
och övergrepp i unionen samt åtgärder för 
att förebygga och bekämpa mobbning och 
sexuella trakasserier. Parlamentet begär 
stöd för att täcka kostnaderna för den 
externa expertis som behövs för att utvidga 
den externa revisionen till att även omfatta 
den rådgivande kommittén för 
parlamentets personal för förebyggande av 
trakasserier. Parlamentet begär anslag för 
att täcka ett fullständigt genomförande av 
de reformåtgärder för Europaparlamentet 
som nämns i resolutionen om bekämpning 
av trakasserier, även återkommande 
utbildningar om bekämpning av 
trakasserier för all personal, alla 
ackrediterade assistenter och alla 
ledamöter. Parlamentet anser dessutom att 
det behövs anslag för att täcka kostnaderna 
för medlare och andra experter som har 
kompetens att förebygga och hantera fall 
av trakasserier inom parlamentet, 
tillsammans med nätverket av 
konfidentiella rådgivare och nuvarande 
strukturer.
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