
 

AM\1166512EL.docx  PE624.170v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0313/52 

Τροπολογία  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 83 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 83α. ζητεί, για τους σκοπούς της 

εφαρμογής των συστάσεων του 

ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2017 για την καταπολέμηση 

της σεξουαλικής παρενόχλησης και 

κακοποίησης στην Ένωση, περαιτέρω 

στήριξη για την κάλυψη του κόστους της 

εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης που 

απαιτείται για να επεκταθεί ο εξωτερικός 

έλεγχος που διενεργήθηκε στη 

συμβουλευτική επιτροπή για την 

αντιμετώπιση κρουσμάτων 

παρενόχλησης που αφορούν βουλευτές, 

στη συμβουλευτική επιτροπή για το 

προσωπικό του Κοινοβουλίου σχετικά με 

την πρόληψη της παρενόχλησης· ζητεί 

επίσης, για τον ίδιο σκοπό, περαιτέρω 

στήριξη για την κάλυψη του κόστους 

πρόσθετου προσωπικού αρμόδιου για τη 

διαχείριση περιπτώσεων παρενόχλησης 

εντός του Κοινοβουλίου, 

συγκεντρώνοντας σε μια ειδική υπηρεσία 

προσωπικό με ιατρική, ψυχολογική και 

νομική κατάρτιση και κατάρτιση στη 

διαχείριση ανθρώπινων πόρων, και με 

ειδική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα 

αυτό. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Τροπολογία  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 69α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

την απουσία πρότασης από την Επιτροπή 

σχετικά με την «Εγγύηση για τα Παιδιά» 

για την προσεχή περίοδο, και θεωρεί ότι η 

απουσία αυτή συνιστά παράλειψη της 

Επιτροπής να εστιάσει στην 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με 

βιώσιμο τρόπο· αποφασίζει να συνεχίσει 

την προπαρασκευαστική ενέργεια το 2019 

με σκοπό να αναπτυχθούν πειραματικά 

εμβληματικά έργα επί τόπου, να 

εξακριβωθούν, σε συγκεκριμένες και 

ελεγχόμενες συνθήκες, η σκοπιμότητα και 

η αποτελεσματικότητα μιας 

πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη 

στήριξη της κοινωνικής, οικονομικής και 

εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης, για 

παράδειγμα με την παροχή προσχολικής 

εκπαίδευσης ή αξιοπρεπούς στέγασης· 

Or. en 

 

 


