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17.10.2018 A8-0313/52 

Alteração  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

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

Proposta de resolução 

N.º 83-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 83-A. Solicita, para efeitos de aplicação 

das recomendações contidas na 

Resolução do Parlamento, de 26 

de outubro de 2017, sobre a luta contra o 

assédio sexual e os abusos sexuais na UE, 

a provisão de fundos adicionais para 

cobrir o custo das competências externas 

necessárias ao alargamento da auditoria 

externa realizada ao Comité Consultivo 

sobre as queixas por assédio que 

envolvam deputados ao Parlamento 

Europeu, ao Comité Consultivo do 

pessoal do Parlamento sobre o assédio e a 

sua prevenção; solicita igualmente, para o 

mesmo efeito, fundos adicionais para 

cobrir o custo da contração de pessoal 

adicional com competências para tratar os 

casos de assédio no Parlamento, reunindo 

num serviço específico pessoal com 

experiência no domínio jurídico e nas 

áreas da medicina, do apoio psicológico e 

da gestão de recursos humanos e com 

conhecimentos específicos nesse campo; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Alteração  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

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

Proposta de resolução 

N.º 69-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 69-A. Lamenta o facto de a Comissão 

não ter apresentado qualquer proposta 

relativa a uma garantia para a infância 

para o próximo período e considera que 

tal representa uma falha por parte da 

Comissão, na medida em que esta não 

centra a sua atenção na luta contra a 

pobreza infantil de uma forma 

sustentável; decide dar continuidade à 

ação preparatória em 2019, tendo em vista 

o desenvolvimento no terreno de projetos-

farol a título experimental, para verificar, 

em circunstâncias concretas e 

controladas, a viabilidade e a eficácia de 

uma iniciativa à escala da União para 

apoiar a integração social, económica e 

educativa, nomeadamente, através da 

garantia de uma educação pré-escolar ou 

de habitação condigna para as crianças; 

Or. en 

 

 


