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Предложение за резолюция
Параграф 78

Предложение за резолюция Изменение

приветства политиката на Парламента 
за нулева толерантност към сексуалния 
тормоз, приета през 2017 г.; отбелязва 
също така, че бяха предприети или в 
момента се изпълняват различни 
инициативи за справяне с практиките на 
тормоз, и по-специално прилагане на 
актуализирана пътна карта за 
адаптиране на мерките за превенция и 
ранна подкрепа за справяне със 
случаите на конфликти и тормоз между 
членове на ЕП и акредитирани 
парламентарни сътрудници, стажанти 
или други служители, както и 
провеждане на външен одит на 
вътрешните практики и процедури на 
Парламента, създаване на мрежа от 
доверени съветници и организиране на 
публични изслушвания с участието на 
експерти по въпросите на тормоза на 
работното място; отбелязва, че 
резултатите от външния одит се 
очакваха до началото на ноември 
2018 г., и изисква те да бъдат съобщени 
веднага, щом бъдат готови; освен това 
очаква пълното и прозрачно прилагане 

приветства политиката на Парламента 
за нулева толерантност към сексуалния 
тормоз, приета през 2017 г.; 
настоятелно призовава Парламента в 
пълна степен да изпълнява следните 
различни инициативи за справяне с 
практиките на тормоз, и по-специално 
прилагане на актуализирана пътна карта 
за адаптиране на мерките за превенция и 
ранна подкрепа за справяне със 
случаите на конфликти и тормоз между 
членове на ЕП и акредитирани 
парламентарни сътрудници, стажанти 
или други служители, както и между 
колеги, включително провеждане на 
външен одит на вътрешните практики и 
процедури на Парламента, създаване на 
мрежа от експертни доверени 
съветници, въвеждане на 
задължителни обучения за членове на 
ЕП, акредитирани парламентарни 
сътрудници, стажанти или други 
служители, промяна на състава на 
комитетите за борба с тормоза чрез 
обединяването им в един комитет с 
променлив състав в зависимост от 
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на пътната карта в съответствие с 
приетата парламентарна резолюция, 
като се предприемат мерки или се 
постигне възможно най-голям напредък 
още преди края на този парламентарен 
мандат;

разглеждания случай и включването 
на експерти по предотвратяване на 
тормоза от правния или здравния 
сектор като постоянни негови 
членове; настоятелно призовава също 
така за редовно организиране на 
публични последващи действия от 
комисия FEMM (доклади, 
изслушвания, семинари и др.); 
отбелязва, че резултатите от външния 
одит се очакваха до началото на 
ноември 2018 г., и изисква те да бъдат 
съобщени веднага, щом бъдат готови; 
освен това очаква пълното и прозрачно 
прилагане на пътната карта в 
съответствие с приетата парламентарна 
резолюция, като се предприемат мерки 
или се постигне възможно най-голям 
напредък още преди края на този 
парламентарен мандат;
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