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Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Malin 
Björk, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva
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Zpráva A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(COM(2018)0521 – C8-0319/2018 – 2018/2167(DEC))

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vítá politiku nulové tolerance vůči 
sexuálnímu obtěžování, kterou Parlament 
přijal v roce 2017; bere rovněž na vědomí, 
že bylo přijato několik iniciativ, které se 
zabývají praktikami obtěžování, zejména 
aktualizovaný plán pro přizpůsobení 
preventivních opatření a opatření včasné 
podpory pro řešení konfliktů a obtěžování 
mezi poslanci a akreditovanými asistenty, 
stážisty nebo jinými zaměstnanci, externí 
audit interních postupů Parlamentu, 
vytvoření sítě důvěrných poradců 
a organizace veřejného slyšení 
s odborníky na téma obtěžování na 
pracovišti; konstatuje, že výsledky 
externího auditu se očekávaly počátkem 
listopadu 2018 a žádá, aby byly 
bezodkladně sděleny, jakmile budou 
dostupné; dále očekává úplné 
a transparentní provedení strategie 
v souladu s přijatým parlamentním 
usnesením, které bude zahájeno nebo 
alespoň co nejvíce pokročí před koncem 
tohoto volebního období;

vítá politiku nulové tolerance vůči 
sexuálnímu obtěžování, kterou Parlament 
přijal v roce 2017; rovněž Parlament 
naléhavě vyzývá, aby plně provedl 
následující iniciativy, které se budou 
zabývat praktikami obtěžování, zejména 
aktualizovaný plán pro přizpůsobení 
preventivních opatření a opatření včasné 
podpory pro řešení konfliktů a obtěžování 
mezi poslanci a akreditovanými asistenty, 
stážisty nebo jinými zaměstnanci i mezi 
osobami ve stejném postavení, včetně 
externího auditu interních postupů 
Parlamentu, vytvoření sítě odborných 
důvěrných poradců, zavedení povinných 
školení poslanců, akreditovaných 
asistentů, stážistů nebo jiných 
zaměstnanců, nové složení výborů proti 
obtěžování, které se provede jejich 
sloučením do jediného výboru 
s proměnlivým složením v závislosti na 
vyšetřovaném případu a který bude coby 
stálé členy zahrnovat odborníky pro 
předcházení obtěžování z právního či 
zdravotního odvětví, a pravidelného 
pořádání návazných akcí výborem FEMM 
(zprávy, slyšení, semináře, atd.); 
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konstatuje, že výsledky externího auditu se 
očekávaly počátkem listopadu 2018 a žádá, 
aby byly bezodkladně sděleny, jakmile 
budou dostupné; dále očekává úplné 
a transparentní provedení strategie 
v souladu s přijatým parlamentním 
usnesením, které bude zahájeno nebo 
alespoň co nejvíce pokročí před koncem 
tohoto volebního období;
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