
AM\1180864LV.docx PE635.503v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0108/46

Grozījums Nr. 46
Gilles Pargneaux, Inés Ayala Sender
S&D grupas vārdā
Benedek Jávor
Verts/ALE grupas vārdā
Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Malin 
Björk, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0108/2019
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ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
(COM(2018)0521 – C8-0319/2018 – 2018/2167(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
78. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atzinīgi vērtē Parlamenta 2017. gadā 
pieņemto pilnīgas neiecietības politiku pret 
seksuālu uzmākšanos; norāda arī to, ka ir 
īstenotas un tiek īstenotas vairākas 
aizskarošas prakses novēršanai paredzētas 
iniciatīvas, konkrētāk, atjaunināts ceļvedis 
tādu preventīvu un agrīnā atbalsta 
pasākumu pielāgošanai, kas paredzēti, lai 
risinātu konfliktus un aizskaršanas 
gadījumus starp deputātiem un reģistrētiem 
deputātu palīgiem, praktikantiem vai citiem 
darbiniekiem, Parlamenta iekšējās prakses 
un procedūru ārēja revīzija, konfidenciālu 
konsultantu tīkla izveide un atklātas 
uzklausīšanas rīkošana, piesaistot 
ekspertus, kuri strādā ar aizskarošas 
izturēšanās darba vietā jautājumiem; 
norāda, ka ārējās revīzijas rezultāti tika 
gaidīti 2018. gada novembra sākumā, un 
prasa tos nekavējoties paziņot, tiklīdz tie 
būs pieejami; turklāt cer, ka ceļvedis tiks 
pilnībā un pārredzami īstenots saskaņā ar 
pieņemto Parlamenta rezolūciju, sākot vai 
maksimāli virzot uz priekšu tā īstenošanu 
vēl pirms šī sasaukuma beigām;

atzinīgi vērtē Parlamenta 2017. gadā 
pieņemto pilnīgas neiecietības politiku pret 
seksuālu uzmākšanos; mudina Parlamentu 
arī pilnībā īstenot turpmāk minētās 
aizskarošas prakses novēršanai paredzētās 
iniciatīvas, konkrētāk, tādas kā atjaunināts 
ceļvedis tādu preventīvu un agrīnā atbalsta 
pasākumu pielāgošanai, kas paredzēti, lai 
risinātu konfliktus un aizskaršanas 
gadījumus starp deputātiem un reģistrētiem 
deputātu palīgiem, praktikantiem vai citiem 
darbiniekiem, kā arī vienas kategorijas 
kolēģu starpā, Parlamenta iekšējās prakses 
un procedūru ārēja revīzija, konfidenciālu 
specializētu konsultantu tīkla izveide, 
deputātiem, reģistrētiem deputātu 
palīgiem, praktikantiem un citiem 
darbiniekiem paredzētu obligātu 
apmācību izveide, aizskaršanas 
novēršanas komiteju struktūras maiņa, 
apvienojot tās vienā komitejā, kuras 
sastāvs mainītos atkarībā no izskatāmā 
gadījuma un kurā kā pastāvīgie komitejas 
locekļi darbotos aizskaršanas novēršanas 
speciālisti no juristu vai veselības aprūpes 
darbinieku vidus, un prasa, lai 
FEMM komiteja regulāri īstenotu 
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atklātus turpmākos pasākumus 
(ziņojumus, uzklausīšanas, 
darbseminārus u. c.); norāda, ka ārējās 
revīzijas rezultāti tika gaidīti 2018. gada 
novembra sākumā, un prasa tos 
nekavējoties paziņot, tiklīdz tie būs 
pieejami; turklāt cer, ka ceļvedis tiks 
pilnībā un pārredzami īstenots saskaņā ar 
pieņemto Parlamenta rezolūciju, sākot vai 
maksimāli virzot uz priekšu tā īstenošanu 
vēl pirms šī sasaukuma beigām;
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