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Ontwerpresolutie Amendement

is ingenomen met het beleid van 
nultolerantie van het Parlement ten aanzien 
van seksuele intimidatie, dat in 2017 werd 
aangenomen; neemt er bovendien nota van 
dat diverse initiatieven werden en worden 
ingevoerd om intimidatie aan te pakken, 
met name een geactualiseerde routekaart 
voor de aanpassing van preventieve 
maatregelen en maatregelen voor 
vroegtijdige waarschuwing in verband met 
conflicten en intimidatie tussen leden en 
APA's, stagiairs of andere personeelsleden, 
een externe controle van de interne 
praktijken en procedures van het 
Parlement, de oprichting van een netwerk 
van vertrouwenspersonen en de 
organisatie van een openbare hoorzitting 
met deskundigen op het gebied van 
intimidatie op de werkplek; merkt op dat 
de resultaten van de externe controle begin 
november 2018 werden verwacht en 
verzoekt dat deze, zodra ze beschikbaar 
zijn, onverwijld worden meegedeeld; 
verwacht voorts dat de routekaart volledig 
en op transparante wijze ten uitvoer wordt 
gelegd, in overeenstemming met de 
aangenomen parlementaire resolutie, en dat 

is ingenomen met het beleid van 
nultolerantie van het Parlement ten aanzien 
van seksuele intimidatie, dat in 2017 werd 
aangenomen; dringt er ook bij het 
Parlement op aan de volgende initiatieven 
om intimidatie aan te pakken volledig ten 
uitvoer te leggen, met name een 
geactualiseerde routekaart voor de 
aanpassing van preventieve maatregelen en 
maatregelen voor vroegtijdige 
waarschuwing in verband met conflicten en 
intimidatie tussen leden en APA's, stagiairs 
of andere personeelsleden, evenals tussen 
collega's, met inbegrip van een externe 
controle van de interne praktijken en 
procedures van het Parlement, de 
oprichting van een netwerk van 
deskundige vertrouwenspersonen, de 
invoering van verplichte opleidingen voor 
parlementsleden, APA's, stagiairs en 
ander personeel en de reorganisatie van 
de anti-intimidatiecomités door ze samen 
te voegen in een enkel comité met een 
variabele samenstelling die afhangt van 
de zaak die wordt onderzocht en met 
onder meer deskundigen op het gebied van 
preventie van intimidatie uit de juridische 
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hiermee reeds voor het einde van deze 
wetgevingsperiode een begin wordt 
gemaakt of zo veel mogelijk vorderingen 
worden gemaakt;

en uit de gezondheidssector als vaste 
leden; alsook de regelmatige organisatie 
van openbare follow-ups (verslagen, 
hoorzittingen, workshops enz.) door de 
commissie FEMM; merkt op dat de 
resultaten van de externe controle begin 
november 2018 werden verwacht en 
verzoekt dat deze, zodra ze beschikbaar 
zijn, onverwijld worden meegedeeld; 
verwacht voorts dat de routekaart volledig 
en op transparante wijze ten uitvoer wordt 
gelegd, in overeenstemming met de 
aangenomen parlementaire resolutie, en dat 
hiermee reeds voor het einde van deze 
wetgevingsperiode een begin wordt 
gemaakt of zo veel mogelijk vorderingen 
worden gemaakt;

Or. en


