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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

33.
toetab juhatuse 10. detsembri 2018.
aasta otsust parlamendiliikmete
praktikantide kohta; palub selle otsuse
tehnilisi aspekte käsitleva arutelu lõpule
viia, et otsus jõustuks 2. juulil 2019;
rõhutab, et praktikantide töötasu peaks
vähemalt katma nende elamiskulud;

33.
toetab juhatuse 10. detsembri 2018.
aasta otsust parlamendiliikmete
praktikantide kohta, mis jõustub 2. juulil
2019; rõhutab, et praktikantide siduv
miinimumtasu peaks tagama neile
inimväärse sissetuleku, nagu see on ELi
institutsioonide administratsiooni
praktikantide puhul;
Or. en
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Muudatusettepanek

41.
tuletab meelde Euroopa Parlamendi
26. oktoobri 2017. aasta, 11. septembri
2018. aasta ja 15. jaanuari 2019. aasta
resolutsioonides (milles käsitleti seksuaalse
ahistamise ja väärkohtlemise vastast
võitlust ELis ning meetmeid kiusamise ja
seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle
vastu võitlemiseks) esitatud soovitusi;
nõuab toetust, et katta niisuguste
välisekspertide kulud, keda on vaja
välisauditi laiendamiseks ahistamise
ennetamisega tegelevale Euroopa
Parlamendi personali nõuandekomiteele;
palub eraldada assigneeringud, millest
kaetaks ahistamise vastu võitlemise
tegevuskavas nimetatud Euroopa
Parlamendi reformimeetmete täielik
elluviimine, sealhulgas sagedased
ahistamisvastased koolitused kõigi
töötajate, registreeritud assistentide ja
Euroopa Parlamendi liikmete jaoks; on
lisaks arvamusel, et assigneeringuid on
vaja eraldada selleks, et katta kulud, mis on
seotud vahendajate ja muude ekspertidega,
kes on koos konfidentsiaalsete nõustajate
võrgustiku ja praeguste struktuuridega
pädevad ennetama ja lahendama
parlamendis esinevaid ahistamisjuhtumeid;

41.
tuletab meelde Euroopa Parlamendi
26. oktoobri 2017. aasta, 11. septembri
2018. aasta ja 15. jaanuari 2019. aasta
resolutsioonides (milles käsitleti seksuaalse
ahistamise ja väärkohtlemise vastast
võitlust ELis ning meetmeid kiusamise ja
seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle
vastu võitlemiseks) esitatud soovitusi;
nõuab toetust, et katta niisuguste
välisekspertide kulud, keda on vaja
välisauditi laiendamiseks ahistamise
ennetamisega tegelevale Euroopa
Parlamendi personali nõuandekomiteele;
palub eraldada assigneeringud, millest
kaetaks ahistamise vastu võitlemist
käsitlevas resolutsioonis nimetatud
Euroopa Parlamendi reformimeetmete
täielik elluviimine, sealhulgas sagedased
kohustuslikud ahistamisvastased
koolitused kõigi töötajate, registreeritud
assistentide ja Euroopa Parlamendi
liikmete jaoks; on lisaks arvamusel, et
assigneeringuid on vaja eraldada selleks, et
katta kulud, mis on seotud vahendajate ja
muude ekspertidega, kes on koos
konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku ja
praeguste struktuuridega pädevad
ennetama ja lahendama parlamendis
esinevaid ahistamisjuhtumeid;
Or. en
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