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Módosítás 1
Eider Gardiazabal Rubial
Az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0182/2019
Vladimír Maňka
A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
(2019/2003(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. üdvözli az Elnökségnek a 
képviselők gyakornokaira vonatkozóan 
2018. december 10-én hozott határozatát; 
kéri a határozat technikai szempontjairól 
szóló vita lezárását annak érdekében, 
hogy az 2019. július 2-án hatályba 
léphessen; hangsúlyozza, hogy a 
gyakornokok díjazásának legalább a 
megélhetési költségeiket fedeznie kell;

33. üdvözli az Elnökségnek a 
képviselők gyakornokaira vonatkozóan 
2018. december 10-én hozott határozatát, 
amely 2019. július 2-án lép hatályba; 
hangsúlyozza, hogy a gyakornokok 
kötelező minimális javadalmazásának 
tisztességes jövedelmet kell biztosítania 
számukra, ahogy az az uniós intézmények 
igazgatásában foglalkoztatott 
gyakornokok esetében is történik;
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Módosítás 2
Eider Gardiazabal Rubial
Az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0182/2019
Vladimír Maňka
A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
(2019/2003(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. emlékeztet az Unióban a szexuális 
zaklatás és bántalmazás ellen folytatott 
küzdelemről, valamint a megfélemlítés és 
szexuális zaklatás megelőzését és az 
ellenük való küzdelmet szolgáló 
intézkedésekről szóló, 2017. október 26-i, 
2018. szeptember 11-i és 2019. január 15-i 
parlamenti állásfoglalások ajánlásaira; 
támogatást kér a zaklatások megelőzésével 
foglalkozó és a Parlament személyzetének 
tanácsot nyújtó bizottság külső 
ellenőrzésének kiszélesítéséhez szükséges 
külső szakértelemmel kapcsolatos 
költségek fedezéséhez; előirányzatokat kér 
az Európai Parlament számára a zaklatással 
szemben folytatott küzdelemről szóló 
ütemtervben rögzített reformintézkedések 
teljes körű végrehajtásának fedezésére, 
beleértve a valamennyi alkalmazott, 
akkreditált parlamenti asszisztens és EP-
képviselő számára nyújtott gyakori 
zaklatásellenes képzéseket; továbbá 
véleménye szerint előirányzatokra van 
szükség a zaklatási ügyek Parlamenten 
belüli megelőzésével és kezelésével 
foglalkozó közvetítők és egyéb szakértők 
költségeinek fedezésére, a bizalmi 
személyek és a jelenlegi struktúrák 
hálózatával együtt;

41. emlékeztet az Unióban a szexuális 
zaklatás és bántalmazás ellen folytatott 
küzdelemről, valamint a megfélemlítés és 
szexuális zaklatás megelőzését és az 
ellenük való küzdelmet szolgáló 
intézkedésekről szóló, 2017. október 26-i, 
2018. szeptember 11-i és 2019. január 15-i 
parlamenti állásfoglalások ajánlásaira; 
támogatást kér a zaklatások megelőzésével 
foglalkozó és a Parlament személyzetének 
tanácsot nyújtó bizottság külső 
ellenőrzésének kiszélesítéséhez szükséges 
külső szakértelemmel kapcsolatos 
költségek fedezéséhez; előirányzatokat kér 
az Európai Parlament számára a zaklatással 
szemben folytatott küzdelemről szóló 
állásfoglalásban rögzített 
reformintézkedések teljes körű 
végrehajtásának fedezésére, beleértve a 
valamennyi alkalmazott, akkreditált 
parlamenti asszisztens és EP-képviselő 
számára nyújtott gyakori kötelező 
zaklatásellenes képzéseket; továbbá 
véleménye szerint előirányzatokra van 
szükség a zaklatási ügyek Parlamenten 
belüli megelőzésével és kezelésével 
foglalkozó közvetítők és egyéb szakértők 
költségeinek fedezésére, a bizalmi 
személyek és a jelenlegi struktúrák 
hálózatával együtt;
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