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Grozījums Nr. 1
Eider Gardiazabal Rubial
S&D grupas vārdā
Ziņojums
A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
(2019/2003(BUD))
Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

33.
atzinīgi vērtē Prezidija 2018. gada
10. decembrī pieņemto lēmumu par
deputātu praktikantiem; prasa pabeigt
diskusiju par minētā lēmuma
tehniskajiem aspektiem, lai tas stātos
spēkā 2019. gada 2. jūlijā; uzsver, ka
praktikantu atalgojumam ir jāsedz vismaz
viņu iztikas izdevumi;

33.
atzinīgi vērtē Prezidija 2018. gada
10. decembrī pieņemto lēmumu par
deputātu praktikantiem, kurš stāsies spēkā
2019. gada 2. jūlijā; uzsver, ka, nosakot
saistošu minimālo atalgojumu
praktikantiem, ir jānodrošina viņiem
pienācīgi ienākumi, tāpat kā tas ir ES
iestāžu administrācijā nodarbinātu
praktikantu gadījumā;
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Grozījums Nr. 2
Eider Gardiazabal Rubial
S&D grupas vārdā
Ziņojums
A8-0182/2019
Vladimír Maňka
2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
(2019/2003(BUD))
Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts
Rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

41.
atgādina ieteikumus, kas sniegti
Parlamenta 2017. gada 26. oktobra,
2018. gada 11. septembra un 2019. gada
15. janvāra rezolūcijās par cīņu pret
seksuālu uzmākšanos un izmantošanu
Savienībā un pasākumiem, ar kuriem
paredzēts novērst un apkarot personas
aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos; prasa
sniegt atbalstu, lai segtu to ārējo speciālistu
pakalpojumu izmaksas, kuri nepieciešami
ārējās revīzijas paplašināšanai, attiecinot to
arī uz Parlamenta personālam paredzēto
padomdevēju komiteju uzmākšanās
novēršanas jautājumos; aicina piešķirt
apropriācijas, lai pilnībā īstenotu Eiropas
Parlamenta reformu pasākumus, kuri
minēti ceļvedī par aizskarošas izturēšanās
apkarošanu, tostarp biežu pret uzmākšanos
vērstu apmācību rīkošanu visiem
darbiniekiem, reģistrētiem deputātu
palīgiem un EP deputātiem; turklāt
uzskata, ka ir nepieciešamas apropriācijas,
lai segtu tādu mediatoru un citu speciālistu
izmaksas, kuri ir kompetenti novērst un
pārvaldīt aizskarošas izturēšanās gadījumus
Parlamentā kopā ar konfidenciālo
konsultantu tīklu un pašreizējām
struktūrām;

41.
atgādina ieteikumus, kas sniegti
Parlamenta 2017. gada 26. oktobra,
2018. gada 11. septembra un 2019. gada
15. janvāra rezolūcijās par cīņu pret
seksuālu uzmākšanos un izmantošanu
Savienībā un pasākumiem, ar kuriem
paredzēts novērst un apkarot personas
aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos; prasa
sniegt atbalstu, lai segtu to ārējo speciālistu
pakalpojumu izmaksas, kuri nepieciešami
ārējās revīzijas paplašināšanai, attiecinot to
arī uz Parlamenta personālam paredzēto
padomdevēju komiteju uzmākšanās
novēršanas jautājumos; aicina piešķirt
apropriācijas, lai pilnībā īstenotu Eiropas
Parlamenta reformu pasākumus, kuri
minēti rezolūcijā par aizskarošas
izturēšanās apkarošanu, tostarp biežu pret
uzmākšanos vērstu obligātu apmācību
rīkošanu visiem darbiniekiem, reģistrētiem
deputātu palīgiem un EP deputātiem;
turklāt uzskata, ka ir nepieciešamas
apropriācijas, lai segtu tādu mediatoru un
citu speciālistu izmaksas, kuri ir
kompetenti novērst un pārvaldīt
aizskarošas izturēšanās gadījumus
Parlamentā kopā ar konfidenciālo
konsultantu tīklu un pašreizējām
struktūrām;
Or. en
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