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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jilqa' d-deċiżjoni dwar it-trainees 
tal-Membri meħuda mill-Bureau fl-
10 ta' Diċembru 2018; jitlob li d-
diskussjoni dwar l-aspetti tekniċi ta' din 
id-deċiżjoni tiġi ffinalizzata sabiex tidħol 
fis-seħħ fit-2 ta' Lulju 2019; jisħaq fuq li r-
remunerazzjonijiet tat-trainees għandha, 
tal-anqas, tkopri l-ispejjeż tal-għajxien 
tagħhom;

33. Jilqa' d-deċiżjoni dwar it-trainees 
tal-Membri meħuda mill-Bureau fl-
10 ta' Diċembru 2018 li se tidħol fis-seħħ 
fit-2 ta' Lulju 2019; jisħaq fuq il-fatt li 
remunerazzjoni minima vinkolanti tat-
trainees għandha tiggarantilhom dħul 
deċenti bħal ma jiġri fil-każ tat-trainees fi 
ħdan l-amministrazzjonijiet tal-
istitutzzjonijiet tal-UE;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 41

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

41. Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet 
tar-riżolużżjonijiet tal-Parlament tas-
26 ta' Ottubru 2017, tal-

41. Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet 
tar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tas-
26 ta' Ottubru 2017, tal-
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11 ta' Settembru 2018 u tal-
15 ta' Jannar 2019 dwar il-ġlieda kontra l-
fastidju sesswali u l-abbuż fl-Unjoni kif 
ukoll il-miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-fastidju morali u l-fastidju 
sesswali; jitlob appoġġ biex jiġu koperti l-
ispejjeż ta' għarfien espert estern li huwa 
meħtieġ biex l-awditu estern jiġi estiż 
għall-"Kumitat konsultattiv tal-Persunal 
għall-persunal tal-Parlament" dwar il-
prevenzjoni tal-fastidju; jitlob għal 
approprjazzjonijiet li jkopru l-
implimentazzjoni sħiħa tal-passi  tar-
riformi fil-Parlament imsemmija fil-pjan 
direzzjonali dwar il-ġlieda kontra l-fastidju 
sesswali, inkluż it-taħriġ kontra l-fastidju 
frekwenti għall-persunal, l-APAs kollha u 
għall-Membri; barra minn hekk huwa tal-
opinjoni li l-approprjazzjonijiet huma 
meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż tal-
medjaturi u ta' esperti oħra kompetenti biex 
jipprevjenu u jamministraw il-każijiet ta' 
fastidju fi ħdan il-Parlament flimkien man-
netwerk ta' konsulenti kunfidenzjali u 
strutturi attwali;

11 ta' Settembru 2018 u tal-
15 ta' Jannar 2019 dwar il-ġlieda kontra l-
fastidju sesswali u l-abbuż fl-Unjoni kif 
ukoll il-miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-fastidju morali u l-fastidju 
sesswali; jitlob appoġġ biex jiġu koperti l-
ispejjeż ta' għarfien espert estern li huwa 
meħtieġ biex l-awditu estern jiġi estiż 
għall-"Kumitat konsultattiv tal-Persunal 
għall-persunal tal-Parlament" dwar il-
prevenzjoni tal-fastidju; jitlob għal 
approprjazzjonijiet li jkopru l-
implimentazzjoni sħiħa tal-passi  tar-
riformi fil-Parlament imsemmija fir-
riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fastidju 
sesswali, inkluż it-taħriġ obbligatorju 
frekwenti kontra l-fastidju għall-persunal, 
l-APAs kollha u għall-Membri; barra minn 
hekk huwa tal-opinjoni li l-
approprjazzjonijiet huma meħtieġa biex 
ikopru l-ispejjeż tal-medjaturi u ta' esperti 
oħra kompetenti biex jipprevjenu u 
jamministraw il-każijiet ta' fastidju fi ħdan 
il-Parlament flimkien man-netwerk ta' 
konsulenti kunfidenzjali u strutturi attwali;
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