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26.3.2019 A8-0182/1

Amendamentul 1
Eider Gardiazabal Rubial
în numele Grupului S&D

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută decizia privind stagiarii 
deputaților, adoptată de Birou la 10 
decembrie 2018; solicită ca dezbaterea 
privind aspectele tehnice ale deciziei 
respective să fie finalizată pentru ca 
aceasta să intre în vigoare la 2 iulie 2019; 
subliniază că remunerațiile stagiarilor ar 
trebui, cel puțin, să le acopere cheltuielile 
de subzistență;

33. salută decizia privind stagiarii 
deputaților, adoptată de Birou la 10 
decembrie 2018, care va intra în vigoare la 
2 iulie 2019; subliniază că o remunerație 
minimă obligatorie pentru stagiari ar 
trebui să le garanteze un venit decent, 
cum se întâmplă în cazul stagiarilor din 
administrațiile instituțiilor UE;
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Amendamentul 2
Eider Gardiazabal Rubial
în numele Grupului S&D

Raport A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - 
Parlamentul European
(2019/2003(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. reamintește recomandările din 
rezoluțiile Parlamentului din 26 octombrie 
2017, 11 septembrie 2018 și 15 ianuarie 
2019 referitoare la combaterea hărțuirii 
sexuale și a abuzurilor în Uniune, precum 
și măsurile de prevenire și de combatere a 
hărțuirii morale și sexuale; cere sprijin 
pentru a acoperi costurile cu expertiza 
externă necesară pentru a extinde auditul 
extern la Comitetul consultativ pentru 
personalul Parlamentului privind 
prevenirea hărțuirii; cere să se aloce credite 
pentru a acoperi implementarea integrală a 
acțiunilor de reformare pentru Parlamentul 
European menționate în foaia de parcurs 
privind combaterea hărțuirii, inclusiv să se 
realizeze acțiuni frecvente de formare 
privind combaterea hărțuirii, destinate 
întregului personal, asistenților 
parlamentari acreditați și deputaților; în 
plus, este de părere că sunt necesare credite 
pentru a acoperi costurile cu mediatorii și 
alți experți competenți în prevenirea și 
gestionarea cazurilor de hărțuire din 
Parlament, împreună cu rețeaua de 
consilieri confidențiali și cu structurile 
actuale;

41. reamintește recomandările din 
rezoluțiile Parlamentului din 26 octombrie 
2017, 11 septembrie 2018 și 15 ianuarie 
2019 referitoare la combaterea hărțuirii 
sexuale și a abuzurilor în Uniune, precum 
și măsurile de prevenire și de combatere a 
hărțuirii morale și sexuale; cere sprijin 
pentru a acoperi costurile cu expertiza 
externă necesară pentru a extinde auditul 
extern la Comitetul consultativ pentru 
personalul Parlamentului privind 
prevenirea hărțuirii; cere să se aloce credite 
pentru a acoperi implementarea integrală a 
acțiunilor de reformare pentru Parlamentul 
European menționate în rezoluția privind 
combaterea hărțuirii, inclusiv să se 
realizeze acțiuni frecvente cu caracter 
obligatoriu de formare privind combaterea 
hărțuirii, destinate întregului personal, 
asistenților parlamentari acreditați și 
deputaților; în plus, este de părere că sunt 
necesare credite pentru a acoperi costurile 
cu mediatorii și alți experți competenți în 
prevenirea și gestionarea cazurilor de 
hărțuire din Parlament, împreună cu 
rețeaua de persoane de încredere și cu 
structurile actuale;
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