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7.5.2020  A9-0021/29

Изменение 29
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 107

Предложение за резолюция Изменение

107. признава политиката на 
Парламента за нулева толерантност към 
тормоза на всички равнища, 
включително членове на ЕП, персонал и 
акредитирани парламентарни 
сътрудници, и действията, предприети с 
цел възпиране на тормоза на работното 
място, и по-специално приемането от 
Бюрото на 12 март 2018 г. на 
актуализирана пътна карта за 
адаптиране на мерките за превенция и 
ранна подкрепа за справяне със 
случаите на конфликти и тормоз между 
членове на ЕП и акредитирани 
парламентарни сътрудници, стажанти 
или други служители, провеждане на 
външен одит на вътрешните практики и 
процедури на Парламента, създаване на 
мрежа от доверени съветници и 
функцията на медиатор, както и 
организиране на публични изслушвания 
с участието на експерти по въпросите на 
тормоза на работното място; отбелязва, 
че резултатите от външния одит се 
очакваха до началото на ноември 
2018 г., и изисква те да бъдат съобщени 
веднага, щом бъдат готови; призовава да 
се даде обяснение за това закъснение; 
приветства факта, че някои групи силно 
насърчиха членовете си да участват в 
обучения за достойнството и 
уважението на работното място, за да 

107. признава политиката на 
Парламента за нулева толерантност към 
тормоза на всички равнища, 
включително членове на ЕП, персонал и 
акредитирани парламентарни 
сътрудници, и действията, предприети с 
цел възпиране на тормоза на работното 
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случаите на конфликти и тормоз между 
членове на ЕП и акредитирани 
парламентарни сътрудници, стажанти 
или други служители, провеждане на 
външен одит на вътрешните практики и 
процедури на Парламента, създаване на 
мрежа от доверени съветници и 
функцията на медиатор, както и 
организиране на публични изслушвания 
с участието на експерти по въпросите на 
тормоза на работното място; отбелязва, 
че резултатите от външния одит се 
очакваха до началото на ноември 
2018 г., и изисква те да бъдат съобщени 
веднага, щом бъдат готови; призовава да 
се даде обяснение за това закъснение; 
приветства факта, че някои групи силно 
насърчиха членовете си да участват в 
обучения за достойнството и 
уважението на работното място, за да 
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дадат пример, и призовава за 
организиране на обучения за членовете 
и служителите на ЕП; очаква пълно и 
прозрачно изпълнение на пътната карта; 
въпреки това призовава Парламента 
да има предвид оскъдния брой случаи 
на тормоз в сградите на Парламента 
и съответно да ограничи акцента, 
който се поставя на този въпрос;

дадат пример, и призовава за 
организиране на обучения за членовете 
и служителите на ЕП; очаква пълно и 
прозрачно изпълнение на пътната карта; 
отбелязва, че Консултативният 
комитет по въпросите на тормоза и 
неговото предотвратяване на 
работното място е получил около 20 
жалби за психически или сексуален 
тормоз на работното място всяка 
година между 2014 г. и 2017 г. и 7 
жалби през 2018 г., което не може да 
бъде пренебрегнато в контекст, 
където наличието дори на един 
случай е твърде много;
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7.5.2020 A9-0021/30

Изменение 30
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 112 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

112a. изразява разочарование от 
решенията на генералния секретар 
от 19 и 31 март, с които на 
служителите и акредитираните 
парламентарни сътрудници, които 
неочаквано са се оказали извън 
обичайното си място на работа в 
момента на възникване на кризата, 
беше предложено да избират между 
това да се върнат в Брюксел, 
Люксембург или Страсбург – в 
момент, когато всички експерти и 
органи (в т.ч. Парламентът) 
признават, че е опасно и безотговорно 
да се пътува, или да преминат на 
задължителна дистанционна работа 
на непълно работно време и със 
съответната загуба на доходи; 
отбелязва със задоволство, че на 17 
април Бюрото призна 
необосноваността на това решение и 
установи редица критерии, съгласно 
които служителите ще могат да 
работят дистанционно на пълно 
работно време (включително 
медицински състояния, ограничения 
за пътуване и затваряне на 
границите); настоява всички 
служители в подобно положение да 
могат да получат със задна дата 
пълната си заплата, до момента, в 
който е безопасно да се върнат;
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7.5.2020 A9-0021/31

Изменение 31
Исабел Гарсия Муньос
от името на групата S&D

Доклад A9-0021/2020
Мария Грапини
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейски парламент
2019/2056(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 112 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

112г. изразява безпокойство във 
връзка с положението на 
стажантите по програмата 
„Шуман“ за периода от март до юли 
2020 г., които работят дистанционно 
от втората седмица на стажа си; 
отбелязва, че Комисията и Съветът 
са предоставили на стажантите си 
възможността да се върнат през 
октомври, за да започнат отново 
пълен петмесечен стаж; изразява 
съжаление относно решението на ГД 
PERS да предостави тази 
възможност на стажантите по 
програмата „Шуман“ само ако 
прекъснат текущия си стаж; 
призовава ГД PERS да третира 
еднакво стажантите си;

Or. en


