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7.5.2020 A9-0021/29

Pozměňovací návrh 29
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 107

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

107. bere na vědomí, že Parlament 
uplatňuje politiku nulové tolerance vůči 
obtěžování, a to na všech úrovních včetně 
poslanců, zaměstnanců i akreditovaných 
parlamentních asistentů, a že činí rovněž 
kroky k tomu, aby odrazoval od obtěžování 
na pracovišti; předsednictvo zejména 
přijalo dne 12. března 2018 novelizované 
znění „plánu pro přizpůsobení 
preventivních opatření a opatření včasné 
podpory pro řešení konfliktů a obtěžování 
mezi poslanci a akreditovanými asistenty, 
stážisty nebo jinými zaměstnanci“, byl 
proveden externí audit interní praxe a 
postupů Parlamentu, vznikla síť důvěrných 
poradců a funkce mediátora a proběhlo 
veřejné slyšení za účasti odborníků na 
problematiku obtěžování na pracovišti; 
konstatuje, že výsledky externího auditu se 
očekávaly počátkem listopadu 2018, a 
žádá, aby byly bezodkladně předány, 
jakmile budou k dispozici; požaduje 
vysvětlení, pro k tomuto zpoždění došlo; 
vítá, že některé skupiny důrazně vybízejí 
své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a požaduje, aby byla poskytována 
školení poslancům i pracovníkům 
Parlamentu;  očekává, že plán bude v plné 
míře a transparentně prováděn; nicméně 
vyzývá Parlament, aby zohlednil 
skutečnost, že k obtěžování v prostorách 

107. bere na vědomí, že Parlament 
uplatňuje politiku nulové tolerance vůči 
obtěžování, a to na všech úrovních včetně 
poslanců, zaměstnanců i akreditovaných 
parlamentních asistentů, a že činí rovněž 
kroky k tomu, aby odrazoval od obtěžování 
na pracovišti; předsednictvo zejména 
přijalo dne 12. března 2018 novelizované 
znění „plánu pro přizpůsobení 
preventivních opatření a opatření včasné 
podpory pro řešení konfliktů a obtěžování 
mezi poslanci a akreditovanými asistenty, 
stážisty nebo jinými zaměstnanci“, byl 
proveden externí audit interní praxe a 
postupů Parlamentu, vznikla síť důvěrných 
poradců a funkce mediátora a proběhlo 
veřejné slyšení za účasti odborníků na 
problematiku obtěžování na pracovišti; 
konstatuje, že výsledky externího auditu se 
očekávaly počátkem listopadu 2018, a 
žádá, aby byly bezodkladně předány, 
jakmile budou k dispozici; požaduje 
vysvětlení, pro k tomuto zpoždění došlo; 
vítá, že některé skupiny důrazně vybízejí 
své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a požaduje, aby byla poskytována 
školení poslancům i pracovníkům 
Parlamentu; očekává, že plán bude v plné 
míře a transparentně prováděn; konstatuje, 
že poradní výbor zabývající se stížnostmi 
na obtěžování a jeho složka pro prevenci 
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Parlamentu dochází velmi zřídka, a aby se 
proto touto záležitostí zabýval méně 
intenzivně;

na pracovišti obdržely každoročně v letech 
2014 až 2017 přibližně 20 stížností na 
psychické nebo sexuální obtěžování na 
pracovišti, což nelze ignorovat za situace, 
kdy i jediný případ je příliš.

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/30

Pozměňovací návrh 30
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 112 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112a. vyjadřuje zklamání nad 
rozhodnutími generálního tajemníka ze 
dne 19. a 31. března, v nichž se nabízelo 
zaměstnancům a akreditovaným 
parlamentním asistentům, kteří se v 
okamžiku krize neočekávaně nacházeli 
mimo své obvyklé pracoviště, aby si zvolili, 
zda se chtějí navrátit do Bruselu, 
Lucemburku nebo Štrasburku, v době, 
kdy všichni odborníci a příslušné orgány 
(včetně Parlamentu) konstatovali, že je 
nebezpečné a neodpovědné cestovat, nebo 
povinně přejít na částečný úvazek a čelit 
příslušné ztrátě výdělků; s uspokojením 
konstatuje že předsednictvo dne 17. dubna  
uznalo nevhodnost tohoto rozhodnutí a 
zavedlo řadu kritérií, podle nichž mohou 
zaměstnanci pracovat na plný úvazek 
(včetně lékařských podmínek, cestovních 
omezení a uzavírek hranic); žádá, aby 
všichni zaměstnanci v takové situaci 
mohli zpětně obdržet plný plat, dokud 
nebude návrat bezpečný;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/31

Pozměňovací návrh 31
Isabel García Muñoz
za skupinu S&D

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
(2019/2056(DEC))

Návrh usnesení
Bod 112 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112d. vyjadřuje znepokojení nad situací 
stážistů Schumanovy stáže od března do 
července 2020, kteří pracují na dálku již 
od druhého týdne své stáže; konstatuje, že 
Komise a Rada daly svým stážistům 
možnost vrátit se v říjnu a znovu zahájit 
plnou pětiměsíční stáž; vyjadřuje 
politování nad rozhodnutím GŘ pro 
personál dát stážistům Schumanovy stáže 
tuto možnost, pouze pokud přeruší svoji 
současnou stáž; vyzývá GŘ pro personál, 
aby zajistilo svým stážistům stejné 
zacházení;

Or. en


