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107. tunnistab parlamendi 
täisleppimatuse poliitikat ahistamise suhtes 
kõigil tasanditel, sh parlamendiliikmete, 
personali ja registreeritud assistentide 
tasandil, ning meetmeid ahistamise 
ärahoidmiseks töökohal, eelkõige juhatuse 
poolt 12. märtsil 2018 vastu võetud 
ajakohastatud tegevuskava, mille eesmärk 
on kohandada ennetavaid ja varajasi 
toetusmeetmeid parlamendiliikmete ja 
registreeritud assistentide, praktikantide 
või muude töötajate vaheliste konfliktide ja 
ahistamisega tegelemiseks, parlamendi 
sisemiste tavade ja menetluste välisauditit, 
konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku ja 
vahendaja funktsiooni loomist ning 
ekspertide osavõtul avaliku kuulamise 
korraldamist töökohal toimuva ahistamise 
teemal; märgib, et välisauditi tulemusi 
oodati 2018. aasta novembri alguseks, ja 
nõuab, et nendest teavitataks viivitamata, 
kui need on kättesaadavad; nõuab sellise 
viivituse kohta selgitust, tunneb heameelt 
asjaolu üle, et mõned fraktsioonid on oma 
liikmetel tungivalt soovitanud osaleda 
väärikust ja austust töökohal käsitlevatel 
koolitustel, et olla eeskujuks, ning nõuab 
parlamendiliikmetele ja töötajatele 
koolitusi; ootab tegevuskava täielikku ja 
läbipaistvat rakendamist; palub 
parlamendil siiski arvestada, et 
parlamendi ruumides aset leidvaid 
ahistamisjuhtumeid on vähe, ning sellele 
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teemale keskendumist vastavalt piirata; psühholoogilise või seksuaalse ahistamise 
kohta töökohal aastatel 2014–2017 igal 
aastal ligikaudu 20 kaebust ja 2018. 
aastal 7 kaebust – seda ei saa ignoreerida 
olukorras, kus kas või üks juhtum on liiga 
palju;
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112a. on pettunud peasekretäri 19. ja 31. 
märtsi otsuste pärast, millega kriisi 
tekkimisel ootamatult väljapoole oma 
tavalist töökohta jäänud töötajatele ja 
registreeritud assistentidele pakuti valikut 
pöörduda tagasi Brüsselisse, 
Luxembourgi või Strasbourgi – seda ajal, 
kui kõik eksperdid ja asutused (sealhulgas 
parlament) tunnistasid, et reisida on 
ohtlik ja vastutustundetu – või jääda 
osaajalisele kaugtööle ja kaotada seetõttu 
vastav osa sissetulekust; märgib 
rahuloluga, et juhatus tunnistas 17. 
aprillil selle otsuse ebakohasust ja 
kehtestas rea kriteeriume, mille alusel 
töötajad võivad teha kaugtööd 
täistööajaga (sh tervislik seis, 
reisipiirangud ja piiride sulgemine); 
nõuab, et kõik sellises olukorras olevad 
töötajad saaksid aja eest, kuni neil on 
ohutu tagasi pöörduda, tagasiulatuvalt 
kätte kogu oma palga;
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112d. väljendab muret 2020. aasta 
märtsist juulini praktikal olevate 
Schumani praktikantide pärast, kes on 
alates oma praktika teisest nädalast 
kaugtööd teinud; märgib, et komisjon ja 
nõukogu on andnud oma praktikantidele 
võimaluse tulla oktoobris tagasi, et 
alustada uuesti 5-kuulist täispraktikat; 
peab kahetsusväärseks personali 
peadirektoraadi otsust anda Schumani 
praktikantidele see võimalus ainult juhul, 
kui nad oma praeguse praktika 
katkestavad; palub personali 
peadirektoriaadil kohelda praktikante 
võrdselt;

Or. en


