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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

107. panee merkille häirintää koskevan 
parlamentin nollatoleranssipolitiikan 
kaikilla tasoilla, niin jäsenten, henkilöstön 
kuin valtuutettujen avustajien tasolla, ja 
työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi 
käyttöön otetut toimet, erityisesti 
puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymän päivitetyn 
etenemissuunnitelman jäsenten ja 
valtuutettujen avustajien, harjoittelijoiden 
tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja 
häirintätapauksissa toteutettavien 
ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen 
tukitoimien mukauttamiseksi, parlamentin 
sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen 
ulkoisen tarkastuksen, luottamuksellista 
neuvontaa antavien henkilöiden verkoston 
ja sovittelijan toimen perustamisen sekä 
työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden 
julkisen kuulemisen järjestämisen; toteaa, 
että ulkoisen tarkastuksen tuloksia 
odotettiin marraskuun alussa 2018, ja 
pyytää tiedottamaan niistä heti, kun ne ovat 
saatavilla; pyytää selitystä tälle 
viivästymiselle mutta pitää myönteisenä, 
että jotkut ryhmät ovat painokkaasti 
kannustaneet jäseniään osallistumaan 
ihmisarvoa ja kunnioitusta työpaikalla 
koskeviin koulutustilaisuuksiin voidakseen 
näyttää esimerkkiä, ja kehottaa 
järjestämään koulutusta jäsenille ja 
henkilöstölle; edellyttää, että 
etenemissuunnitelma pannaan täytäntöön 
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täysimääräisesti ja avoimesti; kehottaa 
parlamenttia kuitenkin pitämään 
mielessä, että parlamentin tiloissa 
tapahtuneita häirintätapauksia on vähän, 
ja rajoittamaan tähän kysymykseen 
kiinnitettävää huomiota tämän 
mukaisesti;

täysimääräisesti ja avoimesti; panee 
merkille, että työpaikkakiusaamista ja 
sukupuolista häirintää sekä niiden 
ennaltaehkäisyä työpaikalla käsittelevä 
neuvoa-antava komitea sai vuosina 2014–
2017 vuosittain noin 20 valitusta 
työpaikkakiusaamisesta tai sukupuolisesta 
häirinnästä ja vuonna 2018 seitsemän 
valitusta, mitä ei voida jättää huomiotta 
tilanteessa, jossa jokainen tapaus on 
liikaa;
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112 a. pitää valitettavana pääsihteerin 
19. ja 31. maaliskuuta tekemiä päätöksiä, 
jossa henkilöstölle ja valtuutetuille 
avustajille, jotka ovat odottamatta 
joutuneet jäämään tavanomaisen 
työpaikkakuntansa ulkopuolelle, kun 
kriisi alkoi, annettiin mahdollisuus palata 
Brysseliin, Luxemburgiin tai 
Strasbourgiin – aikana, jolloin kaikki 
asiantuntijat ja viranomaiset (parlamentti 
mukaan lukien) tunnustivat, että on 
vaarallista ja vastuutonta matkustaa – tai 
joutua pakollisesti osa-aikaisiin etätöihin, 
mikä johti ansionmenetykseen; panee 
tyytyväisenä merkille, että puhemiehistö 
tunnusti 17. huhtikuuta tämän päätöksen 
hataruuden ja vahvisti joukon kriteerejä 
(mukaan lukien terveydentila, 
matkustusrajoitukset ja rajojen 
sulkeminen), joiden nojalla henkilöstö 
voisi tehdä etätyötä kokoaikaisesti; vaatii, 
että tällaisessa tilanteessa oleva 
henkilöstö voi saada täyden palkkansa 
jälkikäteen, kunnes on turvallista palata;

Or. en
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112 d. pitää maalis–heinäkuun kauden 
Schuman-harjoittelijoiden tilannetta 
huolestuttavana, koska he ovat olleet 
etätöissä harjoittelunsa toisesta viikosta 
lähtien; panee merkille, että komissio ja 
neuvosto ovat antaneet harjoittelijoilleen 
mahdollisuuden palata lokakuussa 
täysimääräisen viiden kuukauden 
harjoittelun aloittamiseksi uudelleen; 
pitää valitettavana henkilöstöasioiden 
pääosaston päätöstä antaa Schuman-
harjoittelijoille tämä mahdollisuus vain, 
jos he keskeyttävät nykyisen 
harjoittelujaksonsa; kehottaa 
henkilöstöasioiden pääosastoa 
kohtelemaan parlamentin harjoittelijoita 
yhdenveroisesti;

Or. en


