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Prijedlog rezolucije
Stavak 107.

Prijedlog rezolucije Izmjena

107. uviđa politiku nulte tolerancije 
Parlamenta prema uznemiravanju na svim 
razinama, uključujući zastupnike, osoblje i 
akreditirane parlamentarne asistente, te 
mjere koje su uspostavljene kako bi se 
odvratilo od uznemiravanja na radnom 
mjestu, posebno donošenje ažuriranog 
plana 12. ožujka 2018. Predsjedništva za 
prilagodbu preventivnih mjera i mjera za 
ranu potporu u cilju rješavanja sukoba i 
slučajeva uznemiravanja između 
zastupnika i akreditiranih parlamentarnih 
asistenata, stažista ili drugog osoblja 
Parlamenta, kao i vanjske revizije internih 
praksi i postupaka Parlamenta, stvaranje 
mreže povjerljivih savjetnika i posrednika 
te organiziranje javnog saslušanja sa 
stručnjacima o uznemiravanju na radnom 
mjestu; napominje da su se rezultati 
vanjske revizije očekivali do početka 
studenoga 2018. i traži njihovo priopćenje 
bez odgode čim budu dostupni; pozdravlja 
činjenicu da neki klubovi zastupnika 
snažno potiču svoje zastupnike na 
sudjelovanje u osposobljavanju o 
dostojanstvu i poštovanju na radnom 
mjestu kako bi vodili primjerom te poziva 
na organiziranje osposobljavanja za 
zastupnike i članove osoblja; očekuje 
potpunu i transparentnu provedbu plana; 
međutim, poziva Parlament da uzme u 
obzir mali broj slučajeva uznemiravanja u 
Parlamentu te da u skladu s time ograniči 

107. uviđa politiku nulte tolerancije 
Parlamenta prema uznemiravanju na svim 
razinama, uključujući zastupnike, osoblje i 
akreditirane parlamentarne asistente, te 
mjere koje su uspostavljene kako bi se 
odvratilo od uznemiravanja na radnom 
mjestu, posebno donošenje ažuriranog 
plana 12. ožujka 2018. Predsjedništva za 
prilagodbu preventivnih mjera i mjera za 
ranu potporu u cilju rješavanja sukoba i 
slučajeva uznemiravanja između 
zastupnika i akreditiranih parlamentarnih 
asistenata, stažista ili drugog osoblja 
Parlamenta, kao i vanjske revizije internih 
praksi i postupaka Parlamenta, stvaranje 
mreže povjerljivih savjetnika i posrednika 
te organiziranje javnog saslušanja sa 
stručnjacima o uznemiravanju na radnom 
mjestu; napominje da su se rezultati 
vanjske revizije očekivali do početka 
studenoga 2018. i traži njihovo priopćenje 
bez odgode čim budu dostupni; pozdravlja 
činjenicu da neki klubovi zastupnika 
snažno potiču svoje zastupnike na 
sudjelovanje u osposobljavanju o 
dostojanstvu i poštovanju na radnom 
mjestu kako bi vodili primjerom te poziva 
na organiziranje osposobljavanja za 
zastupnike i članove osoblja; očekuje 
potpunu i transparentnu provedbu plana; 
prima na znanje da je savjetodavni odbor 
za uznemiravanje na radnom mjestu i 
njegovo sprečavanje od 2014. do 2017. 
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usredotočenost na to pitanje; primio oko 20 pritužbi u vezi s psihičkim 
ili seksualnim uznemiravanjem na 
radnom mjestu, a 2018. sedam pritužbi, 
što se ne može ignorirati jer je i jedan 
takav slučaj previše;
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112 a. razočaran je odlukama glavnog 
tajnika od 19. i 31. ožujka, u kojima se 
osoblju i akreditiranim parlamentarnim 
asistentima koji su se u trenutku izbijanja 
krize neočekivano našli izvan uobičajenog 
radnog mjesta nudi izbor između povratka 
u Bruxelles, Luxembourg ili Strasbourg 
ili obaveznog rada na daljinu na nepuno 
radno vrijeme i odgovarajućeg smanjenja 
plaće, i to u trenutku kada su svi 
stručnjaci i nadležna tijela (uključujući 
Parlament) uvidjeli da je nesigurno i 
neodgovorno putovati; sa zadovoljstvom 
primjećuje da je Predsjedništvo 17. 
travnja priznalo da je ta odluka 
neosnovana i utvrdilo niz kriterija prema 
kojima osoblje može raditi na daljinu na 
puno radno vrijeme (među ostalim, zbog 
zdravstvenih razloga, ograničenja 
putovanja i zatvorenih granica); zahtijeva 
da se svim zaposlenicima u takvoj situaciji 
retroaktivno isplati puna plaća do 
trenutka kada bude moguć siguran 
povratak;

Or. en
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112 d. izražava zabrinutost zbog situacije 
stažista programa Schuman za razdoblje 
od ožujka do srpnja 2020., koji rade na 
daljinu od drugog tjedna stažiranja; 
napominje da su Komisija i Vijeće svojim 
stažistima dali mogućnost povratka u 
listopadu kako bi ponovno započeli puno 
petomjesečno stažiranje; žali zbog odluke 
Glavne uprave za kadrovske poslove, koja 
je stažistima programa Schuman dala tu 
mogućnost jedino ako prekinu trenutačno 
stažiranje; poziva Glavnu upravu za 
kadrovske poslove da osigura jednako 
postupanje prema svojim stažistima;

Or. en


