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Állásfoglalásra irányuló indítvány
107 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

107. elismeri a Parlament zaklatással 
szembeni zéró tolerancia politikáját 
minden szinten – ideértve a képviselői, 
személyzeti és az akkreditált parlamenti 
asszisztensi szintet is –, valamint a 
munkahelyi zaklatások megakadályozását 
szolgáló intézkedéseket, különös tekintettel 
az Elnökség által 2018. március 12-én 
elfogadott, a képviselők és az akkreditált 
parlamenti asszisztensek, a gyakornokok és 
egyéb alkalmazottak közötti konfliktusok 
és zaklatási ügyek kezelésére szolgáló 
megelőző és korai támogatási intézkedések 
kiigazítására vonatkozó frissített 
ütemtervre, a Parlament belső 
gyakorlatainak és eljárásainak külső 
könyvvizsgálatára, a bizalmi személyek 
hálózata és a mediátori feladatkör 
létrehozására, valamint a munkahelyi 
zaklatási ügyekkel foglalkozó szakértők 
nyilvános meghallgatásának 
megszervezésére; megjegyzi, hogy a külső 
ellenőrzés eredményeit 2018. november 
elejére várták, és kéri, hogy haladéktalanul 
közöljék, amint azok rendelkezésre állnak; 
a késedelem vonatkozásában magyarázatot 
kér, és üdvözli, hogy néhány 
képviselőcsoport határozottan arra 
ösztönözte képviselőit, hogy járjanak elöl 
jó példával a munkahelyi méltóságról és 
tiszteletről szóló képzéseken, és felhív 
képzések nyújtására a képviselők és 
alkalmazottak számára; elvárja az ütemterv 
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teljes és áttekinthető végrehajtását; felhívja 
azonban a Parlamentet, hogy tartsa szem 
előtt, hogy a Parlament épületében 
történő zaklatásos esetek száma alacsony, 
és a problémát ennek megfelelő 
mértékben kezelje;

teljes és áttekinthető végrehajtását; 
tudomásul veszi, hogy a munkahelyi 
zaklatással és annak megelőzésével 
foglalkozó tanácsadó bizottsághoz 2014 és 
2017 között évente mintegy 20 panasz 
érkezett munkahelyi lelki vagy szexuális 
zaklatással kapcsolatban, 2018-ban pedig 
7 panasz, amelyeket nem lehet figyelmen 
kívül hagyni olyan körülmények között, 
amikor egyetlen ilyen esetnek sem 
szabadna megtörténnie;
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112 a. csalódott a főtitkár március 19-i és 
31-i döntéseiben, amelyek a válság 
kitörése pillanatában önmagukat 
váratlanul a szokásos munkahelyüktől 
távol találó személyzeti tagokat, illetve 
akkreditált parlamenti asszisztenseket 
olyan választás elé állította, hogy vagy 
visszatérnek Brüsszelbe, Luxemburgba, 
illetve Strasbourgba – egy olyan 
időszakban, amikor minden szakértő és 
hatóság (köztük a Parlament is) elismerte, 
hogy nem biztonságos és felelőtlen dolog 
utazni – vagy pedig kötelező 
részmunkaidőben távmunkáznak, és 
ennek megfelelően veszítenek 
jövedelmükből; megelégedéssel veszi 
tudomásul, hogy április 17-én az elnökség 
elismerte e döntés megalapozatlanságát és 
meghatározta azon feltételek sorát (többek 
között az egészségügyi helyzetet, az utazási 
korlátozásokat és a határlezárásokat), 
amelyek mellett a személyzet teljes 
munkaidőben végezhet távmunkát; kéri, 
hogy a személyzet minden ilyen helyzetben 
levő tagja megkaphassa 
visszamenőlegesen a teljes fizetését 
egészen addig, amíg biztonságos lesz a 
visszatérése;
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112 d. aggodalmának ad hangot a 
szakmai gyakorlatukat 2020. március és 
július között végző, és ezen időszak 
második hetétől kezdve távmunkázó 
Schuman-gyakornokok helyzete miatt; 
megjegyzi, hogy a Bizottság és a Tanács 
lehetővé tette gyakornokaik számára, hogy 
októberben visszatérjenek, és újrakezdjék 
a teljes 5 hónapos szakmai gyakorlatot; 
sajnálja, hogy a Személyzeti 
Főigazgatóság úgy határozott, hogy ezt a 
lehetőséget csak akkor ajánlja fel a 
Schuman-gyakornokoknak, ha 
megszakítják jelenlegi szakmai 
gyakorlatukat; felszólítja a Személyzeti 
Főigazgatóságot, hogy részesítse 
gyakornokait egyenlő bánásmódban;

Or. en


