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107. atkreipia dėmesį į Parlamento 
visiško priekabiavimo netoleravimo visais 
lygmenimis, įskaitant Parlamento narius, 
darbuotojus ir akredituotus padėjėjus, 
politiką ir veiksmus, kurie numatyti 
siekiant atgrasyti nuo priekabiavimo darbo 
vietoje, visų pirma 2018 m. kovo 12 d. 
Biuro priimtas atnaujintas gaires dėl 
prevencinių ir ankstyvosios pagalbos 
priemonių koregavimo siekiant spręsti 
konfliktus ir priekabiavimo problemas tarp 
Parlamento narių ir akredituotų Parlamento 
narių padėjėjų, stažuotojų ir kitų 
darbuotojų, Parlamento vidaus praktikos ir 
procedūrų išorės auditą, konfidencialių 
patarėjų tinklo ir tarpininko pareigų 
sukūrimą, taip pat viešojo klausymo, 
kuriame dalyvavo kovos su priekabiavimu 
darbo vietoje ekspertai, organizavimą; 
pažymi, kad tikėtasi, jog išorės audito 
rezultatai bus gauti iki 2018 m. 
lapkričio mėn. pradžios, ir prašo juos 
pateikti iš karto, kai tik bus gauti; ragina 
paaiškinti, kodėl taip vėluojama pateikti 
rezultatus; teigiamai vertina tai, kad kai 
kurios frakcijos labai skatino savo 
Parlamento narius dalyvauti mokymuose 
orumo ir pagarbos darbo vietoje tema, kad 
jie rodytų pavyzdį, ir ragina rengti 
mokymus Parlamento nariams ir 
darbuotojams; tikisi, kad veiksmų gairės 
bus visapusiškai ir skaidriai įgyvendintos; 
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vis dėlto ragina Parlamentą atsižvelgti į 
tai, kad priekabiavimo atvejų Parlamento 
patalpose yra labai mažai, ir atitinkamai 
apriboti dėmesį šiam klausimui;

atkreipia dėmesį į tai, kad patariamasis 
komitetas dėl priekabiavimo ir jo 
prevencijos darbo vietoje 2014–2017 m. 
laikotarpiu kasmet gavo maždaug 20 
skundų, susijusių su psichologiniu ar 
seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, 
ir 7 skundus 2018 m., kurių negalima 
ignoruoti, nes neturėtų pasitaikyti nė 
vieno tokio atvejo;
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112a. yra nusivylęs dėl generalinio 
sekretoriaus kovo 19 ir 31 d. sprendimų, 
kuriais darbuotojams ir akredituotiems 
padėjėjams, kurie kilus krizei netikėtai 
liko ne jų įprastoje darbo vietoje, 
suteikiamas pasirinkimas arba sugrįžti į 
Briuselį, Liuksemburgą ar Strasbūrą tuo 
metu, kai visi ekspertai ir valdžios 
institucijos (įskaitant Parlamentą) 
pripažino, kad keliauti yra nesaugu ir 
neatsakinga, arba privaloma tvarka 
nuotoliniu būdu dirbti ne visą darbo laiką 
prarandant atitinkamą dalį pajamų; su 
pasitenkinimu pažymi, kad balandžio 
17 d. Biuras pripažino, jog šis sprendimas 
yra nepagrįstas, ir nustatė keletą kriterijų, 
pagal kuriuos darbuotojai nuotoliniu 
būdu galėtų dirbti visą darbo dieną 
(įskaitant sveikatos būklę, kelionių 
apribojimus ir sienų uždarymą); 
reikalauja, kad visi tokioje padėtyje 
esantys darbuotojai gautų visą darbo 
užmokestį atgaline data, kol bus saugu 
sugrįžti;
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112d. reiškia susirūpinimą dėl 2020 m. 
kovo–liepos mėn. Schumano stažuotę 
atliekančių stažuotojų padėties, nes jie 
dirba nuotoliniu būdu nuo antros jų 
stažuotės savaitės; pažymi, kad Komisija 
ir Taryba savo stažuotojams suteikė 
galimybę spalio mėn. grįžti ir vėl pradėti 
visą 5 mėnesių stažuotę; apgailestauja dėl 
Personalo GD sprendimo suteikti 
Schumano stažuotojams tokią galimybę 
tik tuo atveju, jeigu jie nutrauktų 
dabartinę stažuotę; ragina Personalo GD 
savo stažuotojams taikyti vienodas 
sąlygas;

Or. en


