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7.5.2020 A9-0021/29

Grozījums Nr. 29
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
107. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

107. atzīst Parlamenta pilnīgas 
neiecietības politiku pret aizskarošu 
izturēšanos jebkurā līmenī, tostarp 
deputātu, darbinieku un reģistrētu deputātu 
palīgu vidū, un pasākumus, kas ieviesti, lai 
novērstu aizskarošu izturēšanos darba 
vietā, jo īpaši Prezidija 2018. gada 
12. martā pieņemto atjaunināto ceļvedi 
tādu preventīvu un agrīnā atbalsta 
pasākumu pielāgošanai, kas paredzēti, lai 
risinātu konfliktus un aizskaršanas 
gadījumus starp deputātiem un reģistrētiem 
deputātu palīgiem, praktikantiem vai citiem 
darbiniekiem, Parlamenta iekšējās prakses 
un procedūru ārējo revīziju, konfidenciālo 
konsultantu tīkla un mediatora funkcijas 
izveidi un atklātas uzklausīšanas rīkošanu, 
piesaistot ekspertus, kuri strādā ar 
aizskarošas izturēšanās darba vietā 
jautājumiem; norāda, ka ārējās revīzijas 
rezultāti tika gaidīti 2018. gada novembra 
sākumā, un prasa tos nekavējoties paziņot, 
tiklīdz tie būs pieejami; aicina paskaidrot 
šādu kavēšanos, atzinīgi vērtē to, ka dažas 
grupas ir stingri mudinājušas savus 
deputātus piedalīties apmācībās par 
cieņpilnu izturēšanos darbā, lai rādītu 
piemēru, un prasa nodrošināt apmācību 
deputātiem un darbiniekiem; sagaida, ka 
ceļvedis tiks pilnībā un pārredzami 
īstenots; tomēr aicina Parlamentu ņemt 
vērā to, ka Parlamenta iekšienē ir maz 
aizskarošas izturēšanās gadījumu, un 

107. atzīst Parlamenta pilnīgas 
neiecietības politiku pret aizskarošu 
izturēšanos jebkurā līmenī, tostarp 
deputātu, darbinieku un reģistrētu deputātu 
palīgu vidū, un pasākumus, kas ieviesti, lai 
novērstu aizskarošu izturēšanos darba 
vietā, jo īpaši Prezidija 2018. gada 12. 
martā pieņemto atjaunināto ceļvedi tādu 
preventīvu un agrīnā atbalsta pasākumu 
pielāgošanai, kas paredzēti, lai risinātu 
konfliktus un aizskaršanas gadījumus starp 
deputātiem un reģistrētiem deputātu 
palīgiem, praktikantiem vai citiem 
darbiniekiem, Parlamenta iekšējās prakses 
un procedūru ārējo revīziju, konfidenciālo 
konsultantu tīkla un mediatora funkcijas 
izveidi un atklātas uzklausīšanas rīkošanu, 
piesaistot ekspertus, kuri strādā ar 
aizskarošas izturēšanās darba vietā 
jautājumiem; norāda, ka ārējās revīzijas 
rezultāti tika gaidīti 2018. gada novembra 
sākumā, un prasa tos nekavējoties paziņot, 
tiklīdz tie būs pieejami; aicina paskaidrot 
šādu kavēšanos, atzinīgi vērtē to, ka dažas 
grupas ir stingri mudinājušas savus 
deputātus piedalīties apmācībās par 
cieņpilnu izturēšanos darbā, lai rādītu 
piemēru, un prasa nodrošināt apmācību 
deputātiem un darbiniekiem; sagaida, ka 
ceļvedis tiks pilnībā un pārredzami 
īstenots; pieņem zināšanai, ka 
Padomdevēja komiteja par aizskarošu 
izturēšanos un tās novēršanu darbavietā 



AM\1204763LV.docx PE647.609v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

attiecīgi ierobežot koncentrēšanos uz šo 
jautājumu;

laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam 
katru gadu ir saņēmusi aptuveni 
20 sūdzības, bet 2018. gadā — 7 sūdzības 
par psiholoģisku aizskaršanu vai seksuālu 
uzmākšanos darbā, ko nedrīkst ignorēt 
situācijā, kurā ikviens gadījums jau ir 
uzskatāms par nepieļaujamu;
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Grozījums Nr. 30
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
112.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

112.a pauž sarūgtinājumu par 
ģenerālsekretāra 19. marta un 31. marta 
lēmumu, kur darbiniekiem un 
reģistrētiem deputātu palīgiem, kuri, 
krīzei sākoties, pēkšņi neatradās savā 
parastajā darba vietā, tika piedāvāta izvēle 
starp atgriešanos Briselē, Luksemburgā 
vai Strasbūrā — lai gan šajā laikā visi 
speciālisti un iestādes (tostarp 
Parlaments) atzina, ka ceļot ir nedroši un 
bezatbildīgi —vai obligātu nepilna laika 
tāldarbu un attiecīgu atalgojuma 
samazinājumu; ar gandarījumu norāda, 
ka Prezidijs 17. aprīlī atzina, ka šis 
lēmums nav pamatots, un noteica 
vairākus kritērijus (tostarp tādus kā 
medicīniskais stāvoklis, ceļošanas 
ierobežojumi un robežu slēgšana), kuriem 
izpildoties, darbiniekiem būtu ļauts 
attālināti strādāt pilnu darba laiku; prasa, 
lai visi darbinieki, kuri atrodas šādā 
situācijā, retroaktīvi varētu saņemt pilnu 
algu līdz brīdim, kad atgriezties būs droši;
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Grozījums Nr. 31
Isabel García Muñoz
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2020
Maria Grapini
ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
2019/2056(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
112.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

112.d pauž bažas par to praktikantu 
situāciju, kuri piedalās R. Šūmana praksē 
no 2020. gada marta līdz jūlijam un kuri 
kopš šīs prakses otrās nedēļas strādā 
tāldarba režīmā; norāda, ka Komisija un 
Padome saviem praktikantiem ir devusi 
iespēju atgriezties oktobrī, lai atsāktu 
pilnu piecu mēnešu praksi; pauž nožēlu 
par Personāla ģenerāldirektorāta lēmumu 
dot R. Šūmana praksē iesaistītajiem 
praktikantiem šo iespēju tikai tad, ja viņi 
pārtrauc savu pašreizējo praksi; aicina 
Personāla ģenerāldirektorātu nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret praktikantiem;

Or. en


