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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

107. Jirrikonoxxi l-politika ta' tolleranza 
żero tal-Parlament fir-rigward tal-fastidju fi 
kwalunkwe u f'kull livell inklużi l-Membri, 
il-persunal u l-APA kif ukoll l-azzjonijiet 
stabbiliti biex jiskoraġġixxi l-fastidju fuq 
il-post tax-xogħol, b'mod partikolari l-
adozzjoni mill-Bureau fit-
12 ta' Marzu 2018 ta' Pjan Direzzjonali 
Aġġornat għall-adattament ta' miżuri ta' 
prevenzjoni u ta' appoġġ bikri biex jiġu 
indirizzati sitwazzjonijiet ta' kunflitt u ta' 
fastidju bejn il-Membri u l-APA, it-trainees 
jew membri oħra tal-persunal, awditjar 
estern tal-proċeduri u l-prattiki interni tal-
Parlament, il-ħolqien ta' netwerk ta' 
konsulenti kunfidenzjali u ta' funzjoni ta' 
medjatur, u l-organizzazzjoni ta' smigħ 
pubbliku ma' esperti fil-qasam tal-fastidju 
fuq il-post tax-xogħol; jikkonstata li r-
riżultati tal-awditjar estern kienu 
mistennija fil-bidu ta' Novembru 2018 u 
jitlob li dawn jiġu kkomunikati mingħajr 
dewmien, ladarba jkunu disponibbli; jitlob 
spjegazzjoni għal dan id-dewmien u jilqa' 
l-fatt li ċerti gruppi ħeġġew bil-qawwa lill-
Membri tagħhom biex jipparteċipaw 
f'taħriġ dwar id-dinjità u r-rispett fuq il-
post tax-xogħol, sabiex imexxu bl-
eżempju, u jitlob taħriġ għall-Membri u 
għall-membri tal-persunal; jistenna l-
implimentazzjoni sħiħa u trasparenti tal-
pjan direzzjonali; jistieden madankollu 
lill-Parlament biex iżomm f'moħħu l-
iskarsezza ta' każijiet ta' fastidju li jseħħu 
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Prevenzjoni tiegħu fil-Post tax-Xogħol 
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fil-bini tal-Parlament, u jillimita l-enfasi 
fuq din il-kwistjoni kif xieraq;

irċieva madwar 20 ilment dwar fastidju 
psikoloġiku jew sesswali fuq il-post tax-
xogħol kull sena mill-2014 sal-2017 u 
7 ilmenti fl-2018, li ma jistgħux jiġu 
injorati f'kuntest fejn kull każ huwa każ 
żejjed;
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112a. Jinsab iddiżappuntat bid-
deċiżjonijiet tas-Segretarju Ġenerali tad-
19 u l-31 ta' Marzu li joffri lill-persunal u 
lill-APA li sabu ruħhom barra l-post tax-
xogħol abitwali tagħhom meta faqqgħet 
il-kriżi, għażla bejn ir-ritorn lejn Brussell, 
il-Lussemburgu jew Strasburgu – fi żmien 
meta l-esperti u l-awtoritajiet kollha 
(inkluż il-Parlament) irrikonoxxew li kien 
perikoluż u irresponsabbli li jivvjaġġaw – 
jew jiffaċċjaw telexogħol part-time 
obbligatorju u telf ta' dħul 
korrispondenti; jinnota b'sodisfazzjon li 
fis-17 ta' April, il-Bureau rrikonoxxa n-
natura mhux soda ta' din id-deċiżjoni u 
stabbilixxa sensiela ta' kriterji li 
skonthom il-persunal ikun jista' jagħmel 
telexogħol full-time (inklużi 
kundizzjonijiet mediċi, restrizzjonijiet fuq 
l-ivvjaġġar u għeluq tal-fruntieri); jesiġi li 
l-membri kollha tal-persunal 
f'sitwazzjonijiet bħal dawn ikunu jistgħu 
jirċievu s-salarju sħiħ tagħhom, b'mod 
retroattiv, sakemm ikun sikur għalihom li 
jirritornaw;

Or. en



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

MT Magħquda fid-diversità MT

7.5.2020 A9-0021/31

Emenda 31
Isabel García Muñoz
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0021/2020
Maria Grapini
Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
2019/2056(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 112d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

112d. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar is-
sitwazzjoni tat-trainees Schuman minn 
Marzu sa Lulju 2020 li ilhom jagħmlu 
telexogħol mit-tieni ġimgħa tat-
traineeship tagħhom; jinnota li l-
Kummissjoni u l-Kunsill taw lit-trainees 
tagħhom l-għażla li jirritornaw f'Ottubru 
biex jerġgħu jibdew mill-ġdid traineeship 
ta' 5 xhur; jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni 
tad-DĠ għall-Persunal li t-trainees 
Schuman jingħataw dik l-għażla biss jekk 
jinterrompu l-internship attwali tagħhom; 
jistieden lid-DĠ għall-Persunal jittratta l-
interns tiegħu b'mod ugwali;

Or. en


