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7.5.2020  A9-0021/29

Amendamentul 29
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 107

Propunerea de rezoluție Amendamentul

107. recunoaște politica de toleranță zero 
a Parlamentului față de hărțuire la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, 
personalului și al APA, și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; observă că rezultatele 
auditului extern erau așteptate la începutul 
lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea 
să fie comunicate fără întârziere, de îndată 
ce sunt disponibile; solicită o explicație 
pentru această întârziere, salută faptul că 
unele grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu, și 
solicită organizarea unor cursuri de 
formare pentru deputați și personal; se 
așteaptă ca foaia de parcurs să fie pusă în 
aplicare pe deplin și transparent; cu toate 
acestea, invită Parlamentul să țină seama 
de numărul redus de cazuri de hărțuire 

107. recunoaște politica de toleranță zero 
a Parlamentului față de hărțuire la toate 
nivelurile, inclusiv la nivelul deputaților, 
personalului și al APA, și acțiunile 
întreprinse pentru a descuraja hărțuirea la 
locul de muncă, în special adoptarea de 
către Birou, la 12 martie 2018, a unei foi de 
parcurs actualizate pentru adaptarea 
măsurilor de prevenire și de sprijin 
timpuriu pentru a rezolva conflictele și 
situațiile de hărțuire dintre deputați și APA, 
stagiari sau alți membri ai personalului, un 
audit extern al practicilor și procedurilor 
interne ale Parlamentului, crearea unei 
rețele de consilieri confidențiali și a unei 
funcții de mediator, precum și organizarea 
unei audieri publice cu experți în hărțuirea 
la locul de muncă; observă că rezultatele 
auditului extern erau așteptate la începutul 
lunii noiembrie 2018 și solicită ca acestea 
să fie comunicate fără întârziere, de îndată 
ce sunt disponibile; solicită o explicație 
pentru această întârziere, salută faptul că 
unele grupuri și-au încurajat în mod ferm 
deputații să participe la cursuri de formare 
privind demnitatea și respectul la locul de 
muncă, pentru a oferi un exemplu, și 
solicită organizarea unor cursuri de 
formare pentru deputați și personal; se 
așteaptă ca foaia de parcurs să fie pusă în 
aplicare pe deplin și transparent; ia act de 
faptul că Comitetul consultativ privind 
hărțuirea la locul de muncă și prevenirea 
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care au loc în clădirile Parlamentului și 
să limiteze în consecință accentul pus pe 
această chestiune;

acesteia a primit în jur de 20 de plângeri 
de hărțuire psihologică sau sexuală la 
locul de muncă în fiecare an din 2014 
până în 2017, iar în 2018 șapte plângeri, 
lucru care nu poate fi ignorat într-un 
context în care fiecare plângere este deja 
prea mult;
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Amendamentul 30
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 112 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112a. este dezamăgit de deciziile 
Secretarului General din 19 și 31 martie 
prin care personalul și asistenții 
parlamentari acreditați (APA), care 
atunci când a apărut criza, au fost în 
situația neașteptată de a nu fi la locul lor 
de muncă obișnuit, au trebuit să aleagă 
între a se întoarce la Bruxelles, 
Luxemburg sau Strasbourg (într-un 
moment în care toți experții și autoritățile 
- inclusiv Parlamentul - au recunoscut că 
era nesigur și iresponsabil să 
călătorească) sau să intre în regim de 
telemuncă cu fracțiune de normă și cu o 
pierdere proporțională a veniturilor; 
remarcă cu satisfacție faptul că Biroul a 
recunoscut, la 17 aprilie, caracterul 
nefuncțional al acestei decizii și a stabilit 
o serie de criterii în baza cărora 
personalul va putea lucra la distanță cu 
normă întreagă (inclusiv condiții 
medicale, restricții de călătorie și 
închideri de puncte de trecere a 
frontierei); solicită ca tot personalul aflat 
în astfel de situații să primească retroactiv 
salariul complet, până când se va putea 
întoarce în siguranță;

Or. en
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Amendamentul 31
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Parlamentul European
2019/2056(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 112 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

112d. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la situația stagiarilor Schuman selectați 
pentru perioada martie-iulie 2020, care 
au fost în telemuncă încă din a doua 
săptămână a stagiului; remarcă faptul că 
Comisia și Consiliul au acordat 
stagiarilor posibilitatea de a reveni în 
luna octombrie pentru a reîncepe stagiul 
de 5 luni; regretă decizia Direcției 
Generale pentru Personal de a oferi 
stagiarilor Schuman această opțiune 
numai dacă își întrerup stagiul actual; 
invită DG Personal să ofere tratament 
egal stagiarilor din Parlament;

Or. en


