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Predlog resolucije
Odstavek 107

Predlog resolucije Predlog spremembe

107. priznava politiko ničelne tolerance 
do nadlegovanja na vseh ravneh v 
Parlamentu, vključno s poslanci, 
uslužbenci in akreditiranimi 
parlamentarnimi pomočniki, in sprejete 
ukrepe zoper nadlegovanje na delovnem 
mestu, še zlasti posodobljen načrt za 
uvedbo preventivnih ukrepov in ukrepov 
zgodnje podpore v primerih sporov in 
nadlegovanja med poslanci in 
akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki, 
praktikanti in drugimi zaposlenimi, ki ga je 
predsedstvo sprejelo 12. marca 2018, 
zunanjo revizijo interne prakse in 
postopkov Parlamenta, vzpostavitev mreže 
zaupnih svetovalcev in uvedbo funkcije 
mediatorja ter organizacijo javnih 
predstavitev s strokovnjaki za 
nadlegovanje na delovnem mestu; 
ugotavlja, da naj bi bili rezultati notranje 
revizije nared v začetku novembra 2018, in 
zahteva, da se mu jih posreduje, takoj ko 
bodo na voljo; poziva k obrazložitvi te 
zamude; pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
skupine svoje poslance odločno spodbudile 
k udeležbi na usposabljanjih o dostojanstvu 
in spoštovanju na delovnem mestu, da bi 
bili za zgled, in poziva k tečajem za 
poslance in uslužbence; pričakuje popolno 
in pregledno izvajanje časovnega načrta; 
vendar poziva Parlament, naj upošteva, 
kako redki so primeri nadlegovanja v 
prostorih Parlamenta, in v skladu s tem 

107. priznava politiko ničelne tolerance 
do nadlegovanja na vseh ravneh v 
Parlamentu, vključno s poslanci, 
uslužbenci in akreditiranimi 
parlamentarnimi pomočniki, in sprejete 
ukrepe zoper nadlegovanje na delovnem 
mestu, še zlasti posodobljeni načrt za 
uvedbo preventivnih ukrepov in ukrepov 
zgodnje podpore v primerih sporov in 
nadlegovanja med poslanci in 
akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki, 
praktikanti in drugimi zaposlenimi, ki ga je 
predsedstvo sprejelo 12. marca 2018, 
zunanjo revizijo interne prakse in 
postopkov Parlamenta, vzpostavitev mreže 
zaupnih svetovalcev in uvedbo funkcije 
mediatorja ter organizacijo javnih 
predstavitev s strokovnjaki za 
nadlegovanje na delovnem mestu; 
ugotavlja, da naj bi bili rezultati notranje 
revizije nared v začetku novembra 2018, in 
zahteva, da se mu posredujejo takoj, ko 
bodo na voljo; poziva k obrazložitvi te 
zamude; pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
skupine svoje poslance odločno spodbudile 
k udeležbi na usposabljanjih o dostojanstvu 
in spoštovanju na delovnem mestu, da bi 
bili za zgled, in poziva k tečajem za 
poslance in uslužbence; pričakuje popolno 
in pregledno izvajanje časovnega načrta; je 
seznanjen, da je svetovalni odbor o 
nadlegovanju na delovnem mestu in 
njegovem preprečevanju med letoma 2014 
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omeji osredotočenost na to vprašanje; in 2017 vsako leto prejel okoli dvajset 
pritožb o psihičnem ali spolnem 
nadlegovanju na delu in sedem leta 2018, 
kar pa seveda ni zanemarljivo, saj je že 
vsak tovrstni primer preveč;
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112a. je razočaran nad odločitvijo 
generalnega sekretarja z dne 19. in 31. 
marca, v katerem je osebju in 
akreditiranim parlamentarnim 
pomočnikom, ki so se ob začetku krize 
nepričakovano znašli zunaj svojega 
običajnega kraja dela, ponudil vrnitev v 
Bruselj, Luxembourg ali Strasbourg, in to 
v času, ko so vsi strokovnjaki in oblasti 
(pa tudi Parlament) priznali, da potovanje 
ni ne varno ne odgovorno, oziroma 
vsiljeno delo od doma s skrajšanim 
delovnim časom in temu ustreznim 
izpadom dohodka; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da je predsedstvo 17. aprila 
priznalo, da ta odločitev ni bila smotrna, 
ter je zasnovalo več meril, po katerih bi 
lahko zaposleni delali na daljavo s polnim 
delovnim časom (zdravstveno stanje, 
potovalne omejitve in zaprte meje); 
zahteva, da se osebju v teh razmerah 
retroaktivno zagotovi polna plača, dokler 
ne bo mogoča varna vrnitev;

Or. en
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112d. je zaskrbljen zaradi položaja 
udeležencev Schumanove prakse med 
marcem in julijem 2020, ki že od drugega 
tedna prakse delajo na daljavo; je 
seznanjen, da sta Komisija in Svet svojim 
praktikantom ponudila možnost, da se 
oktobra vrnejo na ponovno polno 
petmesečno prakso; obžaluje odločitev 
generalnega direktorata Parlamenta za 
kadrovske zadeve, ki je to možnost 
praktikantom ponudil samo v primeru 
prekinjene sedanje prakse; poziva 
generalni direktorat za kadrovske zadeve, 
naj svojim praktikantom zagotovi enako 
obravnavanje;

Or. en


