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Förslag till resolution
Punkt 107

Förslag till resolution Ändringsförslag

107. Europaparlamentet ställer sig 
bakom parlamentets nolltolerans mot 
trakasserier på alla nivåer inklusive 
ledamöter, personal och ackrediterade 
assistenter, och de åtgärder som vidtagits 
för att motverka trakasserier på 
arbetsplatsen, särskilt presidiets antagande 
den 12 mars 2018 av en uppdaterad 
färdplan för anpassning av förebyggande 
och tidiga stödåtgärder för att hantera 
konflikter och trakasserier mellan 
ledamöter och ackrediterade assistenter, 
praktikanter eller annan personal, en extern 
granskning av parlamentets interna praxis 
och förfaranden, inrättande av ett nätverk 
av konfidentiella rådgivare och en 
medlarfunktion samt anordnande av en 
offentlig utfrågning med experter om 
trakasserier på arbetsplatsen. Parlamentet 
noterar att resultaten av den externa 
revisionen förväntades vara klara i början 
av november 2018 och begär att dessa ska 
meddelas utan dröjsmål så snart de finns 
tillgängliga. Parlamentet kräver en 
förklaring till denna försening. Parlamentet 
välkomnar att vissa grupper kraftfullt har 
uppmanat sina ledamöter att delta i 
utbildning om värdighet och respekt på 
arbetsplatsen för att föregå med gott 
exempel, och efterlyser utbildning för 
ledamöter och personal. Parlamentet 
förväntar sig att färdplanen genomförs 
fullständigt och på ett transparent sätt. 

107. Europaparlamentet ställer sig 
bakom parlamentets nolltolerans mot 
trakasserier på alla nivåer inklusive 
ledamöter, personal och ackrediterade 
assistenter, och de åtgärder som vidtagits 
för att motverka trakasserier på 
arbetsplatsen, särskilt presidiets antagande 
den 12 mars 2018 av en uppdaterad 
färdplan för anpassning av förebyggande 
och tidiga stödåtgärder för att hantera 
konflikter och trakasserier mellan 
ledamöter och ackrediterade assistenter, 
praktikanter eller annan personal, en extern 
granskning av parlamentets interna praxis 
och förfaranden, inrättande av ett nätverk 
av konfidentiella rådgivare och en 
medlarfunktion samt anordnande av en 
offentlig utfrågning med experter om 
trakasserier på arbetsplatsen. Parlamentet 
noterar att resultaten av den externa 
revisionen förväntades vara klara i början 
av november 2018 och begär att dessa ska 
meddelas utan dröjsmål så snart de finns 
tillgängliga. Parlamentet kräver en 
förklaring till denna försening. Parlamentet 
välkomnar att vissa grupper kraftfullt har 
uppmanat sina ledamöter att delta i 
utbildning om värdighet och respekt på 
arbetsplatsen för att föregå med gott 
exempel, och efterlyser utbildning för 
ledamöter och personal. Parlamentet 
förväntar sig att färdplanen genomförs 
fullständigt och på ett transparent sätt. 
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Parlamentet vill dock att parlamentet 
beaktar att det endast är ett fåtal fall av 
trakasserier som ägt rum i parlamentets 
lokaler, och begränsar sitt fokus på denna 
fråga i enlighet med detta.

Parlamentet noterar att den rådgivande 
kommittén för förebyggande av mobbning 
och trakasserier på arbetsplatsen mottog 
omkring 20 klagomål om mobbning eller 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen 
varje år mellan 2014 och 2017 och 7 
klagomål under 2018, vilka inte kan 
ignoreras i ett sammanhang där varje fall 
är ett för mycket.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 112a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

112a. Europaparlamentet beklagar 
generalsekreterarens beslut av den 19 och 
31 mars att erbjuda personal och 
ackrediterade assistenter som oväntat 
befann sig utanför sin vanliga arbetsplats 
när krisen uppstod ett val mellan att 
återvända till Bryssel, Luxemburg eller 
Strasbourg – vid en tidpunkt då alla 
experter och myndigheter (inklusive 
parlamentet) erkände att det var osäkert 
och oansvarigt att resa – eller att finna sig 
i obligatoriskt deltidsarbete på distans och 
en motsvarande inkomstförlust. 
Parlamentet noterar med tillfredsställelse 
att presidiet den 17 april erkände att detta 
beslut var ohållbart och fastställde en rad 
kriterier enligt vilka personalen skulle 
kunna distansarbeta på heltid (bland 
annat medicinska tillstånd, 
reserestriktioner och stängningar av 
gränser). Parlamentet begär att all 
personal som befinner sig i sådana 
situationer retroaktivt ska kunna få full 
lön tills det är säkert att återvända.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 112d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

112d. Europaparlamentet är bekymrat 
över situationen för de 
Schumanpraktikanter som under 
perioden maj–juli 2020 har distansarbetat 
sedan andra veckan av sin praktik. 
Parlamentet noterar att kommissionen 
och rådet har gett sina praktikanter 
möjlighet att komma tillbaka i oktober för 
att återuppta en fullständig praktik på fem 
månader. Parlamentet beklagar det beslut 
som generaldirektoratet för personal har 
fattat om att ge Schumanpraktikanterna 
möjlighet att göra detta endast om de 
avbryter sin nuvarande praktik. 
Parlamentet uppmanar GD Personal att 
behandla alla sina praktikanter lika.

Or. en


