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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je bil v letu 2018 
po uradnem postopku (člen 24 kadrovskih 
predpisov in člen 12(1) sklepa odbora o 
preprečevanju nadlegovanja) prijavljen en 
primer domnevnega nadlegovanja; 
spominja, da je bila upravna preiskava 
zaključena in da so bili zoper obtoženo 
osebo sprejeti disciplinski ukrepi; je 
seznanjen, da so v letu 2018 žvižgači 
vložili še sedem prijav o treh primerih 
domnevnega nadlegovanja, ki so do neke 
mere povezani med seboj; ugotavlja, da sta 
bili sproženi dve upravni preiskavi in da sta 
bili zadevi januarja 2019 posredovani 
uradu OLAF;

3. je seznanjen, da je bil v letu 2018 
po uradnem postopku (člen 24 kadrovskih 
predpisov in člen 12(1) sklepa odbora o 
preprečevanju nadlegovanja) prijavljen en 
primer domnevnega nadlegovanja; 
spominja, da je bila upravna preiskava 
zaključena in da so bili zoper obtoženo 
osebo sprejeti minimalni disciplinski 
ukrepi, čeprav še niso bile izkoriščene vse 
možnosti pritožbe; je seznanjen, da so v 
letu 2018 žvižgači vložili še sedem prijav o 
treh primerih domnevnega nadlegovanja, ki 
so do neke mere povezani med seboj; 
ugotavlja, da sta bili sproženi dve upravni 
preiskavi in da sta bili zadevi januarja 2019 
posredovani uradu OLAF; 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. je seznanjen s sprejetimi ukrepi za 
večjo učinkovitost politike zoper 
nadlegovanje, kot so usposabljanje o 
posebnih temah, mreženje s strani zaupnih 
svetovalcev in reden nadzor s strani 
zunanjega svetovalca; ugotavlja, da odbor 
trenutno razmišlja o reviziji sklepa o boju 
proti nadlegovanju, tudi zato, da bi dosegel 
boljše sinergije z drugimi pomembnimi 
pravili, na primer tistimi o žvižgaštvu; je 
seznanjen, da se morajo vsi zaposleni 
obvezno udeležiti tečaja o etiki in 
integriteti, na katerem so predstavljeni 
standardi vedenja na delovnem mestu, pa 
tudi nadlegovanje in načini spopadanja z 
njim; močno obžaluje, da vsi ti ukrepi niso 
preprečili prej omenjenih primerov 
nadlegovanja in zaščitili žrtev; opominja 
odbor, da mora biti proaktivna, dejanska in 
takojšnja zaščita žrtev in žvižgačev (tudi 
pred grožnjami, izsiljevanjem in poskusi 
podkupovanja) ena od prednostnih nalog 
teh ukrepov; poziva odbor, naj izboljša in 
poostri ukrepe, ki jih je sprejel doslej, ter 
predvsem učinkovito zaščiti žrtve; poziva 
ga, naj o tem poroča parlamentarnemu 
Odboru za proračunski nadzor;

32. je seznanjen s sprejetimi ukrepi za 
večjo učinkovitost politike zoper 
nadlegovanje, kot so usposabljanje o 
posebnih temah, mreženje s strani zaupnih 
svetovalcev in reden nadzor s strani 
zunanjega svetovalca; ugotavlja, da odbor 
trenutno razmišlja o reviziji sklepa o boju 
proti nadlegovanju, tudi zato, da bi dosegel 
boljše sinergije z drugimi pomembnimi 
pravili, na primer tistimi o žvižgaštvu; je 
seznanjen, da se morajo vsi zaposleni 
obvezno udeležiti tečaja o etiki in 
integriteti, na katerem so predstavljeni 
standardi vedenja na delovnem mestu, pa 
tudi nadlegovanje in načini spopadanja z 
njim; močno obžaluje, da vsi ti ukrepi niso 
preprečili prej omenjenih primerov 
nadlegovanja in zaščitili žrtev; opominja 
odbor, da mora biti proaktivna, dejanska in 
takojšnja zaščita vseh žrtev in žvižgačev 
(tudi pred grožnjami, izsiljevanjem in 
poskusi podkupovanja) ena od prednostnih 
nalog teh ukrepov; poziva odbor, naj 
izboljša in poostri ukrepe, ki jih je sprejel 
doslej, ter predvsem učinkovito zaščiti vse 
žrtve; poziva ga, naj o tem poroča 
parlamentarnemu Odboru za proračunski 
nadzor;
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39. močno obžaluje javne obtožbe, ki 
jih je sprožil postopek zaposlitve novega 
generalnega sekretarja odbora; je seznanjen 
z argumenti generalnega sekretarja v 
odgovor na vprašanja Parlamenta v 
postopku razrešnice za leto 2018; poudarja, 
da je treba nujno zagotoviti popolno 
preglednost vseh faz postopka brez izjeme 
(objava, izbor, imenovanje in zaposlitev), 
kot je določeno v poslovniku odbora in 
kadrovskih predpisih, da bi preprečili 
tveganje za ugled, ne le ugled odbora, 
temveč vseh institucij Unije;

39. močno obžaluje javne obtožbe, ki 
jih je sprožil postopek zaposlitve novega 
generalnega sekretarja odbora; je seznanjen 
z argumenti generalnega sekretarja v 
odgovor na vprašanja Parlamenta v 
postopku razrešnice za leto 2018; poudarja, 
da je treba nujno zagotoviti popolno 
preglednost vseh faz postopka brez izjeme 
(objava, izbor, imenovanje in zaposlitev), 
kot je določeno v poslovniku odbora in 
kadrovskih predpisih, da bi te spoštovali in 
tudi preprečili tveganje za ugled, ne le 
ugled odbora, temveč vseh institucij Unije;
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50. pozdravlja letni prihranek v znesku 
11,8 milijona EUR pri infrastrukturi in v 
znesku 0,72 milijona EUR pri najemnini, 
vzdrževanju, potrošnem materialu in 
zaposlenih, ker odbora souporabljata vire 
na teh področjih; pozdravlja tudi dejstvo, 
da sta odbora zaradi sodelovanja v letnem 
proračunu za informacijsko tehnologijo 
skupaj prihranila 5 milijonov EUR; je 
seznanjen še z enim primerom očitne 
sinergije, ki je nastala zaradi sodelovanja 
s Parlamentom in ustvarila prihranek pri 
stroških zaposlenih v višini 
3,3 milijona EUR (v plačah iz leta 2016), 
in sicer gre za to, da lahko odbor 
uporablja storitve parlamentarne službe 
za raziskave EPRS (v ta namen je bilo iz 
odbora v EPRS preseljenih 36 delovnih 
mest);

50. pozdravlja letni prihranek v znesku 
11,8 milijona EUR pri infrastrukturi in v 
znesku 0,72 milijona EUR pri najemnini, 
vzdrževanju, potrošnem materialu in 
zaposlenih, ker odbora souporabljata vire 
na teh področjih; pozdravlja tudi dejstvo, 
da sta odbora zaradi sodelovanja v letnem 
proračunu za informacijsko tehnologijo 
skupaj prihranila 5 milijonov EUR;
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66. je seznanjen, da je odbor 
pripravljen izboljšati svoje delovne 
metode, in sicer namesto enega podpisa, ki 
potrjuje navzočnost člana na sejah, 
zahtevati dva podpisa, prvega na začetku in 
drugega na koncu seje; ugotavlja, da bo 
odbor še nadalje preučeval prakso in 
izkušnje Parlamenta ter drugih institucij in 
organov Unije v zvezi z evidenco 
navzočnosti in kot merilo uporabil 
najboljše zglede; poziva ga, naj o 
morebitnih dosežkih poroča v naslednjem 
letnem poročilu o dejavnostih;

66. ugotavlja, da odbor ne namerava 
spremeniti načina dela, in sicer, da bi 
namesto enega podpisa, ki potrjuje 
navzočnost člana na sejah, zahteval dva 
podpisa, prvega na začetku in drugega na 
koncu seje; poziva odbor, naj še naprej 
preučuje prakso in izkušnje Parlamenta ter 
drugih institucij in organov Unije v zvezi z 
evidenco navzočnosti in kot merilo 
uporabi najboljše zglede, da bi izboljšal 
svoje metode dela; poziva ga, naj o 
morebitnih dosežkih poroča v naslednjem 
letnem poročilu o dejavnostih;
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