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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Consiliului să raporteze cu 
privire la procesul de simplificare și 
îmbunătățire a procedurilor în materie de 
resurse umane și a tuturor acțiunilor 
conexe, cum ar fi acțiunile ulterioare 
sondajului în rândul personalului care a 
avut loc în toamna anului 2018, sporirea 
oportunităților de carieră pentru personal, 
consolidarea schimbului de experiență și de 
cunoștințe, promovarea unor instrumente 
moderne de comunicare și susținerea 
prevenirii riscurilor psihosociale;

19. solicită Consiliului să raporteze cu 
privire la procesul de simplificare și 
îmbunătățire a procedurilor în materie de 
resurse umane și a tuturor acțiunilor 
conexe, cum ar fi acțiunile ulterioare 
sondajului în rândul personalului care a 
avut loc în toamna anului 2018, sporirea 
oportunităților de carieră pentru personal, 
consolidarea schimbului de experiență și de 
cunoștințe, promovarea unor instrumente 
moderne de comunicare și susținerea 
prevenirii riscurilor psihosociale; 
încurajează Consiliul să completeze 
formulele flexibile existente de 
desfășurare a activității profesionale cu 
protecția dreptului membrilor 
personalului de a se deconecta;
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Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. este foarte preocupat de 
dezvăluirile din mass-media potrivit cărora 
guvernul portughez a furnizat Consiliului 
informații greșite cu privire la titlul și 
experiența candidatului clasat pe locul al 
doilea de către juriul european de selecție, 
ceea ce a condus la numirea sa în funcția 
de procuror european portughez;

51. este foarte preocupat de 
dezvăluirile din mass-media potrivit cărora 
guvernul portughez a furnizat Consiliului 
informații greșite cu privire la titlul și 
experiența candidatului clasat pe locul al 
doilea de către juriul european de selecție, 
cu toate că Consiliul a afirmat că această 
informație este irelevantă pentru numirea 
sa în funcția de procuror european 
portughez;
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