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Tarkistus  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. pitää myönteisenä, että 

14. huhtikuuta 2014 tehdyllä 

puhemiehistön päätöksellä Euroopan 

parlamentti hyväksyi uudet säännöt, 

joihin sisältyi asiaa käsittelevien elinten, 

kuten Euroopan parlamentin jäsenten 

valtuutettujen avustajien parlamentin 

jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää 

koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän 

ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean perustaminen sekä aikaisemmin 

perustettua parlamentin henkilöstön 

tekemiä työpaikkahäirintää koskevia 

valituksia ja työpaikkahäirinnän 

ehkäisemistä käsittelevää neuvoa-antavaa 

komiteaa koskevia määräyksiä; pitää 

myös myönteisenä, että otettiin käyttöön 

luottamuksellinen ilmoitusmenettely ja 

käynnistettiin valistuskampanja, jonka 

tarkoituksena on torjua seksuaalista 

häirintää parlamentissa; panee merkille, 

että muut EU:n toimielimet ovat 

perustaneet vastaavia elimiä; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että seksuaalinen häirintä on 

naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 

muoto ja se on edelleen ilmenevän 

sukupuoleen perustuvan syrjinnän 

äärimmäisin muoto; ottaa huomioon, että 

FRA:n vuonna 2014 tekemän EU:n 

laajuisen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 

käsitelleen tutkimuksen mukaan joka 

kolmas nainen on kokenut aikuisiällä 

fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa; ottaa 

huomioon, että EU:ssa jopa 55 prosenttia 

naisista on kokenut seksuaalista häirintää, 

32 prosenttia kaikista uhreista EU:ssa 

sanoo tekijän olleen esimies, työtoveri tai 

asiakas, 75 prosenttia pätevyyttä 

edellyttävissä ammateissa tai ylimmän 

johdon tehtävissä toimivista naisista on 

joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi, 

61 prosenttia palvelualalla työskentelevistä 

naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja 

että EU:n 28 jäsenvaltiossa 20 prosenttia 

nuorista naisista (18–29 vuotta) on kokenut 

häirintää verkossa; ottaa huomioon, että 

joka kymmenes nainen on joutunut 

D. toteaa, että seksuaalinen häirintä on 

naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 

muoto ja se on edelleen ilmenevän 

sukupuoleen perustuvan syrjinnän 

äärimmäisin muoto; toteaa, että noin 

90 prosenttia seksuaalisen häirinnän 

uhreista on naisia ja noin 10 prosenttia 

miehiä; ottaa huomioon, että FRA:n 

vuonna 2014 tekemän EU:n laajuisen 

naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitelleen 

tutkimuksen mukaan joka kolmas nainen 

on kokenut aikuisiällä fyysistä tai 

seksuaalista väkivaltaa; ottaa huomioon, 

että EU:ssa jopa 55 prosenttia naisista on 

kokenut seksuaalista häirintää, 

32 prosenttia kaikista uhreista EU:ssa 

sanoo tekijän olleen esimies, työtoveri tai 

asiakas, 75 prosenttia pätevyyttä 

edellyttävissä ammateissa tai ylimmän 

johdon tehtävissä toimivista naisista on 

joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi, 

61 prosenttia palvelualalla työskentelevistä 

naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja 

että EU:n 28 jäsenvaltiossa 20 prosenttia 
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seksuaalisen häirinnän tai vainoamisen 

kohteeksi uuden teknologian kautta; 

nuorista naisista (18–29 vuotta) on kokenut 

häirintää verkossa; ottaa huomioon, että 

joka kymmenes nainen on joutunut 

seksuaalisen häirinnän tai vainoamisen 

kohteeksi uuden teknologian kautta; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16. kehottaa parlamentin puhemiestä ja 

hallintoa 

– tutkimaan pikaisesti ja 

perinpohjaisesti tiedotusvälineissä viime 

aikoina esitetyt väitteet seksuaalisesta 

häirinnästä ja hyväksikäytöstä Euroopan 

parlamentissa uhrien yksityisyyttä 

kunnioittaen, tiedottamaan tutkimuksen 

tuloksista parlamentin jäsenille sekä 

ehdottamaan riittäviä toimia uusien 

tapausten estämiseksi 

– arvioimaan ja tarvittaessa 

tarkistamaan toimivaltaisten elinten 

kokoonpanoa, jotta voidaan varmistaa 

riippumattomuus ja sukupuolten välinen 

tasapaino, ja vahvistamaan ja edistämään 

edelleen parlamentin jäsenten 

valtuutettujen avustajien parlamentin 

jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää 

koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-

antavan komiteansa ja 

työpaikkakiusaamista ja sukupuolista 

häirintää sekä niiden ennaltaehkäisyä 

16. kehottaa parlamentin puhemiestä ja 

hallintoa 

– tutkimaan pikaisesti ja 

perinpohjaisesti tiedotusvälineissä viime 

aikoina esitetyt väitteet seksuaalisesta 

häirinnästä ja hyväksikäytöstä Euroopan 

parlamentissa uhrien yksityisyyttä 

kunnioittaen, tiedottamaan tutkimuksen 

tuloksista parlamentin jäsenille sekä 

ehdottamaan riittäviä toimia uusien 

tapausten estämiseksi 

– arvioimaan ja tarvittaessa 

tarkistamaan toimivaltaisten elinten 

kokoonpanoa, jotta voidaan varmistaa 

riippumattomuus ja sukupuolten välinen 

tasapaino, ja vahvistamaan ja edistämään 

edelleen parlamentin jäsenten 

valtuutettujen avustajien parlamentin 

jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää 

koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-

antavan komiteansa ja 

työpaikkakiusaamista ja sukupuolista 

häirintää sekä niiden ennaltaehkäisyä 
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työpaikalla käsittelevän neuvoa-antavan 

komiteansa toimintaa – tunnustaen samalla 

niiden tärkeän työn  

– tarkistamaan sääntöjään, jotta myös 

harjoittelijat otetaan mukaan kaikkiin 

häirinnän ehkäisemistä käsitteleviin 

neuvoa-antaviin komiteoihin, sekä 

lisäämään kiinnostusta niiden myönteisten 

toimenpiteiden tehostamiseen ja 

välttämään näihin merkittäviin komiteoihin 

kuuluvien jäsenten eturistiriidat; tutkimaan 

virallisia tapauksia, jotta ajan mittaan 

ilmenneistä tapauksista voidaan pitää yllä 

luottamuksellista rekisteriä, ja 

hyväksymään parhaita menetelmiä 

nollatoleranssin soveltamiseksi 

toimielimen kaikilla tasoilla 

– kutsumaan koolle riippumattomista 

asiantuntijoista koostuvan työryhmän, jolla 

on valtuudet tutkia seksuaalista häirintää ja 

hyväksikäyttöä Euroopan parlamentissa, 

joka arvioi Euroopan parlamentin jäsenten 

valtuutettujen avustajien parlamentin 

jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää 

koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän 

ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean ja työpaikkakiusaamista ja 

sukupuolista häirintää sekä niiden 

ennaltaehkäisyä työpaikalla käsittelevän 

neuvoa-antavan komitean toimintaa ja 

ehdottamaan tarvittavia muutoksia; 

– antamaan täyden tukensa uhreille 

parlamentin omissa menettelyissä ja/tai 

paikallisten poliisiviranomaisten 

menettelyissä; käynnistämään tarvittaessa 

kiireellisiä suojelu- tai suojatoimenpiteitä 

ja panemaan täytäntöön 

henkilöstösääntöjen 12 a artiklan kaikilta 

osin, samalla kun varmistetaan, että 

tapaukset tutkitaan perusteellisesti ja 

kurinpitotoimenpiteitä sovelletaan 

– varmistamaan, että pannaan 

täytäntöön vahva ja tehokas seksuaalisen 

työpaikalla käsittelevän neuvoa-antavan 

komiteansa toimintaa – tunnustaen samalla 

niiden tärkeän työn  

– tarkistamaan sääntöjään, jotta myös 

harjoittelijat otetaan mukaan kaikkiin 

häirinnän ehkäisemistä käsitteleviin 

neuvoa-antaviin komiteoihin, sekä 

lisäämään kiinnostusta niiden myönteisten 

toimenpiteiden tehostamiseen ja 

välttämään näihin merkittäviin komiteoihin 

kuuluvien jäsenten eturistiriidat; tutkimaan 

virallisia tapauksia, jotta ajan mittaan 

ilmenneistä tapauksista voidaan pitää yllä 

luottamuksellista rekisteriä, ja 

hyväksymään parhaita menetelmiä 

nollatoleranssin soveltamiseksi 

toimielimen kaikilla tasoilla 

– kutsumaan koolle riippumattomista 

asiantuntijoista koostuvan työryhmän, jolla 

on valtuudet tutkia seksuaalista häirintää ja 

hyväksikäyttöä Euroopan parlamentissa, 

joka arvioi Euroopan parlamentin jäsenten 

valtuutettujen avustajien parlamentin 

jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää 

koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän 

ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean ja työpaikkakiusaamista ja 

sukupuolista häirintää sekä niiden 

ennaltaehkäisyä työpaikalla käsittelevän 

neuvoa-antavan komitean toimintaa ja 

ehdottamaan tarvittavia muutoksia; 

– antamaan täyden tukensa uhreille 

parlamentin omissa menettelyissä ja/tai 

paikallisten poliisiviranomaisten 

menettelyissä; käynnistämään tarvittaessa 

kiireellisiä suojelu- tai suojatoimenpiteitä 

ja panemaan täytäntöön 

henkilöstösääntöjen 12 a artiklan kaikilta 

osin, samalla kun varmistetaan, että 

tapaukset tutkitaan perusteellisesti ja 

kurinpitotoimenpiteitä sovelletaan 

– varmistamaan, että pannaan 

täytäntöön vahva ja tehokas seksuaalisen 
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häirinnän vastainen toimintasuunnitelma, 

jolla edistetään ehkäiseviä toimia ja 

annetaan tukea ja kaikille henkilöstöön 

kuuluville ja parlamentin jäsenille 

pakollista koulutusta kunnioituksen ja 

arvostuksen merkityksestä työpaikalla, 

jotta voidaan varmistaa, että 

nollatoleranssista tulee normi; sitoutumaan 

järjestämään yhdessä parlamentin jäsenten 

ja hallinnon yksiköiden kanssa 

valistuskampanjoita, joissa keskitytään 

erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin 

ryhmiin, kuten harjoittelijoihin, 

valtuutettuihin avustajiin ja 

sopimussuhteisiin toimihenkilöihin 

– perustamaan komission 

henkilöstöpolitiikan esimerkin mukaisesti 

parlamentin elimille räätälöidyn 

luottamuksellista neuvontaa antavien 

henkilöiden verkoston, joka tukee ja 

neuvoo uhreja; 

häirinnän vastainen toimintasuunnitelma, 

jolla edistetään ehkäiseviä toimia ja 

annetaan tukea ja kaikille henkilöstöön 

kuuluville ja parlamentin jäsenille 

pakollista koulutusta kunnioituksen ja 

arvostuksen merkityksestä työpaikalla, 

jotta voidaan varmistaa, että 

nollatoleranssista tulee normi; sitoutumaan 

järjestämään yhdessä parlamentin jäsenten 

ja hallinnon yksiköiden kanssa 

valistuskampanjoita, joissa keskitytään 

erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin 

ryhmiin, kuten harjoittelijoihin, 

valtuutettuihin avustajiin ja 

sopimussuhteisiin toimihenkilöihin 

– perustamaan komission 

henkilöstöpolitiikan esimerkin mukaisesti 

parlamentin elimille räätälöidyn 

luottamuksellista neuvontaa antavien 

henkilöiden verkoston, joka tarvittaessa 

tukee ja neuvoo uhreja ja toimii heidän 

puolestapuhujanaan; 

Or. en 

 

 


