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Módosítás  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. tudomásul veszi, hogy az Elnökség 

2014. április 14-i határozatával az 

Európai Parlament új szabályokat 

fogadott el, amelyek magukban foglalják 

olyan célzott szervek létrehozását az EP 

személyzete számára, mint az akkreditált 

parlamenti asszisztensek és az Európai 

Parlament képviselői közötti, a 

munkahelyi zaklatással kapcsolatos 

panaszokat kezelő és az ilyen zaklatás 

megelőzésével foglalkozó tanácsadó 

bizottság és egy korábbi, a munkahelyi 

zaklatással és annak megelőzésével 

foglalkozó tanácsadó bizottság; 

megelégedéssel állapítja meg a bizalmas 

bejelentések bevezetését és egy, az EP-n 

belüli szexuális zaklatás elleni küzdelemre 

irányuló figyelemfelhívó kampány 

elindítását; megjegyzi, hogy a többi uniós 

intézmény is hasonló szerveket hozott 

létre; 

Or. en 
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Módosítás  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel a szexuális zaklatás a nők és 

lányok ellen irányuló erőszak egyik 

formája, és a nemi alapú megkülönböztetés 

legszélsőségesebb, ugyanakkor tartósan 

fennálló formája; mivel a FRA által 2014-

ben készített, „A nőkkel szembeni erőszak” 

című, az egész EU-ra kiterjedő tanulmánya 

szerint felnőtt korukban a nők egyharmada 

élt át fizikai vagy szexuális erőszakot; 

mivel az Unióban a nők 55%-a volt már 

szexuális zaklatásnak kitéve; mivel az 

Unión belüli áldozatok 32%-a szerint az 

elkövető egy felettes, kolléga vagy ügyfél 

volt; mivel a képesítést igénylő vagy 

felsővezetői posztokon lévő nők 75%-a 

volt már szexuális zaklatásnak kitéve; 

mivel a szolgáltató ágazatban 

foglalkoztatott nők 61%-a volt már 

szexuális zaklatásnak kitéve; mivel a 28 

tagú Unióban a (18 és 29 év közötti) fiatal 

nők 20%-a tapasztalt már internetes 

zaklatást; mivel minden tízedik nő átélt 

már az új technológiák révén megvalósított 

szexuális zaklatást vagy zaklatást; 

D. mivel a szexuális zaklatás a nők és 

lányok ellen irányuló erőszak egyik 

formája, és a nemi alapú megkülönböztetés 

legszélsőségesebb, ugyanakkor tartósan 

fennálló formája; mivel a szexuális 

zaklatás áldozatainak mintegy 90%-a nők, 

10%-a pedig férfiak ellen irányul; mivel a 

FRA által 2014-ben készített, „A nőkkel 

szembeni erőszak” című, az egész EU-ra 

kiterjedő tanulmánya szerint felnőtt 

korukban a nők egyharmada élt át fizikai 

vagy szexuális erőszakot; mivel az 

Unióban a nők 55%-a volt már szexuális 

zaklatásnak kitéve; mivel az Unión belüli 

áldozatok 32%-a szerint az elkövető egy 

felettes, kolléga vagy ügyfél volt; mivel a 

képesítést igénylő vagy felsővezetői 

posztokon lévő nők 75%-a volt már 

szexuális zaklatásnak kitéve; mivel a 

szolgáltató ágazatban foglalkoztatott nők 

61%-a volt már szexuális zaklatásnak 

kitéve; mivel a 28 tagú Unióban a (18 és 29 

év közötti) fiatal nők 20%-a tapasztalt már 

internetes zaklatást; mivel minden tízedik 
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nő átélt már az új technológiák révén 

megvalósított szexuális zaklatást vagy 

zaklatást; 

Or. en 
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Módosítás  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 16. felszólítja a Parlament elnökét és a 

Parlament igazgatását, hogy: 

– az áldozatok magánéletét 

tiszteletben tartva sürgősen és alaposan 

vizsgálja meg az Európai Parlamentben 

tapasztalt szexuális zaklatásról és 

visszaélésről szóló, a médiában a 

közelmúltban megjelent beszámolókat, 

ossza meg megállapításait a képviselőkkel, 

és javasoljon megfelelő intézkedéseket az 

újabb esetek megakadályozására; 

– értékelje, és amennyiben szükséges, 

vizsgálja felül az illetékes szervek 

összetételét, a függetlenség és a nemek 

közötti egyensúly biztosítása érdekében, 

valamint még jobban erősítse meg és 

támogassa az akkreditált parlamenti 

asszisztensek és képviselők közötti 

zaklatási ügyekkel kapcsolatos panaszok 

kezelésével foglalkozó tanácsadó bizottság, 

illetve a zaklatás megelőzésével foglalkozó 

és a Parlament személyzetének tanácsot 

nyújtó bizottság működését, egyben 

16. felszólítja a Parlament elnökét és a 

Parlament igazgatását, hogy: 

– az áldozatok magánéletét 

tiszteletben tartva sürgősen és alaposan 

vizsgálja meg az Európai Parlamentben 

tapasztalt szexuális zaklatásról és 

visszaélésről szóló, a médiában a 

közelmúltban megjelent beszámolókat, 

ossza meg megállapításait a képviselőkkel, 

és javasoljon megfelelő intézkedéseket az 

újabb esetek megakadályozására; 

– értékelje, és amennyiben szükséges, 

vizsgálja felül az illetékes szervek 

összetételét, a függetlenség és a nemek 

közötti egyensúly biztosítása érdekében, 

valamint még jobban erősítse meg és 

támogassa az akkreditált parlamenti 

asszisztensek és képviselők közötti 

zaklatási ügyekkel kapcsolatos panaszok 

kezelésével foglalkozó tanácsadó bizottság, 

illetve a zaklatás megelőzésével foglalkozó 

és a Parlament személyzetének tanácsot 

nyújtó bizottság működését, egyben 
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ismerje el az általuk végzett munka 

fontosságát;  

– vizsgálja felül szabályzatát, és a 

zaklatás megelőzésével foglalkozó 

valamennyi bizottságba vonjon be 

gyakornokokat is, a pozitív intézkedések 

megszilárdítására irányuló érdekek 

megerősítése, illetve e fontos bizottsági 

struktúrák tagjait érintő érdekellentétek 

kiküszöbölése érdekében; vizsgálja ki a 

hivatalos eseteket, vezessen bizalmas 

nyilvántartást az esetekről és az intézmény 

valamennyi szintjén alkalmazzon a zéró 

tolerancia érvényesítéséhez szükséges 

bevált eszközöket; 

– hozzon létre egy független 

szakértőkből álló munkacsoportot, 

amelynek megbízatása a szexuális zaklatás 

és erőszak Európai Parlamenten belüli 

helyzetének kivizsgálása lenne, és amely 

elvégzi a Parlament meglévő 

bizottságainak, azaz az akkreditált 

parlamenti asszisztensek és képviselők 

közötti zaklatási ügyekkel kapcsolatos 

panaszok kezelésével foglalkozó tanácsadó 

bizottságnak, illetve a zaklatás 

megelőzésével foglalkozó és a Parlament 

személyzetének tanácsot nyújtó 

bizottságnak az értékelését és megfelelő 

módosításokat javasol; 

– teljes mértékben támogassa a 

Parlamenten belül és/vagy a helyi 

rendőrségen eljárást indító áldozatokat; 

amennyiben szükséges, aktiválja a védelmi 

vagy biztonsági intézkedéseket, és teljes 

körűen alkalmazza a személyzeti 

szabályzat 12a. cikkét, biztosítva az ügyek 

teljes körű kivizsgálását és a fegyelmi 

intézkedések meghozatalát; 

– biztosítsa egy, a szexuális zaklatás 

ellen fellépő erős és eredményes cselekvési 

terv végrehajtását a megelőzés és a 

támogatás érdekében, és indítson kötelező 

ismerje el az általuk végzett munka 

fontosságát;  

– vizsgálja felül szabályzatát, és a 

zaklatás megelőzésével foglalkozó 

valamennyi bizottságba vonjon be 

gyakornokokat is, a pozitív intézkedések 

megszilárdítására irányuló érdekek 

megerősítése, illetve e fontos bizottsági 

struktúrák tagjait érintő érdekellentétek 

kiküszöbölése érdekében; vizsgálja ki a 

hivatalos eseteket, vezessen bizalmas 

nyilvántartást az esetekről és az intézmény 

valamennyi szintjén alkalmazzon a zéró 

tolerancia érvényesítéséhez szükséges 

bevált eszközöket; 

– hozzon létre egy független 

szakértőkből álló munkacsoportot, 

amelynek megbízatása a szexuális zaklatás 

és erőszak Európai Parlamenten belüli 

helyzetének kivizsgálása lenne, és amely 

elvégzi a Parlament meglévő 

bizottságainak, azaz az akkreditált 

parlamenti asszisztensek és képviselők 

közötti zaklatási ügyekkel kapcsolatos 

panaszok kezelésével foglalkozó tanácsadó 

bizottságnak, illetve a zaklatás 

megelőzésével foglalkozó és a Parlament 

személyzetének tanácsot nyújtó 

bizottságnak az értékelését és megfelelő 

módosításokat javasol; 

– teljes mértékben támogassa a 

Parlamenten belül és/vagy a helyi 

rendőrségen eljárást indító áldozatokat; 

amennyiben szükséges, aktiválja a védelmi 

vagy biztonsági intézkedéseket, és teljes 

körűen alkalmazza a személyzeti 

szabályzat 12a. cikkét, biztosítva az ügyek 

teljes körű kivizsgálását és a fegyelmi 

intézkedések meghozatalát; 

– biztosítsa egy, a szexuális zaklatás 

ellen fellépő erős és eredményes cselekvési 

terv végrehajtását a megelőzés és a 

támogatás érdekében, és indítson kötelező 
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képzést a képviselők és a személyzet 

valamennyi tagja számára a munkahelyi 

méltóság tiszteletben tartásáról és a zéró 

tolerancia alapvető normává válásáról; 

teljes mértékben vonjon be minden 

képviselőt és alkalmazottat a 

figyelemfelkeltő kampányokba, különös 

figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb 

helyzetben levő csoportokra, például a 

gyakornokokra, az akkreditált parlamenti 

asszisztensekre (APA) és a szerződéses 

alkalmazottakra; 

– a Bizottság személyzeténél 

folytatott gyakorlatot követve hozza létre a 

parlamenti struktúrához igazított bizalmi 

tanácsadók intézményes hálózatát az 

áldozatok támogatására és a számukra 

nyújtott tanácsadásra; 

képzést a képviselők és a személyzet 

valamennyi tagja számára a munkahelyi 

méltóság tiszteletben tartásáról és a zéró 

tolerancia alapvető normává válásáról; 

teljes mértékben vonjon be minden 

képviselőt és alkalmazottat a 

figyelemfelkeltő kampányokba, különös 

figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb 

helyzetben levő csoportokra, például a 

gyakornokokra, az akkreditált parlamenti 

asszisztensekre (APA) és a szerződéses 

alkalmazottakra; 

– a Bizottság személyzeténél 

folytatott gyakorlatot követve adott 

esetben hozza létre a parlamenti 

struktúrához igazított bizalmi tanácsadók 

intézményes hálózatát az áldozatok 

támogatására, a számukra nyújtott 

tanácsadásra és a nevükben történő 

megnyilatkozásra; 

Or. en 

 

 


