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Amendement  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bestrijding van de seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. erkent het feit dat het Europees 

Parlement bij besluit van het Bureau van 

14 april 2014 nieuwe regels heeft 

vastgesteld, onder meer ter oprichting van 

speciale organen, zoals het adviescomité 

dat zich bezighoudt met klachten wegens 

intimidatie tussen geaccrediteerde 

parlementaire medewerkers en leden van 

het Europees Parlement, en met de 

voorkoming van intimidatie op het werk, 

en het eerder opgerichte adviescomité dat 

zich bezighoudt met klachten van 

personeelsleden van het EP wegens 

intimidatie en de voorkoming van 

intimidatie op het werk; stelt met 

tevredenheid vast dat het nu mogelijk is 

om intimidatie vertrouwelijk te melden en 

dat er een bewustmakingscampagne is 

opgezet met als doel seksuele intimidatie 

binnen het Parlement te bestrijden; merkt 

op dat andere EU-instellingen 

gelijksoortige organen in het leven 

hebben geroepen; 

Or. en 
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Amendement  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bestrijding van de seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat seksuele 

intimidatie een vorm van geweld tegen 

vrouwen en meisjes is, en dat dit een zeer 

extreme, maar uiterst hardnekkige vorm 

van discriminatie op basis van geslacht is; 

overwegende dat uit de EU-brede studie 

van het FRA uit 2014 over "Geweld tegen 

vrouwen" blijkt dat een op de drie vrouwen 

als volwassene geconfronteerd is met 

fysiek of seksueel geweld; overwegende 

dat 55 % van de vrouwen in de EU al te 

maken heeft gehad met seksuele 

intimidatie; overwegende dat 32 % van alle 

slachtoffers in de EU heeft verklaard dat de 

dader een leidinggevende, collega of cliënt 

was; overwegende dat 75 % van de 

vrouwen met een gekwalificeerd beroep of 

in het hogere management slachtoffer 

geweest is van seksuele intimidatie; 

overwegende dat 61 % van de vrouwen in 

de dienstensector te maken heeft gehad met 

seksuele intimidatie; overwegende dat 

20 % van de jonge vrouwen (van 18 tot 29 

jaar oud) in de EU-28 geconfronteerd is 

D. overwegende dat seksuele 

intimidatie een vorm van geweld tegen 

vrouwen en meisjes is, en dat dit een zeer 

extreme, maar uiterst hardnekkige vorm 

van discriminatie op basis van geslacht is; 

overwegende dat ongeveer 90 % van de 

slachtoffers van seksuele intimidatie 

vrouw en ongeveer 10 % man is; 

overwegende dat uit de EU-brede studie 

van het FRA uit 2014 over "Geweld tegen 

vrouwen" blijkt dat een op de drie vrouwen 

als volwassene geconfronteerd is met 

fysiek of seksueel geweld; overwegende 

dat 55 % van de vrouwen in de EU al te 

maken heeft gehad met seksuele 

intimidatie; overwegende dat 32 % van alle 

slachtoffers in de EU heeft verklaard dat de 

dader een leidinggevende, collega of cliënt 

was; overwegende dat 75 % van de 

vrouwen met een gekwalificeerd beroep of 

in het hogere management slachtoffer 

geweest is van seksuele intimidatie; 

overwegende dat 61 % van de vrouwen in 

de dienstensector te maken heeft gehad met 



 

AM\1137915NL.docx PE611.512v01-00 } 

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

met cyberintimidatie; overwegende dat een 

op de tien vrouwen werd blootgesteld aan 

seksuele intimidatie of stalking via nieuwe 

technologieën; 

seksuele intimidatie; overwegende dat 

20 % van de jonge vrouwen (van 18 tot 29 

jaar oud) in de EU-28 geconfronteerd is 

met cyberintimidatie; overwegende dat een 

op de tien vrouwen werd blootgesteld aan 

seksuele intimidatie of stalking via nieuwe 

technologieën; 

Or. en 
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Amendement  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bestrijding van de seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. roept de voorzitter en de 

administratieve diensten van het Parlement 

op om: 

– de recente mediaberichten over 

seksuele intimidatie en misbruik in het 

Europees Parlement snel en grondig te 

onderzoeken, met respect voor de privacy 

van de slachtoffers, en de bevindingen van 

dit onderzoek met de leden te delen, alsook 

toereikende maatregelen voor de preventie 

van nieuwe gevallen voor te stellen; 

– de samenstelling van de bevoegde 

organen te beoordelen en indien nodig te 

herzien, teneinde hun onafhankelijkheid en 

genderevenwicht te waarborgen, en te 

zorgen voor een verdere versterking van de 

werking van het adviescomité dat klachten 

over intimidatie tussen APA's en EP-leden 

behandelt, en van het adviescomité voor 

personeel van het Parlement inzake 

intimidatie en de voorkoming ervan, 

waarbij hun belangrijke werk erkend moet 

worden;  

16. roept de voorzitter en de 

administratieve diensten van het Parlement 

op om: 

– de recente mediaberichten over 

seksuele intimidatie en misbruik in het 

Europees Parlement snel en grondig te 

onderzoeken, met respect voor de privacy 

van de slachtoffers, en de bevindingen van 

dit onderzoek met de leden te delen, alsook 

toereikende maatregelen voor de preventie 

van nieuwe gevallen voor te stellen; 

– de samenstelling van de bevoegde 

organen te beoordelen en indien nodig te 

herzien, teneinde hun onafhankelijkheid en 

genderevenwicht te waarborgen, en te 

zorgen voor een verdere versterking van de 

werking van het adviescomité dat klachten 

over intimidatie tussen APA's en EP-leden 

behandelt, en van het adviescomité voor 

personeel van het Parlement inzake 

intimidatie en de voorkoming ervan, 

waarbij hun belangrijke werk erkend moet 

worden;  
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– de regels te herzien, zodat ook 

stagiairs bij alle adviescomités inzake 

intimidatie en de voorkoming ervan 

terechtkunnen, de belangstelling in de 

versterking van hun positieve maatregelen 

te vergroten, en belangenconflicten van 

leden van deze belangrijke comités te 

voorkomen; vastgestelde gevallen te 

onderzoeken, hierover een vertrouwelijk 

register in de loop der tijd bij te houden, en 

de beste manieren vast te stellen om 

nultolerantie op alle niveaus van de 

instelling te verzekeren; 

– een taskforce met onafhankelijke 

experts op te zetten, die een mandaat moet 

krijgen om de situatie met betrekking tot 

seksuele intimidatie en misbruik in het 

Parlement te onderzoeken, en die een 

beoordeling moet uitvoeren van het 

bestaande adviescomité van het Parlement 

dat klachten over intimidatie tussen APA's 

en EP-leden behandelt, alsook een 

beoordeling van het adviescomité voor EP-

personeelsleden inzake intimidatie en de 

voorkoming ervan, met als doel passende 

wijzigingen voor te stellen; 

– de slachtoffers in procedures 

binnen het Parlement en/of bij de lokale 

politie ten volle te ondersteunen; indien 

nodig urgente bescherming of 

vrijwaringsmaatregelen te bieden en artikel 

12 bis van het Statuut volledig ten uitvoer 

te leggen, hetgeen ervoor moet zorgen dat 

zaken volledig onderzocht en disciplinaire 

maatregelen toegepast worden; 

– toe te zien op de uitvoering van een 

krachtig en doeltreffend actieplan tegen 

seksuele intimidatie met het oog op 

preventie, ondersteuning en verplichte 

trainingen voor alle medewerkers en leden 

over respect en waardigheid op het werk 

zodat de nultolerantieaanpak de norm 

wordt; zich ten volle in te zetten voor 

– de regels te herzien, zodat ook 

stagiairs bij alle adviescomités inzake 

intimidatie en de voorkoming ervan 

terechtkunnen, de belangstelling in de 

versterking van hun positieve maatregelen 

te vergroten, en belangenconflicten van 

leden van deze belangrijke comités te 

voorkomen; vastgestelde gevallen te 

onderzoeken, hierover een vertrouwelijk 

register in de loop der tijd bij te houden, en 

de beste manieren vast te stellen om 

nultolerantie op alle niveaus van de 

instelling te verzekeren; 

– een taskforce met onafhankelijke 

experts op te zetten, die een mandaat moet 

krijgen om de situatie met betrekking tot 

seksuele intimidatie en misbruik in het 

Parlement te onderzoeken, en die een 

beoordeling moet uitvoeren van het 

bestaande adviescomité van het Parlement 

dat klachten over intimidatie tussen APA's 

en EP-leden behandelt, alsook een 

beoordeling van het adviescomité voor EP-

personeelsleden inzake intimidatie en de 

voorkoming ervan, met als doel passende 

wijzigingen voor te stellen; 

– de slachtoffers in procedures 

binnen het Parlement en/of bij de lokale 

politie ten volle te ondersteunen; indien 

nodig urgente bescherming of 

vrijwaringsmaatregelen te bieden en artikel 

12 bis van het Statuut volledig ten uitvoer 

te leggen, hetgeen ervoor moet zorgen dat 

zaken volledig onderzocht en disciplinaire 

maatregelen toegepast worden; 

– toe te zien op de uitvoering van een 

krachtig en doeltreffend actieplan tegen 

seksuele intimidatie met het oog op 

preventie, ondersteuning en verplichte 

trainingen voor alle medewerkers en leden 

over respect en waardigheid op het werk 

zodat de nultolerantieaanpak de norm 

wordt; zich ten volle in te zetten voor 



 

AM\1137915NL.docx PE611.512v01-00 } 

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

bewustmakingscampagnes met alle leden 

en diensten van de administratie, met 

bijzondere aandacht voor de meest 

kwetsbare groepen, zoals stagiairs, APA's 

en arbeidscontractanten; 

– een institutioneel netwerk van 

vertrouwenspersonen op te zetten, dat 

afgestemd is op de structuur van het 

Parlement en dat slachtoffers bijstaat en 

adviseert, zoals voor personeel van de 

Commissie het geval is; 

bewustmakingscampagnes met alle leden 

en diensten van de administratie, met 

bijzondere aandacht voor de meest 

kwetsbare groepen, zoals stagiairs, APA's 

en arbeidscontractanten; 

– een institutioneel netwerk van 

vertrouwenspersonen op te zetten, dat 

afgestemd is op de structuur van het 

Parlement en dat slachtoffers bijstaat, 

adviseert, en waar nodig namens hen 

spreekt, zoals voor het personeel van de 

Commissie het geval is; 

Or. en 

 

 


