
 

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

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

25.10.2017  B8-0576/2017 }  

 B8-0577/2017 }  

 B8-0578/2017 }  

 B8-0579/2017 }  

 B8-0580/2017 }  

 B8-0582/2017 } RC1/Am. 3 

Poprawka  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 15a. docenia fakt, że na mocy decyzji 

Prezydium z dnia 14 kwietnia 2014 r. 

Parlament Europejski przyjął nowe 

przepisy, które przewidują utworzenie 

wyspecjalizowanych organów, takich jak 

komitet doradczy rozpatrujący skargi 

dotyczące molestowania w sprawach z 

udziałem akredytowanych asystentów 

parlamentarnych i posłów do Parlamentu 

Europejskiego oraz zajmujący się 

zapobieganiem temu zjawisku w miejscu 

pracy, a także powołany wcześniej komitet 

doradczy rozpatrujący skargi 

pracowników PE dotyczące molestowania 

i zajmujący się zapobieganiu mu w 

miejscu pracy; stwierdza również z 

zadowoleniem, że wprowadzono zasadę 

poufności przy zgłaszaniu takich 

przypadków i rozpoczęto kampanię 

informacyjną mającą na celu zwalczanie 

molestowania seksualnego w 

Parlamencie; z zadowoleniem przyjmuje 

fakt, że pozostałe instytucje UE stworzyły 

podobne organy; 
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Poprawka  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że molestowanie 

seksualne jest formą przemocy wobec 

kobiet i dziewcząt, a także 

najskrajniejszym nadal występującym 

przejawem dyskryminacji ze względu na 

płeć; mając na uwadze, że ogólnounijne 

badanie Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej z 2014 r. pt. „Violence 

against women” [Przemoc wobec kobiet] 

dowodzi, iż jedna kobieta na trzy 

doświadczyła przemocy fizycznej lub 

seksualnej w dorosłym życiu; mając na 

uwadze, że 55 % kobiet w UE było 

molestowanych seksualnie; mając na 

uwadze, że 32 % ofiar w UE mówiło, że 

sprawcą był ich przełożony, 

współpracownik lub klient; mając na 

uwadze, że 75 % kobiet pracujących w 

zawodach wymagających kwalifikacji lub 

zajmujących najwyższe stanowiska 

kierownicze było molestowanych 

seksualnie; mając na uwadze, że 61 % 

kobiet zatrudnionych w sektorze usług było 

molestowanych seksualnie; mając na 

D. mając na uwadze, że molestowanie 

seksualne jest formą przemocy wobec 

kobiet i dziewcząt, a także 

najskrajniejszym nadal występującym 

przejawem dyskryminacji ze względu na 

płeć; mając na uwadze, że kobiety 

stanowią blisko 90 % ofiar molestowania 

seksualnego, a mężczyźni około 10 %; 

mając na uwadze, że ogólnounijne badanie 

Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej z 2014 r. pt. „Violence 

against women” [Przemoc wobec kobiet] 

dowodzi, iż jedna kobieta na trzy 

doświadczyła przemocy fizycznej lub 

seksualnej w dorosłym życiu; mając na 

uwadze, że 55 % kobiet w UE było 

molestowanych seksualnie; mając na 

uwadze, że 32 % ofiar w UE mówiło, że 

sprawcą był ich przełożony, 

współpracownik lub klient; mając na 

uwadze, że 75 % kobiet pracujących w 

zawodach wymagających kwalifikacji lub 

zajmujących najwyższe stanowiska 

kierownicze było molestowanych 
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uwadze, że 20 % młodych kobiet (w wieku 

od 18 do 29 lat) w UE-28 doświadczyło 

nękania w internecie;  mając na uwadze, że 

jedna na dziesięć kobiet doświadczyła 

molestowania seksualnego lub 

uporczywego nękania (stalkingu) z 

użyciem nowych technologii; 

seksualnie; mając na uwadze, że 61 % 

kobiet zatrudnionych w sektorze usług było 

molestowanych seksualnie; mając na 

uwadze, że 20 % młodych kobiet (w wieku 

od 18 do 29 lat) w UE-28 doświadczyło 

nękania w internecie;  mając na uwadze, że 

jedna na dziesięć kobiet doświadczyła 

molestowania seksualnego lub 

uporczywego nękania (stalkingu) z 

użyciem nowych technologii; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 16. wzywa przewodniczącego 

Parlamentu i administrację Parlamentu: 

– do pilnego i dogłębnego zbadania 

ostatnich doniesień medialnych 

dotyczących molestowania i 

wykorzystywania seksualnego w 

Parlamencie Europejskim, z 

poszanowaniem prywatności ofiar, do 

podzielenia się ustaleniami z posłami oraz 

do zaproponowania odpowiednich 

środków, aby zapobiec nowym 

przypadkom; 

– do dokonania oceny i w razie 

konieczności zmiany składu właściwych 

organów w taki sposób, aby zapewnić 

niezależność i równowagę płci, a także do 

dalszego wzmacniania i wspierania 

działalności komitetu doradczego 

rozpatrującego skargi dotyczące 

molestowania w sprawach z udziałem 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych i posłów do Parlamentu, a 

także pracowniczego komitetu doradczego 

16. wzywa przewodniczącego 

Parlamentu i administrację Parlamentu: 

– do pilnego i dogłębnego zbadania 

ostatnich doniesień medialnych 

dotyczących molestowania i 

wykorzystywania seksualnego w 

Parlamencie Europejskim, z 

poszanowaniem prywatności ofiar, do 

podzielenia się ustaleniami z posłami oraz 

do zaproponowania odpowiednich 

środków, aby zapobiec nowym 

przypadkom; 

– do dokonania oceny i w razie 

konieczności zmiany składu właściwych 

organów w taki sposób, aby zapewnić 

niezależność i równowagę płci, a także do 

dalszego wzmacniania i wspierania 

działalności komitetu doradczego 

rozpatrującego skargi dotyczące 

molestowania w sprawach z udziałem 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych i posłów do Parlamentu, a 

także pracowniczego komitetu doradczego 
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zajmującego się zapobieganiem 

molestowaniu pracowników Parlamentu, 

przy jednoczesnym uznaniu ich ważnej 

pracy;  

– do zmiany ich regulaminów, aby 

we wszystkich komitetach doradczych ds. 

zapobiegania molestowaniu uwzględnić 

również stażystów i zwiększyć 

zainteresowanie wzmocnieniem ich 

pozytywnych działań, a także aby unikać 

konfliktów interesów dotyczących 

członków tych ważnych struktur 

komitetowych; do przeprowadzania 

postępowań wyjaśniających w sprawie 

stwierdzonych przypadków, do 

prowadzenia poufnego chronologicznego 

rejestru przypadków oraz do przyjęcia 

najlepszych sposobów zapewnienia 

zerowej tolerancji na wszystkich 

szczeblach instytucji; 

– do powołania grupy zadaniowej 

złożonej z niezależnych ekspertów 

upoważnionej do zbadania przypadków 

molestowania i wykorzystywania 

seksualnego w Parlamencie, która 

przeprowadzi ocenę obecnego 

parlamentarnego komitetu doradczego 

rozpatrującego skargi dotyczące 

molestowania w sprawach z udziałem 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych i posłów do Parlamentu 

oraz ocenę pracowniczego komitetu 

doradczego zajmującego się 

zapobieganiem molestowaniu 

pracowników Parlamentu i zaproponuje 

odpowiednie zmiany; 

– do udzielania ofiarom pełnego 

wsparcia w postępowaniach prowadzonych 

w Parlamencie lub przez miejscową 

policję; do uruchomienia nadzwyczajnej 

ochrony lub w razie konieczności środków 

ochronnych oraz do stosowania w pełni 

art. 12a regulaminu pracowniczego, 

zajmującego się zapobieganiem 

molestowaniu pracowników Parlamentu, 

przy jednoczesnym uznaniu ich ważnej 

pracy;  

– do zmiany ich regulaminów, aby 

we wszystkich komitetach doradczych ds. 

zapobiegania molestowaniu uwzględnić 

również stażystów i zwiększyć 

zainteresowanie wzmocnieniem ich 

pozytywnych działań, a także aby unikać 

konfliktów interesów dotyczących 

członków tych ważnych struktur 

komitetowych; do przeprowadzania 

postępowań wyjaśniających w sprawie 

stwierdzonych przypadków, do 

prowadzenia poufnego chronologicznego 

rejestru przypadków oraz do przyjęcia 

najlepszych sposobów zapewnienia 

zerowej tolerancji na wszystkich 

szczeblach instytucji; 

– do powołania grupy zadaniowej 

złożonej z niezależnych ekspertów 

upoważnionej do zbadania przypadków 

molestowania i wykorzystywania 

seksualnego w Parlamencie, która 

przeprowadzi ocenę obecnego 

parlamentarnego komitetu doradczego 

rozpatrującego skargi dotyczące 

molestowania w sprawach z udziałem 

akredytowanych asystentów 

parlamentarnych i posłów do Parlamentu 

oraz ocenę pracowniczego komitetu 

doradczego zajmującego się 

zapobieganiem molestowaniu 

pracowników Parlamentu i zaproponuje 

odpowiednie zmiany; 

– do udzielania ofiarom pełnego 

wsparcia w postępowaniach prowadzonych 

w Parlamencie lub przez miejscową 

policję; do uruchomienia nadzwyczajnej 

ochrony lub w razie konieczności środków 

ochronnych oraz do stosowania w pełni 

art. 12a regulaminu pracowniczego, 
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zapewniając, by przypadki były dokładnie 

badane oraz by stosowane były środki 

dyscyplinarne; 

– do dopilnowania, aby wdrożony 

został solidny i skuteczny plan działań 

przeciwdziałających molestowaniu 

seksualnemu z myślą o zapobieganiu i 

wspieraniu oraz do wprowadzenia 

obowiązkowych szkoleń dla wszystkich 

pracowników i posłów na temat szacunku i 

godności w miejscu pracy, a tym samym 

zapewnienia, aby podejście „zero 

tolerancji” stało się normą; do pełnego 

zaangażowania się w kampanie 

informacyjne z udziałem wszystkich 

posłów i służb administracyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem grup o 

najsłabszej pozycji, takich jak stażyści, 

akredytowani asystenci parlamentarni i 

pracownicy kontraktowi; 

– do utworzenia dostosowanej do 

struktur Parlamentu, instytucjonalnej sieci 

zaufanych doradców udzielających 

wsparcia i porad ofiarom, co jest już 

praktykowane w Komisji; 

zapewniając, by przypadki były dokładnie 

badane oraz by stosowane były środki 

dyscyplinarne; 

– do dopilnowania, aby wdrożony 

został solidny i skuteczny plan działań 

przeciwdziałających molestowaniu 

seksualnemu z myślą o zapobieganiu i 

wspieraniu oraz do wprowadzenia 

obowiązkowych szkoleń dla wszystkich 

pracowników i posłów na temat szacunku i 

godności w miejscu pracy, a tym samym 

zapewnienia, aby podejście „zero 

tolerancji” stało się normą; do pełnego 

zaangażowania się w kampanie 

informacyjne z udziałem wszystkich 

posłów i służb administracyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem grup o 

najsłabszej pozycji, takich jak stażyści, 

akredytowani asystenci parlamentarni i 

pracownicy kontraktowi; 

– do utworzenia dostosowanej do 

struktur Parlamentu, instytucjonalnej sieci 

zaufanych doradców udzielających 

wsparcia i porad ofiarom i występujących 

w razie potrzeby w ich imieniu, co jest już 

praktykowane w Komisji; 

Or. en 

 

 


