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Projekt rezolucji Poprawka

z zadowoleniem przyjmuje politykę 
zerowej tolerancji wobec molestowania 
seksualnego przyjętą przez Parlament w 
2017 r.; zauważa również, że już 
wprowadzono i nadal wprowadza się 
szereg inicjatyw służących rozwiązaniu 
problemu molestowania, w szczególności 
takich jak zaktualizowany plan działania na 
rzecz dostosowania środków 
zapobiegawczych i środków wczesnego 
wsparcia służących rozwiązywaniu 
konfliktów i problemów związanych z 
molestowaniem w przypadku posłów i 
AAP, stażystów lub innych pracowników, 
kontrola zewnętrzna wewnętrznych 
praktyk i procedur Parlamentu, utworzenie 
sieci zaufanych doradców oraz 
zorganizowanie wysłuchania publicznego 
z udziałem ekspertów zajmujących się 
problemem molestowania w miejscu 
pracy; zauważa, że wyników audytu 
zewnętrznego oczekiwano do początku 
listopada 2018 r., i apeluje o ich 
niezwłoczne przekazanie, gdy tylko będą 
one dostępne; ponadto oczekuje pełnego i 
przejrzystego wdrożenia planu działania 
zgodnie z przyjętą rezolucją parlamentarną, 

z zadowoleniem przyjmuje politykę 
zerowej tolerancji wobec molestowania 
seksualnego przyjętą przez Parlament w 
2017 r.; wzywa również Parlament do 
pełnego wdrożenia szeregu następujących 
inicjatyw na rzecz rozwiązania problemu 
molestowania, w szczególności takich jak 
zaktualizowany plan działania na rzecz 
dostosowania środków zapobiegawczych i 
środków wczesnego wsparcia służących 
rozwiązywaniu konfliktów i problemów 
związanych z molestowaniem w przypadku 
posłów i akredytowanych asystentów 
parlamentarnych, stażystów lub innych 
pracowników, a także między osobami 
równymi rangą, w tym audyt zewnętrzny 
wewnętrznych praktyk i procedur 
Parlamentu, utworzenie sieci zaufanych 
wyspecjalizowanych doradców, 
wprowadzenie obowiązkowych szkoleń 
wśród posłów, akredytowanych 
asystentów, stażystów lub innych 
pracowników, reorganizacja komisji ds. 
przeciwdziałania molestowaniu poprzez 
połączenie ich w jedną, odrębną komisję o 
zmiennym składzie w zależności od 
badanej sprawy, obejmującym ekspertów 
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tak aby zainicjować działania lub 
monitorować ich postępy w miarę 
możliwości jeszcze przed końcem bieżącej 
kadencji;

w dziedzinie zapobiegania molestowaniu z 
sektora prawnego i sektora zdrowia jako 
stałych członków komisji; oraz regularne 
organizowanie publicznych działań 
uzupełniających przez komisję FEMM 
(sprawozdania, wysłuchania, warsztaty 
itp.); zauważa, że wyników audytu 
zewnętrznego oczekiwano do początku 
listopada 2018 r., i apeluje o ich 
niezwłoczne przekazanie, gdy tylko będą 
one dostępne; ponadto oczekuje pełnego i 
przejrzystego wdrożenia planu działania 
zgodnie z przyjętą rezolucją parlamentarną, 
tak aby zainicjować działania lub 
monitorować ich postępy w miarę 
możliwości jeszcze przed końcem bieżącej 
kadencji;
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