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Изменение  1 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС 

 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че сексуалният 

тормоз е форма на насилие срещу 

жените и момичетата и е най-крайната, 

но все още трайна форма на основана на 

пола дискриминация; като има предвид, 

че според проучването на FRA за целия 

ЕС за 2014 г., озаглавено „Насилието 

над жените“ една трета от жените са 

били подложени на физическо или 

сексуално насилие като възрастни; като 

има предвид, че до 55 % от жените са 

били подложени на сексуален тормоз в 

ЕС; като има предвид, че 32 % от всички 

жертви в ЕС са посочили, че 

извършителят е бил техен началник, 

колега или клиент; като има предвид, че 

75 % от жените, които упражняват 

професии, изискващи квалификация, 

или които заемат висши ръководни 

постове, са били подложени на 

сексуален тормоз; като има предвид, че 

61 % от жените, заети в сектора на 

услугите, са били подложени на 

Г. като има предвид, че сексуалният 

тормоз е форма на насилие срещу 

жените и момичетата и е най-крайната, 

но все още трайна форма на основана на 

пола дискриминация; като има предвид, 

че според проучването на FRA за целия 

ЕС за 2014 г., озаглавено „Насилието 

над жените“ една трета от жените са 

били подложени на физическо или 

сексуално насилие като възрастни; като 

има предвид, че до 55 % от жените са 

били подложени на сексуален тормоз в 

ЕС; като има предвид, че 32 % от всички 

жертви в ЕС са посочили, че 

извършителят е бил техен началник, 

колега или клиент; като има предвид, че 

75 % от жените, които упражняват 

професии, изискващи квалификация, 

или които заемат висши ръководни 

постове, са били подложени на 

сексуален тормоз; като има предвид, че 

61 % от жените, заети в сектора на 

услугите, са били подложени на 
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сексуален тормоз; като има предвид, че 

20% от младите жени (на възраст между 

18 и 29 г.) в ЕС-28 са били обект на 

киберпрестъпност; като има предвид, че 

една на всеки десет жени е била 

подложена на сексуален тормоз или е 

била жертва на преследване 

посредством новите технологии; 

сексуален тормоз; като има предвид, че 

20% от младите жени (на възраст между 

18 и 29 г.) в ЕС-28 са били обект на 

киберпрестъпност; като има предвид, 

че 99 % от жените вече са били обект 

на уличен тормоз; като има предвид, че 

една на всеки десет жени е била 

подложена на сексуален тормоз или е 

била жертва на преследване 

посредством новите технологии; като 

има предвид, че на 31 декември 2015 г. 

в Кьолн бяха регистрирани 470 жалби 

за сексуално насилие; като има 

предвид, че извършителите са били 

описани от полицията и 

прокуратурата като „спадащи към 

общата категория на бежанците“ и 

„нелегални имигранти“; 

Or. en 
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Изменение  2 

Милене Трошчински 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

1. категорично осъжда всички 

форми на сексуално насилие и 

физически или психически тормоз и 

изразява съжаление поради факта, че 

тези актове се толерират твърде лесно, 

докато в действителност представляват 

системно нарушение на основните права 

и сериозно престъпление, което трябва 

да се санкционира като такова; 

подчертава, че трябва да се сложи край 

на безнаказаността, като се гарантира, 

че извършителите биват подлагани на 

наказателно преследване; 

1. категорично осъжда всички 

форми на сексуално насилие и 

физически или психически тормоз и 

изразява съжаление поради факта, че 

тези актове се толерират твърде лесно, 

докато в действителност представляват 

системно нарушение на основните права 

и сериозно престъпление, което трябва 

да се санкционира като такова; 

подчертава, че трябва да се сложи край 

на безнаказаността, като се гарантира, 

че извършителите биват подлагани на 

наказателно преследване; призовава 

всички имигранти или бежанци, 

осъдени за сексуален тормоз, 

сексуално насилие или изнасилване да 

бъдат незабавно отстранявани от 

територията на ЕС и да бъдат 

осъдени в своята държава на 

произход; 

Or. en 
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