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Pozměňovací návrh  1 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

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

Potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že sexuální 

obtěžování je formou násilí páchaného 

na ženách a dívkách a nejextrémnějším 

typem diskriminace na základě pohlaví, 

která dosud přetrvává; vzhledem k tomu, 

že podle celounijní studie Agentury pro 

základní práva z roku 2014 nazvané 

„Násilí páchané na ženách“ zažila každá 

třetí žena během své dospělosti fyzické 

nebo sexuální násilí; vzhledem k tomu, že 

55 % žen v EU bylo sexuálně obtěžováno; 

vzhledem k tomu, že 32 % obětí v EU 

uvedlo, že pachatelem byl nadřízený, 

kolega nebo zákazník; vzhledem k tomu, 

že 75 % žen v povoláních vyžadujících 

kvalifikaci nebo ve vrcholových řídících 

pozicích bylo sexuálně obtěžováno; 

vzhledem k tomu, že 61 % žen pracujících 

v odvětví služeb bylo vystaveno 

sexuálnímu obtěžování; vzhledem k tomu, 

že 20 % mladých žen (ve věku 18 až 29 

let) v EU-28 bylo vystaveno 

kybernetickému obtěžování;  vzhledem k 

tomu, že jedna z deseti žen se stala obětí 

sexuálního obtěžování nebo stalkingu 

D. vzhledem k tomu, že sexuální 

obtěžování je formou násilí páchaného 

na ženách a dívkách a nejextrémnějším 

typem diskriminace na základě pohlaví, 

která dosud přetrvává; vzhledem k tomu, 

že podle celounijní studie Agentury pro 

základní práva z roku 2014 nazvané 

„Násilí páchané na ženách“ zažila každá 

třetí žena během své dospělosti fyzické 

nebo sexuální násilí; vzhledem k tomu, že 

55 % žen v EU bylo sexuálně obtěžováno; 

vzhledem k tomu, že 32 % obětí v EU 

uvedlo, že pachatelem byl nadřízený, 

kolega nebo zákazník; vzhledem k tomu, 

že 75 % žen v povoláních vyžadujících 

kvalifikaci nebo ve vrcholových řídících 

pozicích bylo sexuálně obtěžováno; 

vzhledem k tomu, že 61 % žen pracujících 

v odvětví služeb bylo vystaveno 

sexuálnímu obtěžování; vzhledem k tomu, 

že 20 % mladých žen (ve věku 18 až 29 

let) v EU-28 bylo vystaveno 

kybernetickému obtěžování;  vzhledem 

k tomu, že 99 % žen již má zkušenost 

s obtěžováním na ulici; vzhledem k tomu, 
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prostřednictvím nových technologií; že jedna z deseti žen se stala obětí 

sexuálního obtěžování nebo stalkingu 

prostřednictvím nových technologií; 

vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 

2015 bylo v Kolíně nad Rýnem 

zaregistrováno 470 trestních oznámení 

týkajících se sexuálního násilí; vzhledem 

k tomu, že pachatelé byli ze strany policie 

a státních zástupců popsáni jako osoby, 

které patří do obecné kategorie 

„uprchlíků“ a „nelegálních 

přistěhovalců“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Mylène Troszczynski 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

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

Potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. důrazně odsuzuje všechny formy 

sexuálního násilí a fyzického nebo 

psychického obtěžování a vyjadřuje 

politování nad tím, že jsou tyto akty příliš 

snadno tolerovány, ačkoli představují 

systémové porušení základních práv a 

závažný trestný čin a jako takové musí být 

potrestány; zdůrazňuje, že beztrestnost 

musí skončit a je třeba zajistit, aby byli 

pachatelé trestně stíháni; 

1. důrazně odsuzuje všechny formy 

sexuálního násilí a fyzického nebo 

psychického obtěžování a vyjadřuje 

politování nad tím, že jsou tyto akty příliš 

snadno tolerovány, ačkoli představují 

systémové porušení základních práv 

a závažný trestný čin a jako takové musí 

být potrestány; zdůrazňuje, že beztrestnost 

musí skončit a je třeba zajistit, aby byli 

pachatelé trestně stíháni; vyzývá k tomu, 

aby všichni přistěhovalci či uprchlíci 

odsouzení za sexuální obtěžování, 

sexuální napadení nebo znásilnění byli 

okamžitě vyhoštěni z EU a odsouzeni 

ve své zemi původu; 

Or. en 

 

 


