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Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή 

βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

και η πιο ακραία αλλά και επίμονη μορφή 

έμφυλης διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του FRA του 

2014 σε επίπεδο ΕΕ με τίτλο «Βία κατά 

των γυναικών», μία στις τρεις γυναίκες 

έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία 

κατά την ενήλικη ζωή της· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σε ποσοστό έως 55 % οι 

γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με το 32 % του 

συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν 

ιεραρχικά ανώτερος, συνάδελφος ή 

πελάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % 

των γυναικών σε επαγγέλματα που 

απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες 

διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το 61 % των γυναικών που 

εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή 

βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

και η πιο ακραία αλλά και επίμονη μορφή 

έμφυλης διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του FRA του 

2014 σε επίπεδο ΕΕ με τίτλο «Βία κατά 

των γυναικών», μία στις τρεις γυναίκες 

έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία 

κατά την ενήλικη ζωή της· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σε ποσοστό έως 55 % οι 

γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με το 32 % του 

συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν 

ιεραρχικά ανώτερος, συνάδελφος ή 

πελάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % 

των γυναικών σε επαγγέλματα που 

απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες 

διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το 61 % των γυναικών που 

εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών 
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έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % των νέων 

γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) 

στην ΕΕ-28 έχουν υποστεί 

κυβερνοπαρενόχληση·  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει 

υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή έχει 

πέσει θύμα ανεπιθύμητης παρακολούθησης 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών· 

έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % των νέων 

γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) 

στην ΕΕ-28 έχουν υποστεί 

κυβερνοπαρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το 99 % των γυναικών έχουν 

ήδη υποστεί παρενόχληση στον δρόμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δέκα 

γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική 

παρενόχληση ή έχει πέσει θύμα 

ανεπιθύμητης παρακολούθησης με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 

καταγράφηκαν στην Κολωνία 470 

καταγγελίες για σεξουαλική βία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και 

οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν τους 

δράστες ως «άτομα ανήκοντα στη γενική 

κατηγορία των προσφύγων» και  

«παράνομους μετανάστες»· 

Or. en 
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Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις 

μορφές σεξουαλικής βίας και σωματικής ή 

ηθικής παρενόχλησης και αποδοκιμάζει 

την ευκολία με την οποία γίνονται ανεκτές 

οι πράξεις αυτές, δεδομένου ότι συνιστούν 

συστηματική παραβίαση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και σοβαρή αξιόποινη πράξη 

που πρέπει να τιμωρείται ως τέτοια· τονίζει 

ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία 

και ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν θα είναι 

εξασφαλισμένη η δίωξη των δραστών· 

1. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις 

μορφές σεξουαλικής βίας και σωματικής ή 

ηθικής παρενόχλησης και αποδοκιμάζει 

την ευκολία με την οποία γίνονται ανεκτές 

οι πράξεις αυτές, δεδομένου ότι συνιστούν 

συστηματική παραβίαση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και σοβαρή αξιόποινη πράξη 

που πρέπει να τιμωρείται ως τέτοια· τονίζει 

ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία 

και ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν θα είναι 

εξασφαλισμένη η δίωξη των δραστών· 

ζητεί όλοι οι μετανάστες ή πρόσφυγες που 

καταδικάζονται για σεξουαλική 

παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση ή 

βιασμό να απελαύνονται αμέσως από το 

έδαφος της ΕΕ και να καταδικάζονται 

στη χώρα καταγωγής τους· 

Or. en 

 

 


