
 

AM\1137914ET.docx PE611.512v01-00 } 

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.10.2017  B8-0576/2017 }  

 B8-0577/2017 }  

 B8-0578/2017 }  

 B8-0579/2017 }  

 B8-0580/2017 }  

 B8-0582/2017 } RC1/Am. 1 

Muudatusettepanek  1 

Mylène Troszczynski 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastane võitlus ELis 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et seksuaalne 

ahistamine on naiste ja tütarlaste vastase 

vägivalla vorm ning soolise 

diskrimineerimise kõige äärmuslikum, kuid 

püsiv vorm; arvestades, et FRA 2014. 

aastal tehtud naistevastast vägivalda 

käsitleva kogu ELi hõlmava uuringu 

kohaselt on üks naine kolmest kogenud 

täiskasvanuna füüsilist või seksuaalset 

vägivalda; arvestades, et kuni 55 % ELi 

naistest on olnud seksuaalselt ahistatud; 

arvestades, et 32 % ohvritest ELis nimetas 

teo toimepanijana oma ülemust, kolleegi 

või klienti; arvestades, et 75 % naistest, kes 

töötavad kvalifikatsiooni nõudvatel 

ametikohtadel või tippjuhtkonnas, on 

seksuaalselt ahistatud; arvestades, et 61 % 

teenindussektoris töötavatest naistest on 

kogenud seksuaalset ahistamist; arvestades, 

et 20 % ELi 28 liikmesriigi noortest (18–29 

aasta vanustest) naistest on kogenud 

küberahistamist; arvestades, et iga kümnes 

naine on kogenud seksuaalset ahistamist 

D. arvestades, et seksuaalne 

ahistamine on naiste ja tütarlaste vastase 

vägivalla vorm ning soolise 

diskrimineerimise kõige äärmuslikum, kuid 

püsiv vorm; arvestades, et FRA 2014. 

aastal tehtud naistevastast vägivalda 

käsitleva kogu ELi hõlmava uuringu 

kohaselt on üks naine kolmest kogenud 

täiskasvanuna füüsilist või seksuaalset 

vägivalda; arvestades, et kuni 55 % ELi 

naistest on olnud seksuaalselt ahistatud; 

arvestades, et 32 % ohvritest ELis nimetas 

teo toimepanijana oma ülemust, kolleegi 

või klienti; arvestades, et 75 % naistest, kes 

töötavad kvalifikatsiooni nõudvatel 

ametikohtadel või tippjuhtkonnas, on 

seksuaalselt ahistatud; arvestades, et 61 % 

teenindussektoris töötavatest naistest on 

kogenud seksuaalset ahistamist; arvestades, 

et 20 % ELi 28 liikmesriigi noortest (18–29 

aasta vanustest) naistest on kogenud 

küberahistamist; arvestades, et 99 % 

naistest on juba kogenud tänaval 
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uue tehnoloogia vahendite kaudu; ahistamist; arvestades, et iga kümnes naine 

on kogenud seksuaalset ahistamist uue 

tehnoloogia vahendite kaudu; arvestades, 

et 31. detsembril 2015 registreeriti Kölnis 

470 seksuaalvägivalla kaebust; 

arvestades, et politsei ja prokurörid 

kirjeldasid toimepanijaid kui pagulaste 

üldkategooriasse kuuluvaid isikuid ja 

ebaseaduslikke sisserändajaid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Mylène Troszczynski 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastane võitlus ELis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

1. mõistab teravalt hukka igasuguse 

seksuaalse vägivalla ja füüsilise või 

psühholoogilise ahistamise ning peab 

taunitavaks, et neisse suhtutakse liiga 

leebelt, kuigi tegelikult on nende puhul 

tegemist põhiõiguste süstemaatilise 

rikkumise ja raske kuriteoga, mille eest 

tuleb sellele vastavalt karistada; rõhutab, et 

karistamatusele tuleb lõpp teha ja selleks 

tuleb tagada nende tegude toimepanijate 

vastutusele võtmine; 

1. mõistab teravalt hukka igasuguse 

seksuaalse vägivalla ja füüsilise või 

psühholoogilise ahistamise ning peab 

taunitavaks, et neisse suhtutakse liiga 

leebelt, kuigi tegelikult on nende puhul 

tegemist põhiõiguste süstemaatilise 

rikkumise ja raske kuriteoga, mille eest 

tuleb sellele vastavalt karistada; rõhutab, et 

karistamatusele tuleb lõpp teha ja selleks 

tuleb tagada nende tegude toimepanijate 

vastutusele võtmine; nõuab, et kõik 

seksuaalse ahistamise, seksuaalsete 

rünnakute või vägistamise eest süüdi 

mõistetud sisserändajad ja pagulased 

saadetaks viivitamata ELi territooriumilt 

välja ning et nad võetaks vastutusele 

nende päritoluriigis; 

Or. en 

 

 


