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Pakeitimas 1 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(D) kadangi seksualinis priekabiavimas 

yra smurto prieš moteris ir mergaites forma 

ir kraštutinė vis dar išliekančios 

diskriminacijos dėl lyties forma; kadangi, 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūros ES mastu atlikto tyrimo 

„Smurtas prieš moteris“ duomenimis, 

trečdalis moterų būdamos suaugusios bent 

kartą yra patyrusios fizinį ar seksualinį 

smurtą; kadangi ES beveik 55 proc. moterų 

patyrė seksualinį priekabiavimą; kadangi 

32 proc. visų aukų ES nurodė, kad 

kaltininkas buvo viršininkas, kolega ar 

klientas; kadangi 75 proc. aukštos 

kvalifikacijos reikalaujančiose profesijose 

ar vadovaujamose pareigose dirbančių 

moterų patyrė seksualinį priekabiavimą; 

kadangi 61 proc. paslaugų sektoriuje 

dirbančių moterų yra patyrusios seksualinį 

priekabiavimą; kadangi 20 proc. jaunų 

moterų (18–29 metų amžiaus) 28 ES 

valstybėse narėse patyrė priekabiavimą 

kibernetinėje erdvėje;  kadangi viena iš 

dešimties moterų yra patyrusi seksualinį 

priekabiavimą ar tapusi persekiojimo, 

(D) kadangi seksualinis priekabiavimas 

yra smurto prieš moteris ir mergaites forma 

ir kraštutinė vis dar išliekančios 

diskriminacijos dėl lyties forma; kadangi, 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūros ES mastu atlikto tyrimo 

„Smurtas prieš moteris“ duomenimis, 

trečdalis moterų būdamos suaugusios bent 

kartą yra patyrusios fizinį ar seksualinį 

smurtą; kadangi ES beveik 55 proc. moterų 

patyrė seksualinį priekabiavimą; kadangi 

32 proc. visų aukų ES nurodė, kad 

kaltininkas buvo viršininkas, kolega ar 

klientas; kadangi 75 proc. aukštos 

kvalifikacijos reikalaujančiose profesijose 

ar vadovaujamose pareigose dirbančių 

moterų patyrė seksualinį priekabiavimą; 

kadangi 61 proc. paslaugų sektoriuje 

dirbančių moterų yra patyrusios seksualinį 

priekabiavimą; kadangi 20 proc. jaunų 

moterų (18–29 metų amžiaus) 28 ES 

valstybėse narėse patyrė priekabiavimą 

kibernetinėje erdvėje; kadangi 99 proc. 

moterų jau yra patyrusios priekabiavimą 

gatvėse; kadangi viena iš dešimties moterų 
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naudojantis naujomis technologijomis, 

(angl. stalking) auka; 

yra patyrusi seksualinį priekabiavimą ar 

tapusi persekiojimo, naudojantis naujomis 

technologijomis, (angl. stalking) auka; 

kadangi 2015 m. gruodžio 31 d. Kelne 

buvo užregistruota 470 skundų dėl 

seksualinio smurto; kadangi policijos 

pareigūnai ir prokurorai nusikaltimo 

vykdytojus apibūdino kaip priskiriamus 

bendrai pabėgėlių ir neteisėtų migrantų 

kategorijai; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Mylène Troszczynski 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. griežtai smerkia visų formų 

seksualinę prievartą ir fizinį arba 

psichologinį priekabiavimą ir 

apgailestauja, kad jie yra pernelyg 

toleruojami, nors iš tiesų yra sistemingi 

pagrindinių teisių pažeidimai ir sunkūs 

nusikaltimai, už kuriuos būtina bausti; 

pabrėžia, kad būtina panaikinti 

nebaudžiamumą užtikrinant, kad 

kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 

atsakomybėn; 

1. griežtai smerkia visų formų 

seksualinę prievartą ir fizinį arba 

psichologinį priekabiavimą ir 

apgailestauja, kad jie yra pernelyg 

toleruojami, nors iš tiesų yra sistemingi 

pagrindinių teisių pažeidimai ir sunkūs 

nusikaltimai, už kuriuos būtina bausti; 

pabrėžia, kad būtina panaikinti 

nebaudžiamumą užtikrinant, kad 

kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon 

atsakomybėn; ragina nedelsiant išsiųsti iš 

ES teritorijos visus imigrantus arba 

pabėgėlius, kurie pripažinti kaltais dėl 

seksualinio priekabiavimo, seksualinio 

išpuolio arba išžaginimo, kad jie būtų 

nuteisti savo kilmės šalyje; 

Or. en 

 

 


