
 

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

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

25.10.2017  B8-0576/2017 }  

 B8-0577/2017 }  

 B8-0578/2017 }  

 B8-0579/2017 }  

 B8-0580/2017 }  

 B8-0582/2017 } RC1/Groz. 1 

Grozījums Nr.  1 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana ES 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā seksuāla uzmākšanās ir 

vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

veids un ir visekstrēmākais joprojām 

pastāvošais diskriminācijas dzimuma dēļ 

veids; tā kā saskaņā ar ES Pamattiesību 

aģentūras (FRA) 2014. gada pētījumu 

„Vardarbība pret sievietēm” katra trešā 

sievietēm savā pieauguša cilvēka dzīvē ir 

cietusi no fiziskas vai seksuālas 

vardarbības; tā kā līdz par 55 % sieviešu 

ES ir cietušas no seksuālas uzmākšanās; tā 

kā ES 32 % no visām cietušajām norādīja, 

ka pārkāpuma izdarītājs bijis priekšnieks, 

kolēģis vai klients; tā kā 75 % sieviešu 

profesijās, kur vajadzīga kvalifikācija, vai 

augstākā līmeņa vadības amatos ir cietušas 

no seksuālas uzmākšanās; tā kā 61 % 

pakalpojumu nozarē nodarbināto sieviešu 

ir cietušas no seksuālas uzmākšanās; tā kā 

20 % jauno sieviešu (vecumā no 18 līdz 29 

gadiem) ES-28 ir cietušas no uzmākšanās 

tiešsaistē; tā kā katra desmitā sieviete ir 

saskārusies ar seksuālu uzmākšanos vai 

kļuvusi par upuri vajāšanai jauno 

tehnoloģiju vidē; 

D. tā kā seksuāla uzmākšanās ir 

vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

veids un ir visekstrēmākais joprojām 

pastāvošais diskriminācijas dzimuma dēļ 

veids; tā kā saskaņā ar ES Pamattiesību 

aģentūras (FRA) 2014. gada pētījumu 

„Vardarbība pret sievietēm” katra trešā 

sievietēm savā pieauguša cilvēka dzīvē ir 

cietusi no fiziskas vai seksuālas 

vardarbības; tā kā līdz par 55 % sieviešu 

ES ir cietušas no seksuālas uzmākšanās; tā 

kā ES 32 % no visām cietušajām norādīja, 

ka pārkāpuma izdarītājs bijis priekšnieks, 

kolēģis vai klients; tā kā 75 % sieviešu 

profesijās, kur vajadzīga kvalifikācija, vai 

augstākā līmeņa vadības amatos ir cietušas 

no seksuālas uzmākšanās; tā kā 61 % 

pakalpojumu nozarē nodarbināto sieviešu 

ir cietušas no seksuālas uzmākšanās; tā kā 

20 % jauno sieviešu (vecumā no 18 līdz 29 

gadiem) ES-28 ir cietušas no uzmākšanās 

tiešsaistē;  tā kā 99 % sieviešu jau ir 

saskārušās ar uzmākšanos uz ielas; tā kā 

katra desmitā sieviete ir saskārusies ar 

seksuālu uzmākšanos vai kļuvusi par upuri 
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vajāšanai jauno tehnoloģiju vidē; tā kā 

2015. gada 31. decembrī Ķelnē tika 

reģistrētas 470 sūdzības par seksuālu 

vardarbību; tā kā policija un prokuratūra 

raksturoja vainīgos kā “personas, kas 

ietilpst  vispārējā bēgļu un nelegālo 

imigrantu kategorijā”, 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Mylène Troszczynski 

ENF grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana ES 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. stingri nosoda visu veidu seksuālu 

vardarbību un fizisku vai psiholoģisku 

uzmākšanos un pauž nožēlu par to, ka pret 

šiem nodarījumiem izturas pārāk iecietīgi, 

lai gan tie ir sistēmiski pamattiesību 

pārkāpumi un smagi noziegumi, par ko ir 

jāpiemēro sods; uzsver, ka nesodāmībai ir 

jāpieliek punkts un ka nodarījumu veicēji ir 

jāsauc pie atbildības; 

1. stingri nosoda visu veidu seksuālu 

vardarbību un fizisku vai psiholoģisku 

uzmākšanos un pauž nožēlu par to, ka pret 

šiem nodarījumiem izturas pārāk iecietīgi, 

lai gan tie ir sistēmiski pamattiesību 

pārkāpumi un smagi noziegumi, par ko ir 

jāpiemēro sods; uzsver, ka nesodāmībai ir 

jāpieliek punkts un ka nodarījumu veicēji ir 

jāsauc pie atbildības; prasa, lai ikviens 

imigrants vai bēglis, kas notiesāts par 

seksuālu uzmākšanos, izvarošanu vai 

seksuāliem noziegumiem, tiktu 

nekavējoties izraidīts no ES teritorijas un 

tiktu notiesāts savā izcelsmes valstī; 

Or. en 

 

 


