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Amendement  1 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bestrijding van de seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat seksuele 

intimidatie een vorm van geweld tegen 

vrouwen en meisjes is, en dat dit een zeer 

extreme, maar uiterst hardnekkige vorm 

van discriminatie op basis van geslacht is; 

overwegende dat uit de EU-brede studie 

van het FRA uit 2014 over "Geweld tegen 

vrouwen" blijkt dat een op de drie vrouwen 

als volwassene geconfronteerd is met 

fysiek of seksueel geweld; overwegende 

dat 55 % van de vrouwen in de EU al te 

maken heeft gehad met seksuele 

intimidatie; overwegende dat 32 % van alle 

slachtoffers in de EU heeft verklaard dat de 

dader een leidinggevende, collega of cliënt 

was; overwegende dat 75 % van de 

vrouwen met een gekwalificeerd beroep of 

in het hogere management slachtoffer 

geweest is van seksuele intimidatie; 

overwegende dat 61 % van de vrouwen in 

de dienstensector te maken heeft gehad met 

seksuele intimidatie; overwegende dat 

20 % van de jonge vrouwen (van 18 tot 29 

D. overwegende dat seksuele 

intimidatie een vorm van geweld tegen 

vrouwen en meisjes is, en dat dit een zeer 

extreme, maar uiterst hardnekkige vorm 

van discriminatie op basis van geslacht is; 

overwegende dat uit de EU-brede studie 

van het FRA uit 2014 over "Geweld tegen 

vrouwen" blijkt dat een op de drie vrouwen 

als volwassene geconfronteerd is met 

fysiek of seksueel geweld; overwegende 

dat 55 % van de vrouwen in de EU al te 

maken heeft gehad met seksuele 

intimidatie; overwegende dat 32 % van alle 

slachtoffers in de EU heeft verklaard dat de 

dader een leidinggevende, collega of cliënt 

was; overwegende dat 75 % van de 

vrouwen met een gekwalificeerd beroep of 

in het hogere management slachtoffer 

geweest is van seksuele intimidatie; 

overwegende dat 61 % van de vrouwen in 

de dienstensector te maken heeft gehad met 

seksuele intimidatie; overwegende dat 

20 % van de jonge vrouwen (van 18 tot 29 
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jaar oud) in de EU-28 geconfronteerd is 

met cyberintimidatie; overwegende dat een 

op de tien vrouwen werd blootgesteld aan 

seksuele intimidatie of stalking via nieuwe 

technologieën; 

jaar oud) in de EU-28 geconfronteerd is 

met cyberintimidatie; overwegende dat 

99 % van de vrouwen al te maken kreeg 

met intimidatie op straat; overwegende dat 

een op de tien vrouwen werd blootgesteld 

aan seksuele intimidatie of stalking via 

nieuwe technologieën; overwegende dat op 

31 december 2015 in Keulen 470 klachten 

over seksueel geweld werden 

geregistreerd; overwegende dat de daders 

door de politie en de openbaar aanklagers 

werden omschreven als "behorend tot de 

algemene categorie van vluchtelingen" en 

"illegale immigranten"; 

Or. en 
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Amendement  2 

Mylène Troszczynski 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Bestrijding van de seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. veroordeelt krachtig elke vorm van 

seksueel geweld en fysieke of 

psychologische intimidatie, en betreurt dat 

deze te gemakkelijk worden getolereerd, 

terwijl zij in feite een systemische 

schending van de grondrechten vormen, en 

een ernstig strafbaar feit, dat als zodanig 

moet worden bestraft; benadrukt dat de 

straffeloosheid een halt moet worden 

toegeroepen door ervoor te zorgen dat 

daders worden vervolgd; 

1. veroordeelt krachtig elke vorm van 

seksueel geweld en fysieke of 

psychologische intimidatie, en betreurt dat 

deze te gemakkelijk worden getolereerd, 

terwijl zij in feite een systemische 

schending van de grondrechten vormen, en 

een ernstig strafbaar feit, dat als zodanig 

moet worden bestraft; benadrukt dat de 

straffeloosheid een halt moet worden 

toegeroepen door ervoor te zorgen dat 

daders worden vervolgd; dringt erop aan 

dat elke immigrant of vluchteling die 

schuldig is bevonden aan seksuele 

intimidatie, aanranding of verkrachting, 

onmiddellijk uit het grondgebied van de 

EU wordt uitgezet en in zijn of haar land 

van herkomst wordt veroordeeld; 

Or. en 

 

 


