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Alteração  1 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a luta contra o assédio sexual e os abusos sexuais na UE 

 

Proposta de resolução comum 

Considerando D 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

D. Considerando que o assédio sexual 

é uma forma de violência contra as 

mulheres e as raparigas e é a mais extrema 

e persistente forma de discriminação 

baseada no género; que, de acordo com o 

estudo de 2014 realizado pela Agência dos 

Direitos Fundamentais (FRA), à escala da 

UE, intitulado «Violência contra as 

mulheres», uma em cada três mulheres foi 

vítima de violência física ou sexual na sua 

vida adulta; que cerca de 55 % das 

mulheres na UE foram vítimas de assédio 

sexual; que 32 % do total de vítimas na UE 

afirmou que o responsável foi um superior 

hierárquico, um colega ou um cliente; que 

75 % das mulheres com profissões 

qualificadas ou que ocupam cargos de 

direção foram vítimas de assédio sexual; 

que 61 % das mulheres empregadas no 

setor dos serviços foram sujeitas a assédio 

sexual; que 20% das jovens (com idades 

entre os 18 e 29 anos)  na UE-28 foram 

vítimas de assédio em linha e que uma em 

D. Considerando que o assédio sexual 

é uma forma de violência contra as 

mulheres e as raparigas e é a mais extrema 

e persistente forma de discriminação 

baseada no género; que, de acordo com o 

estudo de 2014 realizado pela Agência dos 

Direitos Fundamentais (FRA), à escala da 

UE, intitulado «Violência contra as 

mulheres», uma em cada três mulheres foi 

vítima de violência física ou sexual na sua 

vida adulta; que cerca de 55 % das 

mulheres na UE foram vítimas de assédio 

sexual; que 32 % do total de vítimas na UE 

afirmou que o responsável foi um superior 

hierárquico, um colega ou um cliente; que 

75 % das mulheres com profissões 

qualificadas ou que ocupam cargos de 

direção foram vítimas de assédio sexual; 

que 61 % das mulheres empregadas no 

setor dos serviços foram sujeitas a assédio 

sexual; que 20% das jovens (com idades 

entre os 18 e 29 anos) na UE-28 foram 

vítimas de assédio em linha; que 99 % das 
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cada dez mulheres já foi vítima de 

perseguição ou de assédio sexual através 

das novas tecnologias; 

mulheres já foram vítimas de assédio nas 

ruas; e que uma em cada dez mulheres já 

foi vítima de perseguição ou de assédio 

sexual através das novas tecnologias; que, 

em 31 de dezembro de 2015, em Colónia, 

foram registadas 470 queixas de violência 

sexual; que os agressores foram descritos 

pela polícia e pelos procuradores como 

«pertencentes à categoria geral de 

refugiados» e de «imigrantes ilegais»;  

Or. en 
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Alteração  2 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a luta contra o assédio sexual e os abusos sexuais na UE 

Proposta de resolução comum 

N.º 1 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

1. Condena veementemente todas as 

formas de violência sexual e física ou de 

assédio psicológico e lamenta o facto de 

estes atos serem tolerados com demasiada 

facilidade, quando se tratam, de facto, de 

uma violação dos direitos fundamentais e 

de um crime grave que deve ser sancionado 

como tal; realça que a impunidade tem de 

cessar, garantindo o julgamento dos 

agressores; 

1. Condena veementemente todas as 

formas de violência sexual e física ou de 

assédio psicológico e lamenta o facto de 

estes atos serem tolerados com demasiada 

facilidade, quando se tratam, de facto, de 

uma violação dos direitos fundamentais e 

de um crime grave que deve ser sancionado 

como tal; realça que a impunidade tem de 

cessar, garantindo o julgamento dos 

agressores; solicita que qualquer 

imigrante ou refugiado condenado por 

assédio sexual, agressão sexual ou 

violação seja imediatamente expulso do 

território da UE e seja condenado no 

respetivo país de origem; 

Or. en 

 

 


