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Amendamentul  1 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE 

 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunere comună de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât hărțuirea sexuală este o 

formă de violență împotriva femeilor și 

fetelor și este cea mai extremă, dar 

persistentă, formă de discriminare de gen; 

întrucât, potrivit studiului ADF la nivelul 

UE din 2014 intitulat „Violența împotriva 

femeilor”, una din trei femei au fost 

victime ale violenței fizice sau sexuale la 

vârsta adultă; întrucât până la 55 % dintre 

femei au fost hărțuite sexual în UE; 

întrucât 32 % din numărul total al 

victimelor din UE au afirmat că autorul a 

fost un superior ierarhic, coleg sau client; 

întrucât 75 % dintre femeile care exercită 

profesii pentru care este nevoie de 

calificări sau care ocupă funcții superioare 

de conducere au fost hărțuite sexual; 

întrucât 61 % dintre femeile angajate în 

sectorul serviciilor au fost supuse hărțuirii 

sexuale; întrucât 20 % dintre femeile tinere 

(cu vârste cuprinse între 18 și 29 ani) din 

UE-28 au fost victime ale hărțuirii 

cibernetice; întrucât una din zece femei a 

D. întrucât hărțuirea sexuală este o 

formă de violență împotriva femeilor și 

fetelor și este cea mai extremă, dar 

persistentă, formă de discriminare de gen; 

întrucât, potrivit studiului ADF la nivelul 

UE din 2014 intitulat „Violența împotriva 

femeilor”, una din trei femei au fost 

victime ale violenței fizice sau sexuale la 

vârsta adultă; întrucât până la 55 % dintre 

femei au fost hărțuite sexual în UE; 

întrucât 32 % din numărul total al 

victimelor din UE au afirmat că autorul a 

fost un superior ierarhic, coleg sau client; 

întrucât 75 % dintre femeile care exercită 

profesii pentru care este nevoie de 

calificări sau care ocupă funcții superioare 

de conducere au fost hărțuite sexual; 

întrucât 61 % dintre femeile angajate în 

sectorul serviciilor au fost supuse hărțuirii 

sexuale; întrucât 20 % dintre femeile tinere 

(cu vârste cuprinse între 18 și 29 ani) din 

UE-28 au fost victime ale hărțuirii 

cibernetice; întrucât 99 % dintre femei s-
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fost supusă hărțuirii sexuale sau urmăririi 

obsesive prin intermediul noilor tehnologii; 
au confruntat deja cu hărțuirea pe stradă; 
întrucât una din zece femei a fost supusă 

hărțuirii sexuale sau urmăririi obsesive prin 

intermediul noilor tehnologii; întrucât, la 

31 decembrie 2015, la Köln, au fost 

depuse 470 de plângeri pentru violență 

sexuală; întrucât autorii violențelor au 

fost descriși de poliție și procurori ca 

„aparținând categoriei generale a 

refugiaților” sau ca „imigranți 

clandestini”; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Mylène Troszczynski 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunere comună de rezoluție Amendamentul 

1. condamnă cu fermitate toate 

formele de violență sexuală și de hărțuire 

fizică sau psihologică și regretă că astfel de 

acte sunt prea ușor tolerate, întrucât, în 

realitate, constituie o încălcare sistemică a 

drepturilor fundamentale și o infracțiune 

gravă, care trebuie sancționată ca atare; 

subliniază că impunitatea trebuie 

combătută prin garantarea faptului că 

agresorii nu rămân nepedepsiți; 

1. condamnă cu fermitate toate 

formele de violență sexuală și de hărțuire 

fizică sau psihologică și regretă că astfel de 

acte sunt prea ușor tolerate, întrucât, în 

realitate, constituie o încălcare sistemică a 

drepturilor fundamentale și o infracțiune 

gravă, care trebuie sancționată ca atare; 

subliniază că impunitatea trebuie 

combătută prin garantarea faptului că 

agresorii nu rămân nepedepsiți; solicită ca 

toți imigranții și refugiații condamnați 

pentru hărțuire sexuală, agresiune 

sexuală sau viol să fie expulzați imediat 

de pe teritoriul UE și să fie condamnați în 

țara lor de origine; 

Or. en 

 

 


