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Pozmeňujúci návrh  1 

Mylène Troszczynski 

v mene Skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sexuálne obťažovanie je 

formou násilia voči ženám a dievčatám a 

najextrémnejšou formou diskriminácie z 

dôvodu pohlavia, ktorá ešte stále pretrváva; 

keďže podľa štúdie FRA z roku 2014 v 

rámci celej EÚ s názvom Násilie páchané 

na ženách zažila každá tretia žena v 

dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie; 

keďže až 55 % žien v EÚ bolo sexuálne 

obťažovaných; keďže 32 % všetkých obetí 

v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa 

dopustil nadriadený, kolega alebo 

zákazník; keďže 75 % žien v povolaniach, 

ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu, alebo 

na pozíciách vo vrcholovom manažmente 

bolo sexuálne obťažovaných; keďže 61 % 

žien zamestnaných v sektore služieb bolo 

vystavených sexuálnemu obťažovaniu; 

keďže 20 % mladých žien (vo veku od 18 

do 29 rokov) v EÚ-28 sa stretlo s 

kybernetickým obťažovaním; keďže každá 

desiata žena bola vystavená sexuálnemu 

obťažovaniu alebo prenasledovaná 

prostredníctvom nových technológií; 

D. keďže sexuálne obťažovanie je 

formou násilia voči ženám a dievčatám a 

najextrémnejšou formou diskriminácie z 

dôvodu pohlavia, ktorá ešte stále pretrváva; 

keďže podľa štúdie FRA z roku 2014 v 

rámci celej EÚ s názvom Násilie páchané 

na ženách zažila každá tretia žena v 

dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie; 

keďže až 55 % žien v EÚ bolo sexuálne 

obťažovaných; keďže 32 % všetkých obetí 

v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa 

dopustil nadriadený, kolega alebo 

zákazník; keďže 75 % žien v povolaniach, 

ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu, alebo 

na pozíciách vo vrcholovom manažmente 

bolo sexuálne obťažovaných; keďže 61 % 

žien zamestnaných v sektore služieb bolo 

vystavených sexuálnemu obťažovaniu; 

keďže 20 % mladých žien (vo veku od 18 

do 29 rokov) v EÚ-28 sa stretlo s 

kybernetickým obťažovaním; keďže 99 % 

žien sa už stretlo s obťažovaním na ulici; 
keďže každá desiata žena bola vystavená 

sexuálnemu obťažovaniu alebo 

prenasledovaná prostredníctvom nových 
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technológií; keďže 31. decembra 2015 

bolo v Kolíne nad Rýnom 

zaregistrovaných 470 sťažností týkajúcich 

sa sexuálneho násilia; keďže polícia a 

prokurátori opísali páchateľov ako osoby, 

ktoré patria „do všeobecnej kategórie 

utečencov“ a „nelegálnych 

prisťahovalcov“; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Mylène Troszczynski 

v mene Skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. rozhodne odsudzuje všetky formy 

sexuálneho násilia a fyzického alebo 

psychologického obťažovania a vyjadruje 

hlboké poľutovanie nad tým, že tieto činy 

sa až príliš jednoducho tolerujú, hoci v 

skutočnosti predstavujú systémom dané 

porušovanie základných práv a závažný 

trestný čin, ktorý treba ako taký trestať; 

zdôrazňuje, že s beztrestnosťou treba 

skoncovať, a to tým, že sa zaručí stíhanie 

páchateľov; 

1. rozhodne odsudzuje všetky formy 

sexuálneho násilia a fyzického alebo 

psychologického obťažovania a vyjadruje 

hlboké poľutovanie nad tým, že tieto činy 

sa až príliš jednoducho tolerujú, hoci v 

skutočnosti predstavujú systémom dané 

porušovanie základných práv a závažný 

trestný čin, ktorý treba ako taký trestať; 

zdôrazňuje, že s beztrestnosťou treba 

skoncovať, a to tým, že sa zaručí stíhanie 

páchateľov; žiada, aby každý 

prisťahovalec alebo utečenec usvedčený 

zo sexuálneho obťažovania, sexuálneho 

útoku alebo znásilnenia bol okamžite 

vyhostený z územia EÚ a odsúdený vo 

svojej krajine pôvodu; 

Or. en 

 

 


