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Predlog spremembe  1 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je spolno nadlegovanje oblika 

nasilja nad ženskami in dekleti ter je ena 

najbolj skrajnih, vendar trdovratnih oblik 

diskriminacije na podlagi spola; ker je bila 

po podatkih študije Agencije za temeljne 

pravice iz leta 2014 o nasilju nad ženskami 

v EU ena od treh žensk žrtev fizičnega ali 

spolnega nasilja v odrasli dobi; ker je bilo 

v EU spolno nadlegovanih tudi do 55 % 

žensk; ker je 32 % vseh žrtev v EU 

navedlo, da je bil storilec njihov nadrejeni, 

sodelavec ali stranka; ker je bilo spolno 

nadlegovanih 75 % žensk v kvalificiranih 

poklicih ali na najvišjih vodstvenih 

položajih; ker je bilo spolnemu 

nadlegovanju izpostavljenih 61 % žensk, 

zaposlenih v storitvenem sektorju; ker je 

20 % mladih žensk (starih od 18 do 29 let) 

v EU-28 doživelo kibernetsko 

nadlegovanje; ker je vsaka deseta ženska 

doživela spolno nadlegovanje oziroma je 

bila žrtev zalezovanja z uporabo novih 

tehnologij; 

D. ker je spolno nadlegovanje oblika 

nasilja nad ženskami in dekleti ter je ena 

najbolj skrajnih, vendar trdovratnih oblik 

diskriminacije na podlagi spola; ker je bila 

po podatkih študije Agencije za temeljne 

pravice iz leta 2014 o nasilju nad ženskami 

v EU ena od treh žensk žrtev fizičnega ali 

spolnega nasilja v odrasli dobi; ker je bilo 

v EU spolno nadlegovanih tudi do 55 % 

žensk; ker je 32 % vseh žrtev v EU 

navedlo, da je bil storilec njihov nadrejeni, 

sodelavec ali stranka; ker je bilo spolno 

nadlegovanih 75 % žensk v kvalificiranih 

poklicih ali na najvišjih vodstvenih 

položajih; ker je bilo spolnemu 

nadlegovanju izpostavljenih 61 % žensk, 

zaposlenih v storitvenem sektorju; ker je 

20 % mladih žensk (starih od 18 do 29 let) 

v EU-28 doživelo kibernetsko 

nadlegovanje; ker je 99 % žensk že 

doživelo nadlegovanje na ulici; ker je 

vsaka deseta ženska doživela spolno 

nadlegovanje oziroma je bila žrtev 

zalezovanja z uporabo novih tehnologij; 

ker je bilo 31. decembra 2015 v Kölnu 
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vloženih 470 pritožb zaradi spolnega 

nasilja; ker so policija in tožilci storilce 

opisali kot „pripadnike splošne kategorije 

beguncev“ in „nezakonite priseljence“; 

Or. en 



 

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

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

25.10.2017  B8-0576/2017 }  

 B8-0577/2017 }  

 B8-0578/2017 }  

 B8-0579/2017 }  

 B8-0580/2017 }  

 B8-0582/2017 } RC1/Am. 2 

Predlog spremembe  2 

Mylène Troszczynski 

v imenu skupine ENL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ostro obsoja vse oblike spolnega 

nasilja ter fizičnega ali psihičnega 

nadlegovanja in obžaluje, da se ta dejanja 

preveč zlahka dopušča, saj dejansko gre za 

sistemsko kršitev temeljnih pravic in resno 

kaznivo dejanje, ki ga je treba kot tako 

kaznovati; poudarja, da je treba odpraviti 

nekaznovanje tako, da se zagotovi 

preganjanje storilcev; 

1. ostro obsoja vse oblike spolnega 

nasilja ter fizičnega ali psihičnega 

nadlegovanja in obžaluje, da se ta dejanja 

preveč zlahka dopušča, saj dejansko gre za 

sistemsko kršitev temeljnih pravic in resno 

kaznivo dejanje, ki ga je treba kot tako 

kaznovati; poudarja, da je treba odpraviti 

nekaznovanje tako, da se zagotovi 

preganjanje storilcev; poziva, naj bodo 

priseljenci in begunci, ki so obsojeni za 

spolno nadlegovanje, spolni napad ali 

posilstvo, nemudoma izgnani z ozemlja 

EU ter naj se jim izreče kazen v državi 

izvora; 

Or. en 

 

 


