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Ändringsförslag  1 

Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU 

 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl D 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Sexuella trakasserier är en form av 

våld mot kvinnor och flickor och den mest 

extrema och ändå mest ihållande formen av 

könsdiskriminering. Enligt en EU-

omfattande studie från FRA från 2014 om 

våld mot kvinnor har en av tre kvinnor 

upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sitt 

vuxna liv. Upp till 55 % av alla kvinnor har 

utsatts för sexuella trakasserier i EU. 32 % 

av alla drabbade i EU uppgav att förövaren 

var en chef, kollega eller kund. 75 % av 

alla kvinnor inom yrken som kräver 

kvalifikationer eller kvinnor med ledande 

befattningar har utsatts för sexuella 

trakasserier. 61 % av alla kvinnor som 

arbetar inom tjänstesektorn har utsatts för 

sexuella trakasserier, och 20 % av alla 

unga kvinnor mellan 18 och 29 år i EU-28 

har utsatts för trakasserier på nätet. i EU-28 

har utsatts för trakasserier på nätet. Var 

tionde kvinna har utsatts för sexuella 

trakasserier eller stalkning med hjälp av ny 

teknik. 

D. Sexuella trakasserier är en form av 

våld mot kvinnor och flickor och den mest 

extrema och ändå mest ihållande formen av 

könsdiskriminering. Enligt en EU-

omfattande studie från FRA från 2014 om 

våld mot kvinnor har en av tre kvinnor 

upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sitt 

vuxna liv. Upp till 55 % av alla kvinnor har 

utsatts för sexuella trakasserier i EU. 32 % 

av alla drabbade i EU uppgav att förövaren 

var en chef, kollega eller kund. 75 % av 

alla kvinnor inom yrken som kräver 

kvalifikationer eller kvinnor med ledande 

befattningar har utsatts för sexuella 

trakasserier. 61 % av alla kvinnor som 

arbetar inom tjänstesektorn har utsatts för 

sexuella trakasserier, och 20 % av alla 

unga kvinnor mellan 18 och 29 år i EU-28 

har utsatts för trakasserier på nätet. i EU-28 

har utsatts för trakasserier på nätet. 99 % 

av kvinnorna har upplevt trakasserier på 

gatan. Var tionde kvinna har utsatts för 

sexuella trakasserier eller stalkning med 
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hjälp av ny teknik. I Köln anmäldes 470 

fall av sexuellt våld den 

31 december 2015. Enligt polis och 

åklagare tillhörde gärningsmännen ”den 

allmänna kategorin flyktingar” och 

”olagliga invandrare”. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet fördömer 

kraftfullt alla former av sexuellt våld och 

fysiska eller psykiska trakasserier, och 

beklagar att dessa beteenden alltför ofta 

tolereras, trots att de i verkligheten utgör 

en strukturell kränkning av de 

grundläggande rättigheterna och ett 

allvarligt brott som måste bestraffas. 

Straffriheten måste upphöra genom att se 

till att förövarna lagförs. 

1. Europaparlamentet fördömer 

kraftfullt alla former av sexuellt våld och 

fysiska eller psykiska trakasserier, och 

beklagar att dessa beteenden alltför ofta 

tolereras, trots att de i verkligheten utgör 

en strukturell kränkning av de 

grundläggande rättigheterna och ett 

allvarligt brott som måste bestraffas. 

Straffriheten måste upphöra genom att se 

till att förövarna lagförs. Parlamentet 

kräver att alla invandrare eller flyktingar 

som dömts för sexuella trakasserier, 

sexuella övergrepp eller våldtäkt 

omedelbart ska utvisas från EU:s 

territorium och dömas i sitt 

ursprungsland. 

Or. en 

 

 


