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Изменение  3 

Агнешка Козловска-Райевич 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 15а. признава, че с решение на 

Бюрото от 14 април 2014 г. 

Европейският парламент прие нови 

правила, които включваха 

създаването на специализирани 

органи, като например 

Консултативният комитет, 

компетентен относно 

разглеждането на спорове по жалби 

за тормоз между акредитирани 

парламентарни сътрудници и членове 

на Европейския парламент и 

предотвратяването на такъв тормоз 

на работното място и по-ранен 

Консултативен комитет, 

компетентен относно 

разглеждането на спорове по жалби 

за тормоз и предотвратяването на 

такъв тормоз на работното място за 

персонала на ЕП; отбелязва със 

задоволство въвеждането на 

поверителното докладване и 

стартирането на кампания за 

повишаване на осведомеността, 

насочена към борбата срещу 
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сексуалния тормоз в рамките на 

Парламента; отбелязва, че другите 

институции на ЕС са създали подобни 

органи; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

25.10.2017  B8-0576/2017 }  

 B8-0577/2017 }  

 B8-0578/2017 }  

 B8-0579/2017 }  
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Изменение  4 

Агнешка Козловска-Райевич 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че сексуалният 

тормоз е форма на насилие срещу 

жените и момичетата и е най-крайната, 

но все още трайна форма на основана на 

пола дискриминация; като има предвид, 

че според проучването на FRA за целия 

ЕС за 2014 г., озаглавено „Насилието 

над жените“ една трета от жените са 

били подложени на физическо или 

сексуално насилие като възрастни; като 

има предвид, че до 55 % от жените са 

били подложени на сексуален тормоз в 

ЕС; като има предвид, че 32 % от всички 

жертви в ЕС са посочили, че 

извършителят е бил техен началник, 

колега или клиент; като има предвид, че 

75 % от жените, които упражняват 

професии, изискващи квалификация, 

или които заемат висши ръководни 

постове, са били подложени на 

сексуален тормоз; като има предвид, че 

61 % от жените, заети в сектора на 

услугите, са били подложени на 

сексуален тормоз; като има предвид, че 

Г. като има предвид, че сексуалният 

тормоз е форма на насилие срещу 

жените и момичетата и е най-крайната, 

но все още трайна форма на основана на 

пола дискриминация; като има 

предвид, около 90% от жертвите на 

сексуален тормоз са жени, а около 

10% са мъже; като има предвид, че 

според проучването на FRA за целия ЕС 

за 2014 г., озаглавено „Насилието над 

жените“ една трета от жените са били 

подложени на физическо или сексуално 

насилие като възрастни; като има 

предвид, че до 55 % от жените са били 

подложени на сексуален тормоз в ЕС; 

като има предвид, че 32 % от всички 

жертви в ЕС са посочили, че 

извършителят е бил техен началник, 

колега или клиент; като има предвид, че 

75 % от жените, които упражняват 

професии, изискващи квалификация, 

или които заемат висши ръководни 

постове, са били подложени на 

сексуален тормоз; като има предвид, че 
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20% от младите жени (на възраст между 

18 и 29 г.) в ЕС-28 са били обект на 

киберпрестъпност; като има предвид, че 

една на всеки десет жени е била 

подложена на сексуален тормоз или е 

била жертва на преследване 

посредством новите технологии; 

61 % от жените, заети в сектора на 

услугите, са били подложени на 

сексуален тормоз; като има предвид, че 

20% от младите жени (на възраст между 

18 и 29 г.) в ЕС-28 са били обект на 

киберпрестъпност; като има предвид, че 

една на всеки десет жени е била 

подложена на сексуален тормоз или е 

била жертва на преследване 

посредством новите технологии; 

Or. en 
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Изменение  5 

Агнешка Козловска-Райевич 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 16. призовава председателя на 

Парламента и администрацията на 

Парламента: 

– незабавно и задълбочено да 

проучат най-новите медийни доклади 

относно сексуалния тормоз и 

сексуалните злоупотреби в Европейския 

парламент, като се зачита личната 

неприкосновеност на жертвите, да 

споделят констатациите с членовете на 

ЕП и да предложат подходящи мерки за 

предотвратяването на нови случаи; 

– да направят оценка и, ако е 

необходимо, да преразгледат състава на 

компетентните органи, за да гарантират 

независимост и баланс между двата 

пола, и допълнително да укрепят и 

насърчат функционирането на своя 

Консултативен комитет, компетентен 

относно разглеждането на спорове по 

жалби за тормоз между акредитирани 

парламентарни сътрудници и членове на 

ЕП, както и на своя Консултативен 

16. призовава председателя на 

Парламента и администрацията на 

Парламента: 

– незабавно и задълбочено да 

проучат най-новите медийни доклади 

относно сексуалния тормоз и 

сексуалните злоупотреби в Европейския 

парламент, като се зачита личната 

неприкосновеност на жертвите, да 

споделят констатациите с членовете на 

ЕП и да предложат подходящи мерки за 

предотвратяването на нови случаи; 

– да направят оценка и, ако е 

необходимо, да преразгледат състава на 

компетентните органи, за да гарантират 

независимост и баланс между двата 

пола, и допълнително да укрепят и 

насърчат функционирането на своя 

Консултативен комитет, компетентен 

относно разглеждането на спорове по 

жалби за тормоз между акредитирани 

парламентарни сътрудници и членове на 

ЕП, както и на своя Консултативен 
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комитет за служителите на ЕП за 

превенция на тормоза, като 

същевременно се признае важната им 

работа;  

– да преразгледат своя Правилник 

за дейността, така че да се включат и 

стажантите във всички консултативни 

комитети за превенция на тормоза, 

както и да засилят интереса към 

подобряване на положителните мерки и 

избягване на конфликтите на интереси 

по отношение на членовете на тези 

важни структури; да разследват 

официалните жалби, да водят 

поверителен регистър на случаите и да 

приемат най-добрите средства за 

гарантиране на нулева толерантност на 

всички равнища в институцията; 

– да създадат работна група от 

независими експерти, която да бъде 

свикана с мандат за разглеждане на 

положението със сексуалния тормоз и 

сексуалните злоупотреби в Парламента, 

като тя ще извърши оценка на 

съществуващия Консултативен комитет 

на ЕП, компетентен относно 

разглеждането на спорове по жалби за 

тормоз между акредитирани 

парламентарни сътрудници и членове на 

ЕП, и на Консултативния комитет за 

служителите на ЕП за превенция на 

тормоза, предлагайки адекватни 

промени; 

– изцяло да подкрепят жертвите 

при процедури в рамките на Парламента 

и/или на местната полиция; да 

задействат спешни защитни или 

предпазни мерки, когато това е 

необходимо, и изцяло да приложат 

член 12а от Правилника за 

длъжностните лица, за да се гарантира 

пълно разследване на случаите и 

налагане на дисциплинарни мерки; 

комитет за служителите на ЕП за 

превенция на тормоза, като 

същевременно се признае важната им 

работа;  

– да преразгледат своя Правилник 

за дейността, така че да се включат и 

стажантите във всички консултативни 

комитети за превенция на тормоза, 

както и да засилят интереса към 

подобряване на положителните мерки и 

избягване на конфликтите на интереси 

по отношение на членовете на тези 

важни структури; да разследват 

официалните жалби, да водят 

поверителен регистър на случаите и да 

приемат най-добрите средства за 

гарантиране на нулева толерантност на 

всички равнища в институцията; 

– да създадат работна група от 

независими експерти, която да бъде 

свикана с мандат за разглеждане на 

положението със сексуалния тормоз и 

сексуалните злоупотреби в Парламента, 

като тя ще извърши оценка на 

съществуващия Консултативен комитет 

на ЕП, компетентен относно 

разглеждането на спорове по жалби за 

тормоз между акредитирани 

парламентарни сътрудници и членове на 

ЕП, и на Консултативния комитет за 

служителите на ЕП за превенция на 

тормоза, предлагайки адекватни 

промени; 

– изцяло да подкрепят жертвите 

при процедури в рамките на Парламента 

и/или на местната полиция; да 

задействат спешни защитни или 

предпазни мерки, когато това е 

необходимо, и изцяло да приложат 

член 12а от Правилника за 

длъжностните лица, за да се гарантира 

пълно разследване на случаите и 

налагане на дисциплинарни мерки; 
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– да гарантират прилагането на 

силен и ефективен план за действие за 

борба със сексуалния тормоз в интерес 

на превенцията, подпомагането и 

задължителното обучение за всички 

служители и членове на ЕП относно 

уважението и достойнството на 

работното място, така че да се 

гарантира, че подходът на „нулева 

търпимост“ се е превърнал в норма; да 

вземат пълноценно участие в кампании 

за повишаване на осведомеността, 

заедно с всички членове на ЕП и със 

службите на администрацията, като се 

обръща специално внимание на групите 

в най-уязвимо положение, като 

например стажанти, акредитирани 

парламентарни сътрудници (АПС) и 

договорно наети служители; 

– да създадат институционална 

мрежа от доверителни съветници, 

адаптирани към структурите на 

Парламента за подпомагане и 

консултиране на пострадалите, каквато 

е практиката за служителите на 

Комисията; 

– да гарантират прилагането на 

силен и ефективен план за действие за 

борба със сексуалния тормоз в интерес 

на превенцията, подпомагането и 

задължителното обучение за всички 

служители и членове на ЕП относно 

уважението и достойнството на 

работното място, така че да се 

гарантира, че подходът на „нулева 

търпимост“ се е превърнал в норма; да 

вземат пълноценно участие в кампании 

за повишаване на осведомеността, 

заедно с всички членове на ЕП и със 

службите на администрацията, като се 

обръща специално внимание на групите 

в най-уязвимо положение, като 

например стажанти, акредитирани 

парламентарни сътрудници (АПС) и 

договорно наети служители; 

– да създадат институционална 

мрежа от доверителни съветници, 

адаптирани към структурите на 

Парламента, които да подпомагат, 

съветват и говорят от името на 

пострадалите, когато е необходимо, 

каквато е практиката за служителите на 

Комисията; 

Or. en 

 

 


