
 

AM\1137915CS.docx  PE611.512v01-00 }  

 PE611.513v01-00 }  

 PE611.514v01-00 }  

 PE611.515v01-00 }  

 PE611.516v01-00 }  

 PE611.518v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

25.10.2017  B8-0576/2017 }  

 B8-0577/2017 }  

 B8-0578/2017 }  

 B8-0579/2017 }  

 B8-0580/2017 }  

 B8-0582/2017 } RC1/Am. 3 

Pozměňovací návrh  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. bere na vědomí skutečnost, 

že rozhodnutím předsednictva ze dne 

14. dubna 2014 přijal Evropský parlament 

nová pravidla zahrnující vytvoření 

specializovaných subjektů, jako je poradní 

výbor, který se zabývá stížnostmi 

ohledně obtěžování mezi akreditovanými 

parlamentními asistenty a poslanci 

Evropského parlamentu i prevencí 

obtěžování na pracovišti; ještě dříve byl 

vytvořen poradní výbor zabývající se 

stížnostmi na obtěžování na pracovišti 

a předcházení tomuto jevu pro 

zaměstnance EP; s uspokojením bere na 

vědomí zavedení podávání důvěrných 

zpráv a zahájení informační kampaně 

zaměřené na boj proti sexuálnímu 

obtěžování uvnitř Parlamentu; bere na 

vědomí skutečnost, že jiné orgány EU 

vytvořily podobné subjekty; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že sexuální 

obtěžování je formou násilí páchaného 

na ženách a dívkách a nejextrémnějším 

typem diskriminace na základě pohlaví, 

která dosud přetrvává; vzhledem k tomu, 

že podle celounijní studie Agentury pro 

základní práva z roku 2014 nazvané 

„Násilí páchané na ženách“ zažila každá 

třetí žena během své dospělosti fyzické 

nebo sexuální násilí; vzhledem k tomu, že 

55 % žen v EU bylo sexuálně obtěžováno; 

vzhledem k tomu, že 32 % obětí v EU 

uvedlo, že pachatelem byl nadřízený, 

kolega nebo zákazník; vzhledem k tomu, 

že 75 % žen v povoláních vyžadujících 

kvalifikaci nebo ve vrcholových řídících 

pozicích bylo sexuálně obtěžováno; 

vzhledem k tomu, že 61 % žen pracujících 

v odvětví služeb bylo vystaveno 

sexuálnímu obtěžování; vzhledem k tomu, 

že 20 % mladých žen (ve věku 18 až 29 

let) v EU-28 bylo vystaveno 

kybernetickému obtěžování;  vzhledem k 

tomu, že jedna z deseti žen se stala obětí 

D. vzhledem k tomu, že sexuální 

obtěžování je formou násilí páchaného 

na ženách a dívkách a nejextrémnějším 

typem diskriminace na základě pohlaví, 

která dosud přetrvává; vzhledem k tomu, 

že přibližně 90 % obětí sexuálního 

obtěžování představují ženy a asi 10 % 

muži; vzhledem k tomu, že podle 

celounijní studie Agentury pro základní 

práva z roku 2014 nazvané „Násilí páchané 

na ženách“ zažila každá třetí žena během 

své dospělosti fyzické nebo sexuální násilí; 

vzhledem k tomu, že 55 % žen v EU bylo 

sexuálně obtěžováno; vzhledem k tomu, že 

32 % obětí v EU uvedlo, že pachatelem byl 

nadřízený, kolega nebo zákazník; 

vzhledem k tomu, že 75 % žen v 

povoláních vyžadujících kvalifikaci nebo 

ve vrcholových řídících pozicích bylo 

sexuálně obtěžováno; vzhledem k tomu, že 

61 % žen pracujících v odvětví služeb bylo 

vystaveno sexuálnímu obtěžování; 

vzhledem k tomu, že 20 % mladých žen 

(ve věku 18 až 29 let) v EU-28 bylo 
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sexuálního obtěžování nebo stalkingu 

prostřednictvím nových technologií; 

vystaveno kybernetickému obtěžování;  

vzhledem k tomu, že jedna z deseti žen se 

stala obětí sexuálního obtěžování nebo 

stalkingu prostřednictvím nových 

technologií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16. vyzývá předsedu a správní útvary 

Parlamentu, aby: 

– urychleně a důkladně prošetřili 

nedávné zprávy sdělovacích prostředků o 

sexuálním obtěžování a zneužívání v 

Evropském parlamentu, aniž by tím ovšem 

porušili právo obětí na soukromí, aby svá 

zjištění sdělili poslancům Parlamentu a 

navrhli vhodná opatření, která by zabránila 

výskytu nových případů; 

– vyhodnotili a případě změnili 

složení příslušných orgánů s cílem zajistit 

jejich nezávislost a genderovou vyváženost 

a dále posilovali a podporovali fungování 

poradního výboru, který řeší stížnosti na 

obtěžování mezi akreditovanými 

parlamentními asistenty a poslanci 

Parlamentu, stejně jako poradního výboru 

pro pracovníky Parlamentu, a současně 

ocenili důležitou práci těchto útvarů;  

– pozměnili předpisy s cílem 

zahrnout do všech poradních výborů pro 

předcházení obtěžování také stážisty a 

16. vyzývá předsedu a správní útvary 

Parlamentu, aby: 

– urychleně a důkladně prošetřili 

nedávné zprávy sdělovacích prostředků 

o sexuálním obtěžování a zneužívání 

v Evropském parlamentu, aniž by tím 

ovšem porušili právo obětí na soukromí, 

aby svá zjištění sdělili poslancům 

Parlamentu a navrhli vhodná opatření, 

která by zabránila výskytu nových případů; 

– vyhodnotili a případně změnili 

složení příslušných orgánů s cílem zajistit 

jejich nezávislost a genderovou vyváženost 

a dále posilovali a podporovali fungování 

poradního výboru, který řeší stížnosti na 

obtěžování mezi akreditovanými 

parlamentními asistenty a poslanci 

Parlamentu, stejně jako poradního výboru 

pro pracovníky Parlamentu, a současně 

ocenili důležitou práci těchto útvarů;  

– pozměnili předpisy s cílem 

zahrnout do všech poradních výborů pro 

předcházení obtěžování také stážisty 
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zvýšit zájem na posílení jejich pozitivních 

opatření a bránit konfliktům zájmů členů 

těchto důležitých výborů; vyšetřili 

oficiálně nahlášené případy, vedli důvěrný 

rejstřík případů a nasadili nejlepší možné 

prostředky k zajištění nulové tolerance na 

všech úrovních Parlamentu; 

– zřídili pracovní skupinu 

nezávislých odborníků, která bude svolána 

s mandátem posoudit situaci ohledně 

sexuálního obtěžování a zneužívání v 

Parlamentu a vypracuje hodnocení 

stávajícího poradního výboru zabývajícího 

se stížnostmi na sexuální obtěžování mezi 

akreditovanými parlamentními asistenty a 

poslanci Parlamentu a poradního výboru 

pro prevenci obtěžování mezi pracovníky 

Parlamentu, a navrhli přiměřené změny; 

– plně podporovali oběti v průběhu 

řízení v rámci Parlamentu anebo řízení 

probíhajících s místní policií; případně 

zavedli nouzovou ochranu nebo ochranná 

opatření a plně prováděli článek 12a 

služebního řádu a zajistili přitom, aby tyto 

případy byly plně vyšetřeny a byla 

uplatněna disciplinární opatření; 

– s cílem zajistit, aby se přístup 

nulové tolerance stal normou, je v zájmu 

prevence a podpory odhodlán zajistit 

uplatňování promyšleného účinného 

akčního plánu proti sexuálnímu obtěžování 

a pro všechny zaměstnance a poslance 

povinné školení ohledně respektu 

a důstojnosti při práci; plně se zapojili do 

informačních kampaní zaměřených na 

všechny poslance a správní oddělení, 

se zvláštním zaměřením na nejvíce 

ohrožené skupiny, jako jsou stážisté, 

akreditovaní parlamentní asistenti a 

smluvní zaměstnanci; 

– vytvořili institucionální síť 

důvěrných poradců, kteří by poskytovali 

obětem podporu a poradenství, jako je to 

a zvýšit zájem na posílení jejich 

pozitivních opatření a bránit konfliktům 

zájmů členů těchto důležitých výborů; 

vyšetřili oficiálně nahlášené případy, vedli 

důvěrný rejstřík případů a nasadili nejlepší 

možné prostředky k zajištění nulové 

tolerance na všech úrovních Parlamentu; 

– zřídili pracovní skupinu 

nezávislých odborníků, která bude svolána 

s mandátem posoudit situaci ohledně 

sexuálního obtěžování a zneužívání 

v Parlamentu a vypracuje hodnocení 

stávajícího poradního výboru zabývajícího 

se stížnostmi na sexuální obtěžování mezi 

akreditovanými parlamentními asistenty 

a poslanci Parlamentu a poradního výboru 

pro prevenci obtěžování mezi pracovníky 

Parlamentu, a navrhli přiměřené změny; 

– plně podporovali oběti v průběhu 

řízení v rámci Parlamentu anebo řízení 

probíhajících s místní policií; případně 

zavedli nouzovou ochranu nebo ochranná 

opatření a plně prováděli článek 12a 

služebního řádu a zajistili přitom, aby tyto 

případy byly plně vyšetřeny a byla 

uplatněna disciplinární opatření; 

– s cílem zajistit, aby se přístup 

nulové tolerance stal normou, je v zájmu 

prevence a podpory odhodlán zajistit 

uplatňování promyšleného účinného 

akčního plánu proti sexuálnímu obtěžování 

a pro všechny zaměstnance a poslance 

povinné školení ohledně respektu 

a důstojnosti při práci; plně se zapojili do 

informačních kampaní zaměřených na 

všechny poslance a správní oddělení, 

se zvláštním zaměřením na nejvíce 

ohrožené skupiny, jako jsou stážisté, 

akreditovaní parlamentní asistenti 

a smluvní zaměstnanci; 

– vytvořili institucionální síť 

důvěrných poradců, kteří by poskytovali 

obětem podporu a poradenství a v případě 
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běžné u pracovníků Komise; potřeby za ně hovořili, jak je to běžné 

u pracovníků Komise; 

Or. en 

 

 


