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Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastane võitlus ELis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. märgib, et Euroopa Parlament 

võttis juhatuse 14. aprilli 2014. aasta 

otsusega vastu uued eeskirjad, mis 

hõlmavad selliste eriotstarbeliste organite 

loomist nagu nõuandekomitee, mis 

tegeleb parlamendiliikmete registreeritud 

assistentide ja Euroopa Parlamendi 

liikmete vaheliste ahistamiskaebustega 

ning töökohal ahistamise ärahoidmisega, 

ning varem moodustatud 

nõuandekomitee, mis tegeleb Euroopa 

Parlamendi töötajate ahistamist 

käsitlevate kaebustega ja töökohal 

ahistamise ärahoidmisega; väljendab 

rahulolu konfidentsiaalse 

teatamisvõimaluse loomise üle ning 

teadlikkuse tõstmise kampaania 

käivitamise üle, mille eesmärk on võidelda 

seksuaalse ahistamise vastu Euroopa 

Parlamendis; märgib, et teised ELi 

institutsioonid on loonud samalaadsed 

organid; 
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Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et seksuaalne 

ahistamine on naiste ja tütarlaste vastase 

vägivalla vorm ning soolise 

diskrimineerimise kõige äärmuslikum, kuid 

püsiv vorm; arvestades, et FRA 2014. 

aastal tehtud naistevastast vägivalda 

käsitleva kogu ELi hõlmava uuringu 

kohaselt on üks naine kolmest kogenud 

täiskasvanuna füüsilist või seksuaalset 

vägivalda; arvestades, et 55 % ELi naistest 

on olnud seksuaalselt ahistatud; arvestades, 

et 32 % ohvritest ELis nimetas teo 

toimepanijana oma ülemust, kolleegi või 

klienti; arvestades, et 75 % naistest, kes 

töötavad kvalifikatsiooni nõudvatel 

ametikohtadel või tippjuhtkonnas, on 

seksuaalselt ahistatud; arvestades, et 61 % 

teenindussektoris töötavatest naistest on 

kogenud seksuaalset ahistamist; arvestades, 

et 28 ELi liikmesriigi noortest (18 kuni 29 

aasta vanustest) naistest  on 20 % kogenud 

küberahistamist; arvestades, et iga kümnes 

naine on kogenud seksuaalset ahistamist 

või jälitamist uue tehnoloogia vahendite 

D. arvestades, et seksuaalne 

ahistamine on naiste ja tütarlaste vastase 

vägivalla vorm ning soolise 

diskrimineerimise kõige äärmuslikum, kuid 

püsiv vorm; arvestades, et umbes 90 % 

seksuaalse ahistamise ohvritest on naised 

ja 10 % mehed; arvestades, et FRA 2014. 

aastal tehtud naistevastast vägivalda 

käsitleva kogu ELi hõlmava uuringu 

kohaselt on üks naine kolmest kogenud 

täiskasvanuna füüsilist või seksuaalset 

vägivalda; arvestades, et 55 % ELi naistest 

on olnud seksuaalselt ahistatud; arvestades, 

et 32 % ohvritest ELis nimetas teo 

toimepanijana oma ülemust, kolleegi või 

klienti; arvestades, et 75 % naistest, kes 

töötavad kvalifikatsiooni nõudvatel 

ametikohtadel või tippjuhtkonnas, on 

seksuaalselt ahistatud; arvestades, et 61 % 

teenindussektoris töötavatest naistest on 

kogenud seksuaalset ahistamist; arvestades, 

et 28 ELi liikmesriigi noortest (18 kuni 29 

aasta vanustest) naistest on 20 % kogenud 

küberahistamist; arvestades, et iga kümnes 
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kaudu; naine on kogenud seksuaalset ahistamist 

või jälitamist uue tehnoloogia vahendite 

kaudu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 
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Seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastane võitlus ELis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 16. kutsub parlamendi presidenti ja 

administratsiooni üles 

– kiiresti ja põhjalikult, kuid samas 

kannatanute privaatsust austades uurima 

hiljutisi meediateateid seksuaalse 

ahistamise ja väärkohtlemise juhtumite 

kohta Euroopa Parlamendis, teavitama 

parlamendiliikmeid uurimistulemustest ja 

soovitama asjakohaseid meetmeid uute 

juhtumite ärahoidmiseks; 

– hindama ja vajadusel muutma 

pädevate asutuste isikkooseisu, et tagada 

nende sõltumatus ja sooline 

tasakaalustatus, ning veelgi tugevdama ja 

edendama nõuandekomiteed, mis tegeleb 

parlamendiliikmete registreeritud 

assistentide poolt Euroopa Parlamendi 

liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste 

menetlemisega ja ahistamise 

ärahoidmisega töökohal, samuti ahistamise 

ennetamisega tegelevat personali 

nõuandekomiteed, tunnistades nende töö 

tähtsust;  

16. kutsub parlamendi presidenti ja 

administratsiooni üles 

– kiiresti ja põhjalikult, kuid samas 

kannatanute privaatsust austades uurima 

hiljutisi meediateateid seksuaalse 

ahistamise ja väärkohtlemise juhtumite 

kohta Euroopa Parlamendis, teavitama 

parlamendiliikmeid uurimistulemustest ja 

soovitama asjakohaseid meetmeid uute 

juhtumite ärahoidmiseks; 

– hindama ja vajadusel muutma 

pädevate asutuste isikkooseisu, et tagada 

nende sõltumatus ja sooline 

tasakaalustatus, ning veelgi tugevdama ja 

edendama nõuandekomiteed, mis tegeleb 

parlamendiliikmete registreeritud 

assistentide poolt Euroopa Parlamendi 

liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste 

menetlemisega ja ahistamise 

ärahoidmisega töökohal, samuti ahistamise 

ennetamisega tegelevat personali 

nõuandekomiteed, tunnistades nende töö 

tähtsust;  
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– muutma eeskirju, et kõigisse 

ahistamise ennetamise 

nõuandekomiteedesse oleksid kaasatud ka 

praktikandid, ning  suurendama huvi 

nõuandekomiteede positiivsete meetmete 

vastu ja vältima nende oluliste 

komiteestruktuuride liikmete puhul huvide 

konflikti; uurima ametlikke juhtumeid, 

pidama aja jooksul ilmnenud juhtumite 

kohta konfidentsiaalset registrit ning võtma 

kasutusele parimad vahendid nulltolerantsi 

tagamiseks institutsiooni kõigil tasanditel; 

– moodustama sõltumatutest 

ekspertidest töörühma, kelle ülesanne oleks 

uurida seksuaalse ahistamise ja 

väärkohtlemise juhtumitega seotud 

olukorda parlamendis, kes hindaks 

nõuandekomiteed, mis tegeleb 

parlamendiliikme registreeritud 

assistentide poolt Euroopa Parlamendi 

liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste 

menetlemisega ja ahistamise 

ärahoidmisega töökohal, samuti ahistamise 

ennetamisega tegelevat personali 

nõuandekomiteed, ning kes esitaks 

ettepanekud asjakohaste muudatuste 

tegemiseks; 

– parlamendi ja/või kohaliku politsei 

menetlustes täielikult toetama kannatanuid; 

võtma vajaduse korral kasutusele 

hädakaitse- või kaitsemeetmed ning 

täielikult rakendama personalieeskirjade 

artiklit 12a, tagamaks, et juhtumeid 

uuritakse põhjalikult ja kohaldatakse 

distsiplinaarmeetmeid; 

– tagama ennetamise ja toetamise 

huvides seksuaalse ahistamise vastase 

kindla ja tulemusliku tegevuskava 

rakendamise ning korraldama kõigile 

parlamenditöötajatele ja -liikmetele 

kohustusliku koolituse, mille teemaks on 

austus ja väärikus töökohal, et kindlustada 

nulltolerantsi muutumine normiks; 

– muutma eeskirju, et kõigisse 

ahistamise ennetamise 

nõuandekomiteedesse oleksid kaasatud ka 

praktikandid, ning  suurendama huvi 

nõuandekomiteede positiivsete meetmete 

vastu ja vältima nende oluliste 

komiteestruktuuride liikmete puhul huvide 

konflikti; uurima ametlikke juhtumeid, 

pidama aja jooksul ilmnenud juhtumite 

kohta konfidentsiaalset registrit ning võtma 

kasutusele parimad vahendid nulltolerantsi 

tagamiseks institutsiooni kõigil tasanditel; 

– moodustama sõltumatutest 

ekspertidest töörühma, kelle ülesanne oleks 

uurida seksuaalse ahistamise ja 

väärkohtlemise juhtumitega seotud 

olukorda parlamendis, kes hindaks 

nõuandekomiteed, mis tegeleb 

parlamendiliikme registreeritud 

assistentide poolt Euroopa Parlamendi 

liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste 

menetlemisega ja ahistamise 

ärahoidmisega töökohal, samuti ahistamise 

ennetamisega tegelevat personali 

nõuandekomiteed, ning kes esitaks 

ettepanekud asjakohaste muudatuste 

tegemiseks; 

– parlamendi ja/või kohaliku politsei 

menetlustes täielikult toetama kannatanuid; 

võtma vajaduse korral kasutusele 

hädakaitse- või kaitsemeetmed ning 

täielikult rakendama personalieeskirjade 

artiklit 12a, tagamaks, et juhtumeid 

uuritakse põhjalikult ja kohaldatakse 

distsiplinaarmeetmeid; 

– tagama ennetamise ja toetamise 

huvides seksuaalse ahistamise vastase 

kindla ja tulemusliku tegevuskava 

rakendamise ning korraldama kõigile 

parlamenditöötajatele ja -liikmetele 

kohustusliku koolituse, mille teemaks on 

austus ja väärikus töökohal, et kindlustada 

nulltolerantsi muutumine normiks; 
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täielikult osalema kõigile 

parlamendiliikmetele ning 

administratsiooni talitustele teadlikkuse 

tõstmise kampaaniate korraldamises, 

pöörates erilist tähelepanu kõige nõrgemas 

olukorras olevatele rühmadele, nagu 

praktikandid, parlamendiliikmete 

registreeritud assistendid ja lepingulised 

töötajad; 

– looma kannatanute toetuseks ja 

nõustamiseks parlamendi struktuuridele 

kohandatud konfidentsiaalsete nõustajate 

institutsioonilise võrgustiku, nagu see juba 

toimib Euroopa Komisjonis; 

täielikult osalema kõigile 

parlamendiliikmetele ning 

administratsiooni talitustele teadlikkuse 

tõstmise kampaaniate korraldamises, 

pöörates erilist tähelepanu kõige nõrgemas 

olukorras olevatele rühmadele, nagu 

praktikandid, parlamendiliikmete 

registreeritud assistendid ja lepingulised 

töötajad; 

– looma kannatanute toetuseks, 

nõustamiseks ja vajaduse korral nende 

nimel esinemiseks parlamendi 

struktuuridele kohandatud 

konfidentsiaalsete nõustajate 

institutsioonilise võrgustiku, nagu see juba 

toimib Euroopa Komisjoni töötajate 

puhul; 

Or. en 

 

 


