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Pakeitimas 3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. palankiai vertina tai, kad 2014 m. 

balandžio 14 d. Biuro sprendimu Europos 

Parlamentas priėmė naujas taisykles, į 

kurias įtraukta nuostata sukurti specialius 

organus, pavyzdžiui patariamąjį komitetą, 

kuris nagrinėtų akredituotų Parlamento 

narių padėjėjų ir Europos Parlamento 

narių tarpusavio skundus dėl 

priekabiavimo ir vykdytų jo prevenciją 

darbo vietoje, taip pat ankstesnį EP 

darbuotojams skirtą patariamąjį komitetą, 

kuris nagrinėtų skundus dėl 

priekabiavimo ir vykdytų jo prevenciją 

darbo vietoje; džiaugdamasis pažymi, kad 

pradėta taikyti konfidencialaus pranešimo 

sistemą ir vykdyti informuotumo didinimo 

kampaniją siekiant kovoti su seksualiniu 

priekabiavimu Parlamente; atkreipia 

dėmesį į tai, kad kitos ES institucijos 

sukūrė panašius organus; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi seksualinis priekabiavimas 

yra smurto prieš moteris ir mergaites forma 

ir kraštutinė vis dar išliekančios 

diskriminacijos dėl lyties forma; kadangi, 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūros ES mastu atlikto tyrimo 

„Smurtas prieš moteris“ duomenimis, 

trečdalis moterų būdamos suaugusios bent 

kartą yra patyrusios fizinį ar seksualinį 

smurtą; kadangi ES beveik 55 proc. moterų 

patyrė seksualinį priekabiavimą; kadangi 

32 proc. visų aukų ES nurodė, kad 

kaltininkas buvo viršininkas, kolega ar 

klientas; kadangi 75 proc. aukštos 

kvalifikacijos reikalaujančiose profesijose 

ar vadovaujamose pareigose dirbančių 

moterų patyrė seksualinį priekabiavimą; 

kadangi 61 proc. paslaugų sektoriuje 

dirbančių moterų yra patyrusios seksualinį 

priekabiavimą; kadangi 20 proc. jaunų 

moterų (18–29 metų amžiaus) 28 ES 

valstybėse narėse patyrė priekabiavimą 

kibernetinėje erdvėje; kadangi viena iš 

dešimties moterų yra patyrusi seksualinį 

D. kadangi seksualinis priekabiavimas 

yra smurto prieš moteris ir mergaites forma 

ir kraštutinė vis dar išliekančios 

diskriminacijos dėl lyties forma; kadangi 

apie 90 proc. seksualinio priekabiavimo 

aukų yra moterys ir apie 10 proc. – vyrai; 

kadangi, Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių agentūros ES mastu atlikto tyrimo 

„Smurtas prieš moteris“ duomenimis, 

trečdalis moterų būdamos suaugusios bent 

kartą yra patyrusios fizinį ar seksualinį 

smurtą; kadangi ES beveik 55 proc. moterų 

patyrė seksualinį priekabiavimą; kadangi 

32 proc. visų aukų ES nurodė, kad 

kaltininkas buvo viršininkas, kolega ar 

klientas; kadangi 75 proc. aukštos 

kvalifikacijos reikalaujančiose profesijose 

ar vadovaujamose pareigose dirbančių 

moterų patyrė seksualinį priekabiavimą; 

kadangi 61 proc. paslaugų sektoriuje 

dirbančių moterų yra patyrusios seksualinį 

priekabiavimą; kadangi 20 proc. jaunų 

moterų (18–29 metų amžiaus) 28 ES 

valstybėse narėse patyrė priekabiavimą 
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priekabiavimą ar tapusi persekiojimo, 

naudojantis naujomis technologijomis, 

(angl. stalking) auka; 

kibernetinėje erdvėje; kadangi viena iš 

dešimties moterų yra patyrusi seksualinį 

priekabiavimą ar tapusi persekiojimo, 

naudojantis naujomis technologijomis, 

(angl. stalking) auka; 

Or. en 
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Pakeitimas 5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. ragina Europos Parlamento 

Pirmininką ir Parlamento administraciją: 

– užtikrinant aukų privatumą skubiai 

ir išsamiai išnagrinėti naujausius 

žiniasklaidos pranešimus apie seksualinį 

priekabiavimą ir prievartą Europos 

Parlamente, pasidalinti šio tyrimo 

rezultatais su valstybėmis narėmis ir 

pasiūlyti tinkamų priemonių, kuriomis būtų 

užkirstas keliams naujiems atvejams; 

– įvertinti ir, jei reikia, peržiūrėti 

kompetentingų įstaigų sudėtis siekiant 

užtikrinti nepriklausomumą ir lyčių 

pusiausvyrą, taip pat toliau stiprinti ir 

skatinti jo patariamojo komiteto, 

nagrinėjančio skundus dėl priekabiavimo 

atvejų tarp akredituotų Parlamento narių 

padėjėjų ir Parlamento narių, ir Parlamento 

darbuotojams skirto Darbuotojų 

patariamojo komiteto dėl priekabiavimo 

prevencijos veiklą, kartu pripažįstant 

svarbų jų darbą;  

– persvarstyti jo taisykles, siekiant į 

16. ragina Europos Parlamento 

Pirmininką ir Parlamento administraciją: 

– užtikrinant aukų privatumą skubiai 

ir išsamiai išnagrinėti naujausius 

žiniasklaidos pranešimus apie seksualinį 

priekabiavimą ir prievartą Europos 

Parlamente, pasidalinti šio tyrimo 

rezultatais su valstybėmis narėmis ir 

pasiūlyti tinkamų priemonių, kuriomis būtų 

užkirstas keliams naujiems atvejams; 

– įvertinti ir, jei reikia, peržiūrėti 

kompetentingų įstaigų sudėtis siekiant 

užtikrinti nepriklausomumą ir lyčių 

pusiausvyrą, taip pat toliau stiprinti ir 

skatinti jo patariamojo komiteto, 

nagrinėjančio skundus dėl priekabiavimo 

atvejų tarp akredituotų Parlamento narių 

padėjėjų ir Parlamento narių, ir Parlamento 

darbuotojams skirto Darbuotojų 

patariamojo komiteto dėl priekabiavimo 

prevencijos veiklą, kartu pripažįstant 

svarbų jų darbą;  

– persvarstyti jo taisykles, siekiant į 
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visus patariamuosius komitetus 

priekabiavimo prevencijos klausimais taip 

pat įtraukti stažuotojus ir didinti 

suinteresuotumą stiprinti jų pozityvias 

priemones, taip pat vengti šių svarbių 

komitetų struktūrų narių interesų konfliktų; 

tirti oficialius atvejus, išlaikyti 

konfidencialų bylų registrą ir imtis 

geriausių priemonių siekiant institucijoje 

užtikrinti visišką nepakantumą visais 

lygmenimis; 

– sukurti nepriklausomų ekspertų 

grupę, kuriai būtų suteikti įgaliojimai ištirti 

priekabiavimo ir seksualinės prievartos 

padėtį Parlamente ir kuri įvertintų esamą 

Parlamento patariamąjį komitetą, 

nagrinėjantį skundus dėl seksualinio 

priekabiavimo atvejų tarp akredituotų 

Parlamento narių padėjėjų ir Parlamento 

narių, ir Parlamento darbuotojams skirtą 

Darbuotojų patariamąjį komitetą dėl 

priekabiavimo prevencijos, ir pasiūlytų 

tinkamus pakeitimus; 

– visapusiškai palaikyti aukas, kurių 

atžvilgiu Parlamente ir (arba) vietinėje 

policijoje vykdomos procedūros; prireikus, 

inicijuoti taikyti skubios apsaugos 

priemones ir visapusiškai įgyvendinti 

Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnį, 

užtikrinant, kad atvejai būtų visapusiškai 

ištirti ir būtų taikomos drausminės 

priemonės; 

– užtikrinti griežto ir veiksmingo 

kovos su seksualiniu priekabiavimu 

veiksmų plano įgyvendinimą siekiant 

užtikrinti prevenciją ir remti visų 

darbuotojų ir Parlamento narių privalomus 

mokymus pagarbos ir orumo darbe 

klausimais, taip užtikrinant, jog visiško 

nepakantumo požiūris taptų norma; 

visapusiškai dalyvauti informavimo 

kampanijose įtraukiant visus EP narius ir 

administracijos tarnybas, ypatingą dėmesį 

visus patariamuosius komitetus 

priekabiavimo prevencijos klausimais taip 

pat įtraukti stažuotojus ir didinti 

suinteresuotumą stiprinti jų pozityvias 

priemones, taip pat vengti šių svarbių 

komitetų struktūrų narių interesų konfliktų; 

tirti oficialius atvejus, išlaikyti 

konfidencialų bylų registrą ir imtis 

geriausių priemonių siekiant institucijoje 

užtikrinti visišką nepakantumą visais 

lygmenimis; 

– sukurti nepriklausomų ekspertų 

grupę, kuriai būtų suteikti įgaliojimai ištirti 

priekabiavimo ir seksualinės prievartos 

padėtį Parlamente ir kuri įvertintų esamą 

Parlamento patariamąjį komitetą, 

nagrinėjantį skundus dėl seksualinio 

priekabiavimo atvejų tarp akredituotų 

Parlamento narių padėjėjų ir Parlamento 

narių, ir Parlamento darbuotojams skirtą 

Darbuotojų patariamąjį komitetą dėl 

priekabiavimo prevencijos, ir pasiūlytų 

tinkamus pakeitimus; 

– visapusiškai palaikyti aukas, kurių 

atžvilgiu Parlamente ir (arba) vietinėje 

policijoje vykdomos procedūros; prireikus, 

inicijuoti taikyti skubios apsaugos 

priemones ir visapusiškai įgyvendinti 

Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnį, 

užtikrinant, kad atvejai būtų visapusiškai 

ištirti ir būtų taikomos drausminės 

priemonės; 

– užtikrinti griežto ir veiksmingo 

kovos su seksualiniu priekabiavimu 

veiksmų plano įgyvendinimą siekiant 

užtikrinti prevenciją ir remti visų 

darbuotojų ir Parlamento narių privalomus 

mokymus pagarbos ir orumo darbe 

klausimais, taip užtikrinant, jog visiško 

nepakantumo požiūris taptų norma; 

visapusiškai dalyvauti informavimo 

kampanijose įtraukiant visus EP narius ir 

administracijos tarnybas, ypatingą dėmesį 
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skiriant labiausiai pažeidžiamoms 

grupėms, pvz., stažuotojams, 

akredituotiems Parlamento narių 

padėjėjams ir sutartininkams; 

– įsteigti institucinį konfidencialių 

patarėjų tinklą, kuris būtų pritaikytas prie 

Europos Parlamento struktūrų, siekiant 

teikti paramą ir konsultacijas aukoms, kaip 

tai daroma Komisijos personalo atveju; 

skiriant labiausiai pažeidžiamoms 

grupėms, pvz., stažuotojams, 

akredituotiems Parlamento narių 

padėjėjams ir sutartininkams; 

– įsteigti institucinį konfidencialių 

patarėjų tinklą, kuris būtų pritaikytas prie 

Europos Parlamento struktūrų, siekiant, 

prireikus, teikti paramą ir konsultacijas 

aukoms ir kalbėti jų vardu, kaip tai 

daroma Komisijos personalo atveju; 

Or. en 

 

 


