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Grozījums Nr.  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana ES 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 

Parlaments ar Prezidija 2014. gada 

14. aprīļa lēmumu pieņēma jaunus 

noteikumus, kas cita starpā paredz 

izveidot tādas specializētas struktūras kā 

Padomdevēja komiteja reģistrētu deputātu 

palīgu sūdzību izskatīšanai par Eiropas 

Parlamenta deputātu aizskarošu 

izturēšanos un šādas izturēšanās 

novēršanai darbavietā un agrākā 

Padomdevēja komiteja EP personāla 

sūdzību izskatīšanai par aizskarošu 

izturēšanos un tās novēršanai darbavietā; 

ar gandarījumu norāda, ka ir ieviesta 

konfidenciāla ziņošana un sākta izpratnes 

veidošanas kampaņa ar mērķi apkarot 

seksuālu uzmākšanos Parlamentā; 

norāda uz to, ka citas ES iestādes jau ir 

izveidojušas līdzīgas struktūras; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana ES 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā seksuāla uzmākšanās ir 

vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

veids un ir visekstrēmākais joprojām 

pastāvošais diskriminācijas dzimuma dēļ 

veids; tā kā saskaņā ar ES Pamattiesību 

aģentūras (FRA) 2014. gada pētījumu 

„Vardarbība pret sievietēm” katra trešā 

sievietēm savā pieauguša cilvēka dzīvē ir 

cietusi no fiziskas vai seksuālas 

vardarbības; tā kā līdz par 55 % sieviešu 

ES ir cietušas no seksuālas uzmākšanās; tā 

kā ES 32 % no visām cietušajām norādīja, 

ka pārkāpuma izdarītājs bijis priekšnieks, 

kolēģis vai klients; tā kā 75 % sieviešu 

profesijās, kur vajadzīga kvalifikācija, vai 

augstākā līmeņa vadības amatos ir cietušas 

no seksuālas uzmākšanās; tā kā 61 % 

pakalpojumu nozarē nodarbināto sieviešu 

ir cietušas no seksuālas uzmākšanās; tā kā 

20 % jauno sieviešu (vecumā no 18 līdz 

29 gadiem) ir cietušas no uzmākšanās 

tiešsaistē; tā kā katra desmitā sieviete ir 

saskārusies ar seksuālu uzmākšanos vai 

kļuvusi par upuri vajāšanai jauno 

D. tā kā seksuāla uzmākšanās ir 

vardarbības pret sievietēm un meitenēm 

veids un ir visekstrēmākais joprojām 

pastāvošais diskriminācijas dzimuma dēļ 

veids; tā kā aptuveni 90 % no seksuālas 

uzmākšanās upuriem ir sievietes un 

aptuveni 10 % — vīrieši; tā kā saskaņā ar 

ES Pamattiesību aģentūras (FRA) 

2014. gada pētījumu „Vardarbība pret 

sievietēm” katra trešā sievietēm savā 

pieauguša cilvēka dzīvē ir cietusi no 

fiziskas vai seksuālas vardarbības; tā kā 

līdz par 55 % sieviešu ES ir cietušas no 

seksuālas uzmākšanās; tā kā ES 32 % no 

visām cietušajām norādīja, ka pārkāpuma 

izdarītājs bijis priekšnieks, kolēģis vai 

klients; tā kā 75 % sieviešu profesijās, kur 

vajadzīga kvalifikācija, vai augstākā 

līmeņa vadības amatos ir cietušas no 

seksuālas uzmākšanās; tā kā 61 % 

pakalpojumu nozarē nodarbināto sieviešu 

ir cietušas no seksuālas uzmākšanās; tā kā 

20 % jauno sieviešu (vecumā no 18 līdz 

29 gadiem) ir cietušas no uzmākšanās 
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tehnoloģiju vidē; tiešsaistē; tā kā katra desmitā sieviete ir 

saskārusies ar seksuālu uzmākšanos vai 

kļuvusi par upuri vajāšanai jauno 

tehnoloģiju vidē; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana ES 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16. aicina Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētāju un Parlamenta 

administrāciju: 

– steidzami un rūpīgi izskatīt nesenos 

ziņojumus plašsaziņas līdzekļos par 

Eiropas Parlamentā notikušiem seksuālas 

uzmākšanās un ļaunprātīgas izmantošanas 

gadījumiem, darīt šos konstatējumus 

zināmus Parlamenta deputātiem un 

ierosināt atbilstošus pasākumus ar mērķi 

novērst jaunu tamlīdzīgu gadījumu 

atkārtošanos; 

– novērtēt un, ja vajadzīgs, pārskatīt 

kompetento struktūru sastāvu, lai 

nodrošinātu neatkarību un dzimumu 

līdzsvaru, un vēl vairāk nostiprināt un 

atbalstīt tā padomdevēju komiteju, kas 

izskata sūdzības par uzmākšanos starp 

RDP un Parlamenta deputātiem, kā arī tās 

dienestu padomdevēju komiteju 

Parlamenta personālam par uzmākšanās 

novēršanu, vienlaikus atzīstot to svarīgo 

darbu;  

16. aicina Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētāju un Parlamenta 

administrāciju: 

– steidzami un rūpīgi izskatīt nesenos 

ziņojumus plašsaziņas līdzekļos par 

Eiropas Parlamentā notikušiem seksuālas 

uzmākšanās un ļaunprātīgas izmantošanas 

gadījumiem, darīt šos konstatējumus 

zināmus Parlamenta deputātiem un 

ierosināt atbilstošus pasākumus ar mērķi 

novērst jaunu tamlīdzīgu gadījumu 

atkārtošanos; 

– novērtēt un, ja vajadzīgs, pārskatīt 

kompetento struktūru sastāvu, lai 

nodrošinātu neatkarību un dzimumu 

līdzsvaru, un vēl vairāk nostiprināt un 

atbalstīt tā padomdevēju komiteju, kas 

izskata sūdzības par uzmākšanos starp 

RDP un Parlamenta deputātiem, kā arī tās 

dienestu padomdevēju komiteju 

Parlamenta personālam par uzmākšanās 

novēršanu, vienlaikus atzīstot to svarīgo 

darbu;  
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– pārskatīt tā noteikumus, lai iekļautu 

arī praktikantus visās padomdevējās 

komitejās par uzmākšanās novēršanu, un 

padarīt spēcīgāku ieinteresētību stiprināt to 

pozitīvos pasākumus, kā arī izvairīties no 

interešu konfliktiem attiecībā uz šo svarīgo 

komitejas struktūru locekļiem; izmeklētu 

oficiāli ierosinātos gadījumos, lai laika 

gaitā uzturētu konfidenciālu ierosināto lietu 

reģistru, un pieņemt pasākumus, ar kuriem 

iestādēs visos līmeņos vislabāk nodrošināt 

pilnīgu neiecietību; 

– izveidot neatkarīgu ekspertu grupu, 

kas sasaukta ar pilnvarām pārbaudīt 

situāciju seksuālas uzmākšanās un 

vardarbības jomā Parlamentā un kas veiks 

novērtējumu par to, kā Parlamenta 

padomdevēja komiteja izskata sūdzības par 

seksuālu uzmākšanos starp RDP un 

Parlamenta deputātiem, un dienestu 

padomdevēju komiteju Parlamenta 

personālam par uzmākšanās novēršanu, un 

ierosināt atbilstīgus grozījumus; 

– pilnībā atbalstīt cietušos Parlamentā 

un/vai vietējā policijā ierosinātajās 

procedūrās; nepieciešamības gadījumā 

uzsākt ārkārtas aizsardzības pasākumus vai 

aizsargpasākumus, lai pilnībā īstenotu 

Civildienesta noteikumu 12. pantu, 

nodrošinot, ka gadījumi tiek pilnībā 

izmeklēti un piemēroti disciplinārie 

pasākumi; 

– apņemas nodrošināt spēcīgu un 

efektīvu rīcības plānu pret seksuālo 

uzmākšanos attiecībā uz profilaksi, atbalstu 

un obligātām mācībām visiem 

darbiniekiem un deputātiem par cieņas 

ievērošanu darbā, lai nodrošinātu, ka 

pilnīgas neiecietības pieeja kļūst par 

normu; pilnībā iesaistīties izpratnes 

veidošanas kampaņās kopā ar visiem 

deputātiem un administrācijas dienestiem, 

īpašu uzmanību pievēršot 

– pārskatīt tā noteikumus, lai iekļautu 

arī praktikantus visās padomdevējās 

komitejās par uzmākšanās novēršanu, un 

padarīt spēcīgāku ieinteresētību stiprināt to 

pozitīvos pasākumus, kā arī izvairīties no 

interešu konfliktiem attiecībā uz šo svarīgo 

komitejas struktūru locekļiem; izmeklētu 

oficiāli ierosinātos gadījumos, lai laika 

gaitā uzturētu konfidenciālu ierosināto lietu 

reģistru, un pieņemt pasākumus, ar kuriem 

iestādēs visos līmeņos vislabāk nodrošināt 

pilnīgu neiecietību; 

– izveidot neatkarīgu ekspertu grupu, 

kas sasaukta ar pilnvarām pārbaudīt 

situāciju seksuālas uzmākšanās un 

vardarbības jomā Parlamentā un kas veiks 

novērtējumu par to, kā Parlamenta 

padomdevēja komiteja izskata sūdzības par 

seksuālu uzmākšanos starp RDP un 

Parlamenta deputātiem, un dienestu 

padomdevēju komiteju Parlamenta 

personālam par uzmākšanās novēršanu, un 

ierosināt atbilstīgus grozījumus; 

– pilnībā atbalstīt cietušos Parlamentā 

un/vai vietējā policijā ierosinātajās 

procedūrās; nepieciešamības gadījumā 

uzsākt ārkārtas aizsardzības pasākumus vai 

aizsargpasākumus, lai pilnībā īstenotu 

Civildienesta noteikumu 12. pantu, 

nodrošinot, ka gadījumi tiek pilnībā 

izmeklēti un piemēroti disciplinārie 

pasākumi; 

– apņemas nodrošināt spēcīgu un 

efektīvu rīcības plānu pret seksuālo 

uzmākšanos attiecībā uz profilaksi, atbalstu 

un obligātām mācībām visiem 

darbiniekiem un deputātiem par cieņas 

ievērošanu darbā, lai nodrošinātu, ka 

pilnīgas neiecietības pieeja kļūst par 

normu; pilnībā iesaistīties izpratnes 

veidošanas kampaņās kopā ar visiem 

deputātiem un administrācijas dienestiem, 

īpašu uzmanību pievēršot 
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visneaizsargātākajām grupām, piemēram, 

praktikantiem, RDP un līgumdarbiniekiem; 

– izveidot institucionālu 

konfidenciālo konsultantu tīklu, kas būtu 

pielāgots Parlamenta struktūrām, lai 

atbalstītu un konsultētu cietušos, kā 

pieņemts darīt attiecībā uz Komisijas 

darbiniekiem; 

visneaizsargātākajām grupām, piemēram, 

praktikantiem, RDP un līgumdarbiniekiem; 

– izveidot institucionālu 

konfidenciālo konsultantu tīklu, kas būtu 

pielāgots Parlamenta struktūrām, lai 

atbalstītu, konsultētu cietušos un 

nepieciešamības gadījumā pārstāvētu tos, 

kā tas pieņemts darīt attiecībā uz Komisijas 

darbiniekiem; 

Or. en 

 

 


