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Alteração  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a luta contra o assédio sexual e os abusos sexuais na UE 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 15-A. Toma conhecimento de que, por 

decisão da Mesa de 14 de abril de 2014, o 

Parlamento Europeu adotou novas 

normas que incluíam a criação de órgãos 

específicos, tais como o Comité 

Consultivo que trata as queixas por 

assédio entre Assistentes Parlamentares 

Acreditados e Deputados ao Parlamento 

Europeu e a prevenção do assédio no 

local de trabalho e, anteriormente, um 

Comité Consultivo que tratava as queixas 

por assédio e a prevenção do assédio no 

local de trabalho para o pessoal do PE; 

regista com satisfação a introdução da 

comunicação confidencial e o lançamento 

de uma campanha de sensibilização 

destinada a combater o assédio sexual no 

Parlamento; assinala o facto de outras 

instituições da UE terem criado 

organismos semelhantes; 

Or. en 
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Alteração  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a luta contra o assédio sexual e os abusos sexuais na UE 

Proposta de resolução comum 

Considerando D 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

D. Considerando que o assédio sexual 

é uma forma de violência contra as 

mulheres e as raparigas e é a mais extrema 

e persistente forma de discriminação 

baseada no género; que, de acordo com o 

estudo de 2014 realizado pela Agência dos 

Direitos Fundamentais (FRA), à escala da 

UE, intitulado «Violência contra as 

mulheres», uma em cada três mulheres foi 

vítima de violência física ou sexual na sua 

vida adulta; que cerca de 55 % das 

mulheres na UE foram vítimas de assédio 

sexual; que 32 % do total de vítimas na UE 

afirmou que o responsável foi um superior 

hierárquico, um colega ou um cliente; que 

75 % das mulheres com profissões 

qualificadas ou que ocupam cargos de 

direção foram vítimas de assédio sexual; 

que 61 % das mulheres empregadas no 

setor dos serviços foram sujeitas a assédio 

sexual; que 20 % das jovens (com idades 

entre os 18 e 29 anos) na UE-28 foram 

vítimas de assédio em linha e que uma em 

cada dez mulheres já foi vítima de 

D. Considerando que o assédio sexual 

é uma forma de violência contra as 

mulheres e as raparigas e é a mais extrema 

e persistente forma de discriminação 

baseada no género; que cerca de 90 % das 

vítimas de assédio sexual são mulheres e 

cerca de 10 % são homens; que, de acordo 

com o estudo de 2014 realizado pela 

Agência dos Direitos Fundamentais (FRA), 

à escala da UE, intitulado «Violência 

contra as mulheres», uma em cada três 

mulheres foi vítima de violência física ou 

sexual na sua vida adulta; que cerca de 55 

% das mulheres na UE foram vítimas de 

assédio sexual; que 32 % do total de 

vítimas na UE afirmou que o responsável 

foi um superior hierárquico, um colega ou 

um cliente; que 75 % das mulheres com 

profissões qualificadas ou que ocupam 

cargos de direção foram vítimas de assédio 

sexual; que 61 % das mulheres empregadas 

no setor dos serviços foram sujeitas a 

assédio sexual; que 20 % das jovens (com 

idades entre os 18 e 29 anos) na UE-28 
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perseguição ou de assédio sexual através 

das novas tecnologias; 

foram vítimas de assédio em linha e que 

uma em cada dez mulheres já foi vítima de 

perseguição ou de assédio sexual através 

das novas tecnologias; 

Or. en 
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Alteração  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a luta contra o assédio sexual e os abusos sexuais na UE 

Proposta de resolução comum 

N.º 16 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 16. Exorta o Presidente do Parlamento 

e a administração do PE: 

– a examinar urgente e 

cuidadosamente as mais recentes notícias 

veiculadas pelos meios de comunicação 

social sobre situações de assédio sexual e 

abusos sexuais no Parlamento Europeu, no 

respeito da privacidade das vítimas, a 

partilhar os resultados com os seus 

deputados e a propor medidas adequadas 

para impedir a ocorrência de novos casos; 

– a avaliar e, se necessário, a rever a 

composição dos organismos competentes, 

de molde a assegurar a independência e o 

equilíbrio de género, bem como a reforçar 

e a promover o funcionamento do Comité 

Consultivo responsável pelo tratamento das 

queixas de assédio entre os assistentes 

parlamentares acreditados (APA) e os 

deputados ao Parlamento Europeu, bem 

como do seu o Comité Consultivo do 

pessoal do Parlamento sobre o assédio e a 

sua prevenção, reconhecendo, em 

16. Exorta o Presidente do Parlamento 

e a administração do PE: 

– a examinar urgente e 

cuidadosamente as mais recentes notícias 

veiculadas pelos meios de comunicação 

social sobre situações de assédio sexual e 

abusos sexuais no Parlamento Europeu, no 

respeito da privacidade das vítimas, a 

partilhar os resultados com os seus 

deputados e a propor medidas adequadas 

para impedir a ocorrência de novos casos; 

– a avaliar e, se necessário, a rever a 

composição dos organismos competentes, 

de molde a assegurar a independência e o 

equilíbrio de género, bem como a reforçar 

e a promover o funcionamento do Comité 

Consultivo responsável pelo tratamento das 

queixas de assédio entre os assistentes 

parlamentares acreditados (APA) e os 

deputados ao Parlamento Europeu, bem 

como do seu o Comité Consultivo do 

pessoal do Parlamento sobre o assédio e a 

sua prevenção, reconhecendo, em 



 

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

 PE611.513v01-00 } 

 PE611.514v01-00 } 

 PE611.515v01-00 } 

 PE611.516v01-00 } 

 PE611.518v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

simultâneo, o seu importante trabalho;  

– a rever as suas regras, de forma a 

incluir também os estagiários em todos os 

comités consultivos sobre a prevenção do 

assédio, a aumentar o interesse no reforço 

das respetivas medidas positivas e a evitar 

conflitos de interesses no que respeita aos 

membros dessas importantes estruturas dos 

comités; a investigar os casos oficialmente 

conhecidos, a manter um registo 

confidencial dos processos e a adotar as 

medidas mais adequadas para garantir uma 

tolerância zero a todos os níveis da 

instituição; 

– a criar um comité de peritos 

independentes dotado de um mandato para 

analisar a situação de assédio sexual e de 

abusos sexuais no Parlamento Europeu, 

que leve a cabo uma avaliação do atual 

Comité Consultivo do Parlamento que trata 

das queixas em matéria de assédio sexual 

entre os APA e deputados do Parlamento e 

do Comité Consultivo do pessoal do 

Parlamento sobre o assédio e a sua 

prevenção e a propor as alterações 

adequadas; 

– a apoiar incondicionalmente as 

vítimas nos processos no interior do 

Parlamento e/ou junto da polícia local; a 

acionar, sempre que necessário, uma 

proteção de emergência ou medidas de 

salvaguarda e a aplicar na íntegra o artigo 

12.º-A do Estatuto dos Funcionários, por 

forma a assegurar uma investigação 

exaustiva desses casos e a aplicação de 

medidas disciplinares; 

– a garantir a implementação de um 

plano de ação sólido e eficaz contra o 

assédio sexual, a bem da prevenção e do 

apoio, e a formação obrigatória para todos 

os funcionários e deputados sobre o 

respeito e a dignidade no trabalho, de 

modo a garantir que uma política de 

simultâneo, o seu importante trabalho;  

– a rever as suas regras, de forma a 

incluir também os estagiários em todos os 

comités consultivos sobre a prevenção do 

assédio, a aumentar o interesse no reforço 

das respetivas medidas positivas e a evitar 

conflitos de interesses no que respeita aos 

membros dessas importantes estruturas dos 

comités; a investigar os casos oficialmente 

conhecidos, a manter um registo 

confidencial dos processos e a adotar as 

medidas mais adequadas para garantir uma 

tolerância zero a todos os níveis da 

instituição; 

– a criar um comité de peritos 

independentes dotado de um mandato para 

analisar a situação de assédio sexual e de 

abusos sexuais no Parlamento Europeu, 

que leve a cabo uma avaliação do atual 

Comité Consultivo do Parlamento que trata 

das queixas em matéria de assédio sexual 

entre os APA e deputados do Parlamento e 

do Comité Consultivo do pessoal do 

Parlamento sobre o assédio e a sua 

prevenção e a propor as alterações 

adequadas; 

– a apoiar incondicionalmente as 

vítimas nos processos no interior do 

Parlamento e/ou junto da polícia local; a 

acionar, sempre que necessário, uma 

proteção de emergência ou medidas de 

salvaguarda e a aplicar na íntegra o artigo 

12.º-A do Estatuto dos Funcionários, por 

forma a assegurar uma investigação 

exaustiva desses casos e a aplicação de 

medidas disciplinares; 

– a garantir a implementação de um 

plano de ação sólido e eficaz contra o 

assédio sexual, a bem da prevenção e do 

apoio, e a formação obrigatória para todos 

os funcionários e deputados sobre o 

respeito e a dignidade no trabalho, de 

modo a garantir que uma política de 
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«tolerância zero» passe a ser a norma; a 

empenhar-se plenamente no lançamento de 

campanhas de sensibilização que envolvam 

todos os deputados e serviços da 

administração, com especial atenção para 

os grupos em posições mais vulneráveis, 

tais como os estagiários, os APA e os 

agentes contratuais; 

– a criar uma rede institucional de 

conselheiros-confidentes adaptada às 

estruturas do Parlamento para apoiar e 

aconselhar as vítimas, tal como já é 

prática corrente na Comissão; 

«tolerância zero» passe a ser a norma; a 

empenhar-se plenamente no lançamento de 

campanhas de sensibilização que envolvam 

todos os deputados e serviços da 

administração, com especial atenção para 

os grupos em posições mais vulneráveis, 

tais como os estagiários, os APA e os 

agentes contratuais; 

– a criar uma rede institucional de 

conselheiros-confidentes adaptada às 

estruturas do Parlamento para apoiar, 

aconselhar e intervir em nome das vítimas 

quando necessário, tal como já é prática 

corrente na Comissão; 

Or. en 

 

 


