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Amendamentul  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunere comună de rezoluție Amendamentul 

 15a. ia act de faptul că, printr-o decizie 

a Biroului din 14 aprilie 2014, 

Parlamentul European a adoptat norme 

noi, care includ crearea unor organisme 

specifice, cum ar fi Comitetului 

consultativ care se ocupă de plângerile 

pentru hărțuire ale asistenților 

parlamentari acreditați împotriva 

deputaților din Parlamentul European și 

de prevenirea hărțuirii la locul de muncă 

și Comitetul consultativ care se ocupă de 

plângerile pentru hărțuire și de 

prevenirea acesteia la locul de muncă în 

cazul personalului PE; ia act cu 

satisfacție de introducerea semnalării 

confidențiale a cazurilor și de lansarea 

unei campanii de creștere a nivelului de 

conștientizare, care vizează combaterea 

hărțuirii sexuale în cadrul Parlamentului; 

ia act de faptul că și alte instituții ale UE 

au creat organisme similare; 
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Amendamentul  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunere comună de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât hărțuirea sexuală este o 

formă de violență împotriva femeilor și 

fetelor și este cea mai extremă, dar 

persistentă, formă de discriminare de gen; 

întrucât, potrivit studiului ADF la nivelul 

UE din 2014 intitulat „Violența împotriva 

femeilor”, una din trei femei au fost 

victime ale violenței fizice sau sexuale la 

vârsta adultă; întrucât până la 55 % dintre 

femei au fost hărțuite sexual în UE; 

întrucât 32 % din numărul total al 

victimelor din UE au afirmat că autorul a 

fost un superior ierarhic, coleg sau client; 

întrucât 75 % dintre femeile care exercită 

profesii pentru care este nevoie de 

calificări sau care ocupă funcții superioare 

de conducere au fost hărțuite sexual; 

întrucât 61 % dintre femeile angajate în 

sectorul serviciilor au fost supuse hărțuirii 

sexuale; întrucât 20 % dintre femeile tinere 

(cu vârste cuprinse între 18 și 29 ani) din 

UE-28 au fost victime ale hărțuirii 

cibernetice; întrucât una din zece femei a 

fost supusă hărțuirii sexuale sau urmăririi 

D. întrucât hărțuirea sexuală este o 

formă de violență împotriva femeilor și 

fetelor și este cea mai extremă, dar 

persistentă, formă de discriminare de gen; 

întrucât aproximativ 90 % dintre victimele 

hărțuirii sexuale sunt femei, iar 

aproximativ 10 % sunt bărbați; întrucât, 

potrivit studiului ADF la nivelul UE din 

2014 intitulat „Violența împotriva 

femeilor”, una din trei femei au fost 

victime ale violenței fizice sau sexuale la 

vârsta adultă; întrucât până la 55 % dintre 

femei au fost hărțuite sexual în UE; 

întrucât 32 % din numărul total al 

victimelor din UE au afirmat că autorul a 

fost un superior ierarhic, coleg sau client; 

întrucât 75 % dintre femeile care exercită 

profesii pentru care este nevoie de 

calificări sau care ocupă funcții superioare 

de conducere au fost hărțuite sexual; 

întrucât 61 % dintre femeile angajate în 

sectorul serviciilor au fost supuse hărțuirii 

sexuale; întrucât 20 % dintre femeile tinere 

(cu vârste cuprinse între 18 și 29 ani) din 
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obsesive prin intermediul noilor tehnologii; UE-28 au fost victime ale hărțuirii 

cibernetice; întrucât una din zece femei a 

fost supusă hărțuirii sexuale sau urmăririi 

obsesive prin intermediul noilor tehnologii; 
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Amendamentul  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunere comună de rezoluție Amendamentul 

 16. invită Președintele Parlamentului și 

administrația Parlamentului: 

– să examineze de urgență și în 

detaliu relatările recente din mass-media 

privind hărțuirea sexuală și abuzul sexual 

în cadrul Parlamentului European, 

respectând totodată viața privată a 

victimelor, să informeze deputații cu 

privire la constatări și să propună măsuri 

adecvate de prevenire a unor noi cazuri; 

– să evalueze și, dacă este necesar, să 

revizuiască componența organismelor 

competente, astfel încât să se asigure 

independența acestora și un echilibru de 

gen în cadrul lor, precum și să se 

consolideze și să se promoveze 

funcționarea Comitetului consultativ pentru 

plângerile de hărțuire ale asistenților 

parlamentari acreditați împotriva 

deputaților în Parlamentul European și a 

Comitetului consultativ pentru prevenirea 

hărțuirii la locul de muncă, care se ocupă 

de ceilalți membri ai personalului 

16. invită Președintele Parlamentului și 

administrația Parlamentului: 

– să examineze de urgență și în 

detaliu relatările recente din mass-media 

privind hărțuirea sexuală și abuzul sexual 

în cadrul Parlamentului European, 

respectând totodată viața privată a 

victimelor, să informeze deputații cu 

privire la constatări și să propună măsuri 

adecvate de prevenire a unor noi cazuri; 

– să evalueze și, dacă este necesar, să 

revizuiască componența organismelor 

competente, astfel încât să se asigure 

independența acestora și un echilibru de 

gen în cadrul lor, precum și să se 

consolideze și să se promoveze 

funcționarea Comitetului consultativ pentru 

plângerile de hărțuire ale asistenților 

parlamentari acreditați împotriva 

deputaților în Parlamentul European și a 

Comitetului consultativ pentru prevenirea 

hărțuirii la locul de muncă, care se ocupă 

de ceilalți membri ai personalului 
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Parlamentului, recunoscând totodată 

activitatea importantă a acestora;  

– să își revizuiască normele pentru a 

include, de asemenea, stagiari în toate 

comitetele consultative pentru prevenirea 

hărțuirii la locul de muncă și a stimula 

interesul pentru consolidarea măsurilor 

pozitive ale acestora și să evite conflictele 

de interese ale membrilor acestor 

organisme importante; să cerceteze 

cazurile oficiale, să țină un registru 

confidențial al cazurilor apărute de-a 

lungul timpului și să adopte cele mai bune 

măsuri pentru a asigura o politică de 

toleranță zero la toate nivelurile instituției; 

– să instituie un grup operativ de 

experți independenți mandatați să 

examineze situația hărțuirii sexuale și a 

abuzului sexual în Parlament, care să 

realizeze o evaluare a Comitetului 

consultativ pentru plângerile de hărțuire ale 

asistenților parlamentari acreditați 

împotriva deputaților în Parlamentul 

European și a Comitetului consultativ 

pentru prevenirea hărțuirii la locul de 

muncă, care se ocupă de ceilalți membri ai 

personalului Parlamentului și să propună 

modificări adecvate; 

– să acorde sprijin deplin victimelor 

în cadrul procedurilor desfășurate în 

Parlament și/sau de către poliția locală; să 

activeze măsuri de urgență sau de protecție, 

dacă este cazul, și să pună pe deplin în 

aplicare articolul 12a din Statutul 

funcționarilor, asigurându-se că toate 

cazurile sunt pe deplin cercetate și că sunt 

luate măsuri disciplinare; 

– să asigure aplicarea unui plan de 

acțiune puternic și eficace împotriva 

hărțuirii sexuale pentru prevenirea unor 

astfel de acte și pentru sprijinirea 

victimelor, precum și formări obligatorii 

pentru toți membrii personalului și toți 

Parlamentului, recunoscând totodată 

activitatea importantă a acestora;  

– să își revizuiască normele pentru a 

include, de asemenea, stagiari în toate 

comitetele consultative pentru prevenirea 

hărțuirii la locul de muncă și a stimula 

interesul pentru consolidarea măsurilor 

pozitive ale acestora și să evite conflictele 

de interese ale membrilor acestor 

organisme importante; să cerceteze 

cazurile oficiale, să țină un registru 

confidențial al cazurilor apărute de-a 

lungul timpului și să adopte cele mai bune 

măsuri pentru a asigura o politică de 

toleranță zero la toate nivelurile instituției; 

– să instituie un grup operativ de 

experți independenți mandatați să 

examineze situația hărțuirii sexuale și a 

abuzului sexual în Parlament, care să 

realizeze o evaluare a Comitetului 

consultativ pentru plângerile de hărțuire ale 

asistenților parlamentari acreditați 

împotriva deputaților în Parlamentul 

European și a Comitetului consultativ 

pentru prevenirea hărțuirii la locul de 

muncă, care se ocupă de ceilalți membri ai 

personalului Parlamentului și să propună 

modificări adecvate; 

– să acorde sprijin deplin victimelor 

în cadrul procedurilor desfășurate în 

Parlament și/sau de către poliția locală; să 

activeze măsuri de urgență sau de protecție, 

dacă este cazul, și să pună pe deplin în 

aplicare articolul 12a din Statutul 

funcționarilor, asigurându-se că toate 

cazurile sunt pe deplin cercetate și că sunt 

luate măsuri disciplinare; 

– să asigure aplicarea unui plan de 

acțiune puternic și eficace împotriva 

hărțuirii sexuale pentru prevenirea unor 

astfel de acte și pentru sprijinirea 

victimelor, precum și formări obligatorii 

pentru toți membrii personalului și toți 
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deputații în ceea ce privește respectul și 

demnitatea la locul de muncă, astfel încât 

toleranța zero să devină regulă; să se 

implice la maximum în campanii de 

creștere a nivelului de conștientizare pentru 

toți deputații și toate serviciile 

administrației, acordând o atenție specială 

posturilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 

stagiarii, asistenții parlamentari acreditați 

(APA) și agenții contractuali; 

– să creeze o rețea instituțională de 

consilieri confidențiali specifică pentru 

structurile Parlamentului, care să ajute 

victimele și să le ofere consiliere, cum este 

deja cazul la Comisie; 

deputații în ceea ce privește respectul și 

demnitatea la locul de muncă, astfel încât 

toleranța zero să devină regulă; să se 

implice la maximum în campanii de 

creștere a nivelului de conștientizare pentru 

toți deputații și toate serviciile 

administrației, acordând o atenție specială 

posturilor celor mai vulnerabile, cum ar fi 

stagiarii, asistenții parlamentari acreditați 

(APA) și agenții contractuali; 

– să creeze o rețea instituțională de 

consilieri confidențiali specifică pentru 

structurile Parlamentului, care să ajute 

victimele, să le ofere consiliere și să le 

reprezinte dacă este necesar, cum este deja 

cazul la Comisie; 

Or. en 

 

 


