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Predlog spremembe  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. pozdravlja, da je Evropski 

parlament s sklepom predsedstva z dne 

14. aprila 2014 sprejel nova pravila, 

vključno z ustanovitvijo namenskih 

organov, kot je svetovalni odbor za 

obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja 

med akreditiranimi parlamentarnimi 

pomočniki in poslanci Evropskega 

parlamenta ter preprečevanje 

nadlegovanja na delovnem mestu in 

prejšnjega svetovalnega odbora za 

obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja ter 

preprečevanje nadlegovanja na delovnem 

mestu za osebje EP; z zadovoljstvom 

ugotavlja, da so bile uvedene zaupne 

prijave in da se je začela kampanja 

ozaveščanja za boj proti spolnemu 

nadlegovanju znotraj institucije; 

ugotavlja, da so druge institucije EU 

ustanovile podobne organe; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je spolno nadlegovanje oblika 

nasilja nad ženskami in dekleti ter je ena 

najbolj skrajnih, vendar trdovratnih oblik 

diskriminacije na podlagi spola; ker je bila 

po podatkih študije Agencije za temeljne 

pravice iz leta 2014 o nasilju nad ženskami 

v EU ena od treh žensk žrtev fizičnega ali 

spolnega nasilja v odrasli dobi; ker je bilo 

v EU spolno nadlegovanih tudi do 55 % 

žensk; ker je 32 % vseh žrtev v EU 

navedlo, da je bil storilec njihov nadrejeni, 

sodelavec ali stranka; ker je bilo spolno 

nadlegovanih 75 % žensk v kvalificiranih 

poklicih ali na najvišjih vodstvenih 

položajih; ker je bilo spolnemu 

nadlegovanju izpostavljenih 61 % žensk, 

zaposlenih v storitvenem sektorju; ker je 

20 % mladih žensk (starih od 18 do 29 let) 

v EU-28 doživelo kibernetsko 

nadlegovanje; ker je vsaka deseta ženska 

doživela spolno nadlegovanje oziroma je 

bila žrtev zalezovanja z uporabo novih 

tehnologij; 

D. ker je spolno nadlegovanje oblika 

nasilja nad ženskami in dekleti ter je ena 

najbolj skrajnih, vendar trdovratnih oblik 

diskriminacije na podlagi spola; ker je 

približno 90 % žrtev spolnega 

nadlegovanja žensk, približno 10 % pa 

moških; ker je bila po podatkih študije 

Agencije za temeljne pravice iz leta 2014 o 

nasilju nad ženskami v EU ena od treh 

žensk žrtev fizičnega ali spolnega nasilja v 

odrasli dobi; ker je bilo v EU spolno 

nadlegovanih tudi do 55 % žensk; ker je 32 

% vseh žrtev v EU navedlo, da je bil 

storilec njihov nadrejeni, sodelavec ali 

stranka; ker je bilo spolno nadlegovanih 75 

% žensk v kvalificiranih poklicih ali na 

najvišjih vodstvenih položajih; ker je bilo 

spolnemu nadlegovanju izpostavljenih 61 

% žensk, zaposlenih v storitvenem 

sektorju; ker je 20 % mladih žensk (starih 

od 18 do 29 let) v EU-28 doživelo 

kibernetsko nadlegovanje; ker je vsaka 

deseta ženska doživela spolno 

nadlegovanje oziroma je bila žrtev 
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Predlog spremembe  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 16. poziva predsednika Parlamenta in 

upravo Parlamenta, naj: 

– nemudoma in temeljito preučita 

nedavno poročanje medijev o spolnem 

nadlegovanju in zlorabah v Evropskem 

parlamentu in pri tem spoštujeta zasebnost 

žrtev, ugotovitve posredujeta poslancem in 

predlagata ustrezne ukrepe za 

preprečevanje novih primerov; 

– ocenita in po potrebi spremenita 

sestavo pristojnih organov, da se zagotovi 

neodvisnost in uravnotežena zastopanost 

spolov, ter še okrepita in spodbujata 

delovanje svetovalnega odbora, ki 

obravnava pritožbe glede nadlegovanja, v 

katere so vpleteni akreditirani 

parlamentarni pomočniki in evropski 

poslanci, in svetovalnega odbora za 

preprečevanje nadlegovanja, ki se ukvarja 

z zaposlenimi v Evropskem parlamentu, ob 

tem pa izrazita priznanje za njuno 

pomembno delo;  

– pregledata svoja pravila, da se v vse 

16. poziva predsednika Parlamenta in 

upravo Parlamenta, naj: 

– nemudoma in temeljito preučita 

nedavno poročanje medijev o spolnem 

nadlegovanju in zlorabah v Evropskem 

parlamentu in pri tem spoštujeta zasebnost 

žrtev, ugotovitve posredujeta poslancem in 

predlagata ustrezne ukrepe za 

preprečevanje novih primerov; 

– ocenita in po potrebi spremenita 

sestavo pristojnih organov, da se zagotovi 

neodvisnost in uravnotežena zastopanost 

spolov, ter še okrepita in spodbujata 

delovanje svetovalnega odbora, ki 

obravnava pritožbe glede nadlegovanja, v 

katere so vpleteni akreditirani 

parlamentarni pomočniki in evropski 

poslanci, in svetovalnega odbora za 

preprečevanje nadlegovanja, ki se ukvarja 

z zaposlenimi v Evropskem parlamentu, ob 

tem pa izrazita priznanje za njuno 

pomembno delo;  

– pregledata svoja pravila, da se v vse 
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svetovalne odbore za preprečevanje 

nadlegovanja vključijo tudi pripravniki, 

spodbudita zanimanje za okrepitev 

pozitivnih ukrepov teh odborov ter 

preprečujeta navzkrižje interesov članov 

teh pomembnih odborov; preiščeta uradne 

primere, vodita zaupni register primerov in 

sprejmeta najboljše metode za 

zagotavljanje ničelne tolerance na vseh 

ravneh institucije; 

– ustanovita delovno skupino 

neodvisnih strokovnjakov, ki bo preučila 

situacijo glede spolnega nadlegovanja in 

zlorab v Parlamentu ter ocenila delo 

svetovalnega odbora, ki obravnava pritožbe 

o spolnem nadlegovanju, v katere so 

vpleteni akreditirani parlamentarni 

pomočniki in poslanci, in svetovalnega 

odbora za preprečevanje nadlegovanja, ki 

je namenjen zaposlenim, ter predlagala 

potrebne spremembe; 

– v postopkih znotraj Parlamenta 

in/ali pri lokalni policiji v celoti podpirata 

žrtve, po potrebi aktivirata zaščito ali 

varnostne ukrepe za nujne primere ter v 

celoti izvajata člen 12a kadrovskih 

predpisov, pri tem pa zagotovita temeljito 

preiskavo primerov in uporabo 

disciplinskih ukrepov; 

– poskrbita za izvajanje odločnega in 

učinkovitega akcijskega načrta zoper 

spolno nadlegovanje v interesu 

preprečevanja in podpore ter obveznega 

usposabljanja vseh uslužbencev in 

poslancev o spoštovanju in dostojanstvu na 

delovnem mestu, s čimer bo pristop ničelne 

strpnosti postal pravilo; polno sodelujeta v 

kampanjah ozaveščanja z vsemi poslanci in 

službami uprave, s posebnim poudarkom 

na najbolj ranljivih skupinah, kot so 

pripravniki, akreditirani parlamentarni 

pomočniki in pogodbeni uslužbenci; 

– ustanovita institucionalno mrežo 

svetovalne odbore za preprečevanje 

nadlegovanja vključijo tudi pripravniki, 

spodbudita zanimanje za okrepitev 

pozitivnih ukrepov teh odborov ter 

preprečujeta navzkrižje interesov članov 

teh pomembnih odborov; preiščeta uradne 

primere, vodita zaupni register primerov in 

sprejmeta najboljše metode za 

zagotavljanje ničelne tolerance na vseh 

ravneh institucije; 

– ustanovita delovno skupino 

neodvisnih strokovnjakov, ki bo preučila 

situacijo glede spolnega nadlegovanja in 

zlorab v Parlamentu ter ocenila delo 

svetovalnega odbora, ki obravnava pritožbe 

o spolnem nadlegovanju, v katere so 

vpleteni akreditirani parlamentarni 

pomočniki in poslanci, in svetovalnega 

odbora za preprečevanje nadlegovanja, ki 

je namenjen zaposlenim, ter predlagala 

potrebne spremembe; 

– v postopkih znotraj Parlamenta 

in/ali pri lokalni policiji v celoti podpirata 

žrtve, po potrebi aktivirata zaščito ali 

varnostne ukrepe za nujne primere ter v 

celoti izvajata člen 12a kadrovskih 

predpisov, pri tem pa zagotovita temeljito 

preiskavo primerov in uporabo 

disciplinskih ukrepov; 

– poskrbita za izvajanje odločnega in 

učinkovitega akcijskega načrta zoper 

spolno nadlegovanje v interesu 

preprečevanja in podpore ter obveznega 

usposabljanja vseh uslužbencev in 

poslancev o spoštovanju in dostojanstvu na 

delovnem mestu, s čimer bo pristop ničelne 

strpnosti postal pravilo; polno sodelujeta v 

kampanjah ozaveščanja z vsemi poslanci in 

službami uprave, s posebnim poudarkom 

na najbolj ranljivih skupinah, kot so 

pripravniki, akreditirani parlamentarni 

pomočniki in pogodbeni uslužbenci; 

– ustanovita institucionalno mrežo 
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zaupnih svetovalcev, prilagojeno strukturi 

Parlamenta, za podporo in svetovanje 

žrtvam, kot je to praksa na Komisiji; 

zaupnih svetovalcev, prilagojeno strukturi 

Parlamenta, za podporo in svetovanje 

žrtvam ter po potrebi za njihovo 

zastopanje, kot je to praksa na Komisiji; 

Or. en 

 

 


