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Ändringsförslag  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet gläder sig över 

att presidiet den 14 april 2014 antog nya 

regler som inbegrep inrättande av 

särskilda organ, som den rådgivande 

kommittén för handläggning av klagomål 

om trakasserier mellan ackrediterade 

parlamentsassistenter och 

Europaparlamentets ledamöter och 

förebyggande av trakasserier på 

arbetsplatsen samt en tidigare rådgivande 

kommitté som hanterar klagomål om 

trakasserier och förebyggande av 

trakasserier på arbetsplatsen för 

parlamentets personal. Parlamentet 

gläder sig över införandet av möjligheten 

att göra en konfidentiell anmälan och 

lanseringen av en informationskampanj 

för att bekämpa sexuella trakasserier 

inom parlamentet. Parlamentet 

konstaterar att andra EU-institutioner har 

inrättat liknande organ. 
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Ändringsförslag  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl D 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Sexuella trakasserier är en form av 

våld mot kvinnor och flickor och den mest 

extrema och ändå mest ihållande formen av 

könsdiskriminering. Enligt en EU-

omfattande studie från FRA från 2014 om 

våld mot kvinnor har en av tre kvinnor 

upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sitt 

vuxna liv. Upp till 55 % av alla kvinnor har 

utsatts för sexuella trakasserier i EU. 32 % 

av alla drabbade i EU uppgav att förövaren 

var en chef, kollega eller kund. 75 % av 

alla kvinnor inom yrken som kräver 

kvalifikationer eller kvinnor med ledande 

befattningar har utsatts för sexuella 

trakasserier. 61 % av alla kvinnor som 

arbetar inom tjänstesektorn har utsatts för 

sexuella trakasserier, och 20 % av alla 

unga kvinnor mellan 18 och 29 år i EU-28 

har utsatts för trakasserier på nätet. Var 

tionde kvinna har utsatts för sexuella 

trakasserier eller stalkning med hjälp av ny 

teknik. 

D. Sexuella trakasserier är en form av 

våld mot kvinnor och flickor och den mest 

extrema och ändå mest ihållande formen av 

könsdiskriminering. Ungefär 90 % av 

offren för sexuella trakasserier är kvinnor 

och ungefär 10 % är män. Enligt en EU-

omfattande studie från FRA från 2014 om 

våld mot kvinnor har en av tre kvinnor 

upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sitt 

vuxna liv. Upp till 55 % av alla kvinnor har 

utsatts för sexuella trakasserier i EU. 32 % 

av alla drabbade i EU uppgav att förövaren 

var en chef, kollega eller kund. 75 % av 

alla kvinnor inom yrken som kräver 

kvalifikationer eller kvinnor med ledande 

befattningar har utsatts för sexuella 

trakasserier. 61 % av alla kvinnor som 

arbetar inom tjänstesektorn har utsatts för 

sexuella trakasserier, och 20 % av alla 

unga kvinnor mellan 18 och 29 år i EU-28 

har utsatts för trakasserier på nätet. Var 

tionde kvinna har utsatts för sexuella 

trakasserier eller stalkning med hjälp av ny 

teknik. 
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Ändringsförslag  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 16. Europaparlamentet uppmanar 

parlamentets talman och administration 

– att omgående och grundligt 

undersöka den senaste tidens rapportering i 

medierna om sexuella trakasserier och 

övergrepp i Europaparlamentet, samtidigt 

som offrens personliga integritet 

respekteras, att dela med sig av resultatet 

till ledamöterna och föreslå lämpliga 

åtgärder för att förhindra nya fall, 

– att utvärdera och vid behov se över 

sammansättningen av behöriga organ för 

att på så sätt säkerställa oberoende och en 

jämn könsfördelning, och att fortsätta 

stärka och främja en fungerande 

rådgivande kommitté för handläggning av 

klagomål om trakasserier mellan 

ackrediterade parlamentsassistenter och 

ledamöter av Europaparlamentet samt dess 

rådgivande kommitté för förebyggande av 

trakasserier på parlamentets personal, och 

samtidigt erkänna deras viktiga arbete,  

– att se över dess regler för att även 

16. Europaparlamentet uppmanar 

parlamentets talman och administration 

– att omgående och grundligt 

undersöka den senaste tidens rapportering i 

medierna om sexuella trakasserier och 

övergrepp i Europaparlamentet, samtidigt 

som offrens personliga integritet 

respekteras, att dela med sig av resultatet 

till ledamöterna och föreslå lämpliga 

åtgärder för att förhindra nya fall, 

– att utvärdera och vid behov se över 

sammansättningen av behöriga organ för 

att på så sätt säkerställa oberoende och en 

jämn könsfördelning, och att fortsätta 

stärka och främja en fungerande 

rådgivande kommitté för handläggning av 

klagomål om trakasserier mellan 

ackrediterade parlamentsassistenter och 

ledamöter av Europaparlamentet samt dess 

rådgivande kommitté för förebyggande av 

trakasserier på parlamentets personal, och 

samtidigt erkänna deras viktiga arbete,  

– att se över dess regler för att även 
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inkludera praktikanter i alla rådgivande 

kommittéer för förebyggande av 

trakasserier, att öka intresset för att stärka 

deras positiva åtgärder och att undvika 

intressekonflikter när det gäller ledamöter i 

dessa viktiga kommittéstrukturer; att utreda 

formella ärenden, föra ett konfidentiellt 

register över ärenden över tiden och anta 

de bästa åtgärderna för att säkerställa en 

nolltolerans på alla nivåer i institutionen, 

– att inrätta en arbetsgrupp med 

oberoende experter som ska sammankallas 

med uppdrag att undersöka sexuella 

trakasserier och övergrepp inom 

parlamentet och som ska utvärdera 

parlamentets befintliga rådgivande 

kommitté för handläggning av klagomål 

som rör sexuella trakasserier mellan 

ackrediterade parlamentsassistenter och 

ledamöter av Europaparlamentet och den 

rådgivande kommittén för 

Europaparlamentets personal om 

förebyggande av trakasserier, och föreslå 

lämpliga förändringar, 

– att ge offer fullt stöd i förfaranden 

inom parlamentet och/eller hos den lokala 

polisen; att vidta akuta åtgärder eller 

skyddsåtgärder när så är nödvändigt, och 

att till fullo genomföra artikel 12a i 

tjänsteföreskrifterna för att se till att 

ärenden utreds grundligt och disciplinära 

åtgärder tillämpas, 

– att genomföra en kraftfull och 

ändamålsenlig handlingsplan mot sexuella 

trakasserier för att få till stånd 

förebyggande, stöd och obligatorisk 

utbildning för all personal och alla 

ledamöter om respekt och värdighet på 

arbetsplatsen, så att nolltolerans blir norm; 

att engagera sig fullt ut i kampanjer som 

ökar medvetenheten hos alla ledamöter och 

administrativa avdelningar, med särskilt 

fokus på de mest utsatta grupperna, såsom 

inkludera praktikanter i alla rådgivande 

kommittéer för förebyggande av 

trakasserier, att öka intresset för att stärka 

deras positiva åtgärder och att undvika 

intressekonflikter när det gäller ledamöter i 

dessa viktiga kommittéstrukturer; att utreda 

formella ärenden, föra ett konfidentiellt 

register över ärenden över tiden och anta 

de bästa åtgärderna för att säkerställa en 

nolltolerans på alla nivåer i institutionen, 

– att inrätta en arbetsgrupp med 

oberoende experter som ska sammankallas 

med uppdrag att undersöka sexuella 

trakasserier och övergrepp inom 

parlamentet och som ska utvärdera 

parlamentets befintliga rådgivande 

kommitté för handläggning av klagomål 

som rör sexuella trakasserier mellan 

ackrediterade parlamentsassistenter och 

ledamöter av Europaparlamentet och den 

rådgivande kommittén för 

Europaparlamentets personal om 

förebyggande av trakasserier, och föreslå 

lämpliga förändringar, 

– att ge offer fullt stöd i förfaranden 

inom parlamentet och/eller hos den lokala 

polisen; att vidta akuta åtgärder eller 

skyddsåtgärder när så är nödvändigt, och 

att till fullo genomföra artikel 12a i 

tjänsteföreskrifterna för att se till att 

ärenden utreds grundligt och disciplinära 

åtgärder tillämpas, 

– att genomföra en kraftfull och 

ändamålsenlig handlingsplan mot sexuella 

trakasserier för att få till stånd 

förebyggande, stöd och obligatorisk 

utbildning för all personal och alla 

ledamöter om respekt och värdighet på 

arbetsplatsen, så att nolltolerans blir norm; 

att engagera sig fullt ut i kampanjer som 

ökar medvetenheten hos alla ledamöter och 

administrativa avdelningar, med särskilt 

fokus på de mest utsatta grupperna, såsom 
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praktikanter, ackrediterade 

parlamentsassistenter och 

kontraktsanställda, 

– att inrätta ett institutionellt nätverk 

med konfidentiella rådgivare som är 

anpassade till parlamentets strukturer som 

ska stödja och bistå offer, såsom sker i 

kommissionen. 

praktikanter, ackrediterade 

parlamentsassistenter och 

kontraktsanställda, 

– att inrätta ett institutionellt nätverk 

med konfidentiella rådgivare som är 

anpassade till parlamentets strukturer som 

vid behov ska ge råd och tala för offren, 

såsom sker i kommissionen. 

Or. en 

 

 


