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Tema: VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose 

Neseniai išaiškėjo informacija apie įvairius seksualinės prievartos ir nederamo seksualinio elgesio 
tarptautinėse pagalbos organizacijose atvejus. Jie apima Sirijos pabėgėlių seksualinį išnaudojimą, kurį 
vykdė asmenys, teikę pagalbą JT ir gerai žinomų tarptautinių organizacijų vardu. 

Kai kurios šalys, įskaitant Nyderlandus ir Jungtinę Karalystę, paskelbė tirsiančios finansavimą, kurį jos 
skiria šioms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, ir ketinančios imtis priemonių, kad užkirstų kelią 
panašiems atvejams ateityje. Naudodamasi savo išorės finansinėmis priemonėmis ir Europos plėtros 
fondu, ES, be kita ko, padedama tarptautinių organizacijų, teikia milijardus eurų siekiančią pagalbą 
trečiosioms šalims. 

1. Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė paves atlikti išsamų tyrimą, 
siekiant nustatyti, ar ES lėšomis – tiesiogiai ar netiesiogiai – buvo finansuojamos organizacijos, 
kuriose buvo nustatyti seksualinės prievartos atvejai? 

2. Koks būtų Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atsakas į 
neseniai išaiškėjusius prievartos atvejus? Siekiant kovoti su nederamu seksualiniu elgesiu 
tarptautinėse organizacijose ir užkirsti jam kelią, ar būtų galimybių parengti su ES išorės 
finansinėmis priemonėmis susijusias gaires, pagal kurias finansavimas griežtai priklausytų nuo to, 
ar paramos gavėjai laikosi principų, vykdo priežiūrą, vadovaujasi gairėmis, užtikrina atskaitomybę 
ir reguliariai teikia informaciją šiuo klausimu? 

3. Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė svarsto galimybę 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, pvz., su Nyderlandais, kad trečiosiose šalyse, įskaitant 
krizių zonas, būtų steigiami informacijos centrai prievartos aukoms? 


