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Въпрос с искане за устен отговор O-000045/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Evelyn Regner
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Относно: Движението #metoo и последиците за институциите

На 26 октомври 2017 г. Парламентът прие своята резолюция относно борбата със сексуалния 
тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС1. Резолюцията призовава председателя и 
администрацията на Парламента да гарантират прилагането на солиден и ефективен план за 
действие срещу сексуалния тормоз с цел предотвратяването на такъв тормоз и подкрепа за 
жертвите, а също така въвеждането на задължително обучение за всички служители и членове 
на ЕП относно уважението и достойнството на работното място, така че да се гарантира, че 
подходът на нулева толерантност се превръща в норма. В резултат на това от началото на 
настоящия парламентарен мандат за членовете на ЕП се предлага специално въвеждащо 
обучение за предотвратяване на тормоза. То обаче не е задължително и по-голямата част от 
членовете на ЕП все още не са преминали обучението.

Същевременно в резолюцията се призовава да се организира обмен на най-добри практики на 
всички равнища, включително с други институции на ЕС. Освен това в резолюцията Комисията 
се призовава да оцени, обмени и сравни текущите най-добри практики за борба със сексуалния 
тормоз на работното място и да разпространи резултатите от тази оценка.

Институциите на ЕС трябва да възприемат солидна обществена позиция срещу всички форми 
на тормоз, в т.ч. сексуален, да въведат структури и механизми, които предотвратяват и 
разглеждат случаите на тормоз по поверителен и независим начин, и да създадат работна 
среда без никаква дискриминация, тормоз или разединяващо и неподходящо поведение. 
Процедурите могат да бъдат формални и неформални. Неформалните процедури включват 
доверени съветници и медиатори. Формалните процедури за подаване на жалби следва да 
бъдат отворени за всички категории служители, включително стажанти и външни изпълнители. 
Понастоящем Комисията преразглежда своята политика за борба с тормоза, като поставя по-
силен акцент върху превантивните мерки. Във връзка с това, и в контекста на най-добрите 
практики и обмена на информация между институциите:

1. Кои са основните елементи на стратегиите за борба с тормоза в Комисията и другите 
институции и агенции на ЕС?

2. Съществуват ли най-добри практики за предотвратяване на конфликти и тормоз на 
работното място и за добро управление на офисите, които биха могли да се прилагат във 
всички институции?

3. Обучението за предотвратяване на тормоза задължително ли е в Комисията и в другите 
институции и агенции на ЕС?
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