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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000045/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Θέμα: Το κίνημα MeToo και οι συνέπειες στα θεσμικά όργανα

Στις 26 Οκτωβρίου 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμά του σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ1. Το ψήφισμα καλεί τον Πρόεδρο και τη 
διοίκηση του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή ενός ισχυρού και αποτελεσματικού 
σχεδίου δράσης κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης για την πρόληψη, τη στήριξη και την 
υποχρεωτική κατάρτιση όλου του προσωπικού και των βουλευτών σχετικά με τον σεβασμό και την 
αξιοπρέπεια στην εργασία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση περί μηδενικής ανοχής θα 
αποτελεί τον κανόνα. Ως εκ τούτου, από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου 
διατίθεται ειδικό εισαγωγικό πρόγραμμα κατάρτισης για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης. Ωστόσο, το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι 
υποχρεωτικό και η πλειοψηφία των βουλευτών δεν έχουν ακόμη παρακολουθήσει την κατάρτιση.

Ταυτόχρονα, το ψήφισμα ζητούσε να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών, μεταξύ άλλων, με άλλα θεσμικά όργανα. Το ψήφισμα καλούσε, επίσης, την Επιτροπή να 
αξιολογεί, να ανταλλάσσει και να συγκρίνει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και να διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω 
αξιολόγησης.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να υιοθετήσουν σθεναρή στάση έναντι όλων των μορφών 
παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, να θεσπίσουν δομές και μηχανισμούς που να 
αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά παρενόχλησης με εμπιστευτικό και ανεξάρτητο 
τρόπο, και να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις, παρενόχληση 
ή διχαστική και ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι διαδικασίες μπορεί να είναι επίσημες και ανεπίσημες. 
Στις ανεπίσημες διαδικασίες περιλαμβάνονται εμπιστευτικοί σύμβουλοι και διαμεσολαβητές. Οι 
επίσημες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να είναι ανοικτές σε όλες τις κατηγορίες του 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των εξωτερικών αναδόχων. Η Επιτροπή 
επανεξετάζει αυτή την περίοδο την πολιτική της κατά της παρενόχλησης, δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στα προληπτικά μέτρα. Σε σχέση με αυτό και στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων:

1. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία των στρατηγικών κατά της παρενόχλησης στην Επιτροπή και σε 
άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ;

2. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη συγκρούσεων και παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας και για τη χρηστή διαχείριση γραφείου, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε 
όλα τα θεσμικά όργανα;

3. Η κατάρτιση για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι υποχρεωτική στην Επιτροπή 
και σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ;
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