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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000074/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Evelyn Regner
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Tárgy: MeToo és zaklatás – következmények az uniós intézményekben

A Parlament 2017. október 26-án állásfoglalást fogadott el „A szexuális zaklatás és bántalmazás 
elleni küzdelem az Unióban” címmel. Az állásfoglalás felszólította a Parlament elnökét és a Parlament 
igazgatását, hogy biztosítsa egy, a szexuális zaklatás ellen fellépő erős és eredményes cselekvési 
terv végrehajtását a megelőzés és a támogatás érdekében, és indítson kötelező képzést a képviselők 
és a személyzet valamennyi tagja számára a munkahelyi méltóság tiszteletben tartásáról és a zéró 
tolerancia alapvető normává válásáról. Ennek eredményeként e parlamenti ciklus kezdete óta az 
európai parlamenti képviselők számára a zaklatás megelőzéséről szóló speciális bevezető képzést 
kínálnak. Ez azonban nem kötelező, és az európai parlamenti képviselők többsége még nem vett 
részt a képzésen.

Az állásfoglalás ugyanakkor szorgalmazta a bevált gyakorlatok – többek között más uniós 
intézményekkel való – valamennyi szinten történő megosztását, és felszólította a Bizottságot „a 
munkahelyi szexuális zaklatással szembeni küzdelem terén meglévő bevált gyakorlatok értékelésére, 
megosztására és összevetésére, valamint ezen értékelés eredményeinek megosztására.”.

Az uniós intézményeknek határozott álláspontot kell képviselniük a zaklatás és a szexuális zaklatás 
minden formájával szemben, olyan struktúrákat és mechanizmusokat kell létrehozniuk, amelyek 
bizalmas és független módon előzik meg és kezelik a zaklatási ügyeket, valamint olyan 
munkakörnyezetet kell teremteniük, amely mentes minden megkülönböztetéstől, zaklatástól, vagy 
megosztó és nem megfelelő magatartástól. Az eljárások lehetnek formálisak és informálisak. Az 
informális eljárások bizalmi személyeket és közvetítőket is bevonnak. A hivatalos panasztételi 
eljárásoknak a személyzet valamennyi kategóriája számára nyitva kell állniuk, beleértve a 
gyakornokokat és a külső vállalkozókat is. A Bizottság jelenleg felülvizsgálja a zaklatás elleni 
politikáját, nagyobb hangsúlyt fektetve a megelőző intézkedésekre.

A fentiek fényében, valamint a bevált gyakorlatok és az információk intézmények közötti megosztása 
érdekében:

1. Melyek a zaklatás elleni stratégiák fő elemei a Bizottságnál és más uniós intézményeknél és 
ügynökségeknél?

2. Léteznek-e olyan bevált gyakorlatok a munkahelyi konfliktusok és zaklatás megelőzésére, 
valamint a megfelelő irodai igazgatásra vonatkozóan, amelyek minden intézményben 
alkalmazhatók lennének?

3. A Bizottságnál és más uniós intézményeknél és ügynökségeknél kötelező-e a szexuális zaklatás 
megelőzéséről szóló képzés?
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