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Tema: Judėjimas #MeToo ir priekabiavimas – poveikis ES institucijoms

2017 m. spalio 26 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu 
ir prievarta ES. Rezoliucijoje Parlamento pirmininkas ir Parlamento administracija buvo raginami 
pasirūpinti, kad būtų įgyvendintas griežtas ir veiksmingas kovos su seksualiniu priekabiavimu veiksmų 
planas siekiant užtikrinti prevenciją ir remti visų darbuotojų ir Parlamento narių privalomus mokymus 
pagarbos ir orumo darbe klausimais, taip užtikrinant, jog visiško nepakantumo požiūris taptų norma. 
Todėl nuo šios Parlamento kadencijos pradžios EP nariams organizuojami specialūs įvadiniai 
mokymai apie priekabiavimo prevenciją. Tačiau šie mokymai nėra privalomi ir dauguma EP narių 
juose dar nedalyvavo.

Be to, rezoliucijoje raginama visais lygmenimis, taip pat ir su kitomis ES institucijomis, keistis 
geriausios praktikos pavyzdžiais ir Komisija raginama įvertinti geriausios praktikos pavyzdžius 
kovojant su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, jais keistis ir juos palyginti, taip pat informuoti 
apie šio vertinimo rezultatus.

ES institucijos turi laikytis tvirtos viešosios pozicijos prieš visų formų priekabiavimą ir seksualinį 
priekabiavimą, sukurti struktūras ir mechanizmus, kuriais konfidencialiai ir nepriklausomai užkertamas 
kelias priekabiavimo atvejams ir sprendžiami su jais susiję klausimai, ir sukurti darbo aplinką, kurioje 
nebūtų jokių formų diskriminacijos, priekabiavimo ar nesantaiką lemiančio ir netinkamo elgesio. 
Procedūros galėtų būti formalios ir neformalios. Neformalios procedūros apimtų konfidencialius 
patarėjus ir tarpininkus. Formalios skundų nagrinėjimo procedūros turėtų būti atviros visų kategorijų 
darbuotojams, įskaitant stažuotojus ir išorės rangovus. Šiuo metu Komisija peržiūri savo kovos su 
priekabiavimu politiką, daugiau dėmesio skirdama prevencinėms priemonėms.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir siekiant, kad institucijos keistųsi geriausios praktikos 
pavyzdžiais ir informacija:

1. Kokie yra pagrindiniai Komisijos ir kitų ES institucijų bei agentūrų kovos su priekabiavimu 
strategijų elementai?

2. Ar yra kokių nors geriausios konfliktų ir priekabiavimo darbo vietoje prevencijos ir gero valdymo 
praktikos biuro aplinkoje pavyzdžių, kurie galėtų būti taikomi visose institucijose?

3. Ar seksualinio priekabiavimo prevencijos mokymai yra privalomi Komisijoje ir kitose ES 
institucijose bei agentūrose?
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