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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000074/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Evelyn Regner
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Przedmiot: MeToo i molestowanie – konsekwencje dla instytucji UE

26 października 2017 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przeciwdziałania 
molestowaniu seksualnemu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE. W rezolucji tej wezwano 
przewodniczącego i administrację Parlamentu do zadbania o realizację zdecydowanego i 
skutecznego planu działania przeciwko molestowaniu seksualnemu w interesie zapobiegania i 
wspierania oraz o wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla wszystkich pracowników i posłów 
dotyczących szacunku i godności w pracy, aby podejście „zero tolerancji” stało się normą. W 
rezultacie od początku tej kadencji parlamentarnej posłowie do PE mogą się zapisać na specjalne 
szkolenie wprowadzające dotyczące zapobiegania molestowaniu. Nie jest ono jednak obowiązkowe i 
większość posłów do PE jeszcze w nim nie uczestniczyła.

Jednocześnie w ww. rezolucji zaapelowano o wymianę najlepszych praktyk na wszystkich 
szczeblach, w tym z innymi instytucjami UE, oraz wezwano Komisję „do oceny, wymiany i 
porównywania najlepszych praktyk w zakresie zwalczania molestowania seksualnego w miejscu 
pracy oraz do rozpowszechniania wyników tej oceny”.

Instytucje UE muszą zająć zdecydowane publiczne stanowisko oraz sprzeciwiać się wszelkim formom 
napastowania i molestowania seksualnego oraz stworzyć struktury i mechanizmy zapobiegające 
przypadkom molestowania i zajmujące się nimi w sposób poufny i niezależny; muszą także stworzyć 
środowisko pracy wolne od wszelkiej dyskryminacji, molestowania oraz dzielących i niewłaściwych 
zachowań. Procedury mogą mieć zarówno charakter formalny, jak i nieformalny. Procedury 
nieformalne obejmują poufnych doradców i mediatorów. Formalne procedury składania skarg 
powinny być otwarte dla wszystkich kategorii pracowników, w tym stażystów i wykonawców 
zewnętrznych. Komisja dokonuje obecnie przeglądu swojej polityki przeciwdziałania molestowaniu, 
koncentrując się w większym stopniu na środkach zapobiegawczych.

W związku z powyższym oraz w interesie wymiany najlepszych praktyk i informacji między 
instytucjami:

1. Jakie są główne elementy strategii przeciwdziałania molestowaniu w Komisji oraz innych 
instytucjach i agencjach UE?

2. Czy istnieją jakiekolwiek najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania konfliktom i molestowaniu w 
miejscu pracy oraz właściwego zarządzania biurem, które to praktyki można by stosować we 
wszystkich instytucjach?

3. Czy szkolenie na temat zapobiegania molestowaniu seksualnemu jest obowiązkowe w Komisji 
oraz innych instytucjach i agencjach UE?
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