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Otázka na ústne zodpovedanie O-000074/2021
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Vec: MeToo a obťažovanie – dôsledky pre inštitúcie

Európsky parlament prijal 26. októbra 2017 uznesenie o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a 
zneužívaniu v EÚ. V uznesení sa predseda Parlamentu a administratíva Parlamentu vyzývajú, aby 
zabezpečili vykonávanie silného a účinného akčného plánu boja proti sexuálnemu obťažovaniu v 
záujme prevencie a podpory, ako aj povinnú odbornú prípravu všetkých zamestnancov a poslancov v 
oblasti zachovávania rešpektu a dôstojnosti pri práci s cieľom zabezpečiť, aby sa prístup nulovej 
tolerancie stal normou. V dôsledku toho je od začiatku tohto volebného obdobia pre poslancov EP k 
dispozícii osobitný úvodný kurz zameraný na prevenciu obťažovania. Nie je však povinný a väčšina 
poslancov Európskeho parlamentu sa ho ešte nezúčastnila.

V uznesení sa zároveň požaduje výmena najlepších postupov na všetkých úrovniach, a to aj s 
ostatnými inštitúciami EÚ, a vyzýva sa Komisia, aby „posúdila, vymieňala a porovnávala existujúce 
najlepšie postupy boja proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku a šírila výsledky tohto 
posúdenia“.

Inštitúcie EÚ musia zaujať pevný verejný postoj proti všetkým formám obťažovania a sexuálneho 
obťažovania, vytvoriť štruktúry a mechanizmy, ktoré budú predchádzať prípadom obťažovania a riešiť 
ich dôverným a nezávislým spôsobom, a vytvoriť pracovné prostredie bez akejkoľvek diskriminácie, 
obťažovania alebo rozdeľujúceho a nevhodného správania. Postupy by mohli byť formálne aj 
neformálne. Neformálne postupy by zahŕňali dôverných poradcov a mediátorov. Formálne postupy 
podávania sťažností by mali byť dostupné pre všetky kategórie zamestnancov vrátane stážistov a 
externých dodávateľov. Komisia v súčasnosti reviduje svoju politiku zameranú proti obťažovaniu, 
pričom sa väčšmi zameriava na preventívne opatrenia.

S ohľadom na uvedené skutočnosti a v záujme výmeny najlepších postupov a informácií medzi 
inštitúciami:

1. Aké sú hlavné prvky stratégií na boj proti obťažovaniu v Komisii a iných inštitúciách a agentúrach 
EÚ?

2. Existujú najlepšie postupy na predchádzanie konfliktom a obťažovaniu na pracovisku a na dobré 
riadenie kancelárií, ktoré by sa mohli uplatňovať vo všetkých inštitúciách?

3. Je odborná príprava v oblasti predchádzania sexuálnemu obťažovaniu povinná v Komisii a iných 
inštitúciách a agentúrach EÚ?
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