
PE700.920v01-00

Vprašanje za ustni odgovor O-000074/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Evelyn Regner
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Zadeva: Gibanje Meetoo in nadlegovanje – posledice za institucije EU

Evropski parlament je 26. oktobra 2017 sprejel resolucijo o boju proti spolnemu nadlegovanju in 
zlorabam v EU. V tej resoluciji je pozval predsednika in upravo Parlamenta, naj poskrbita za izvajanje 
odločnega in učinkovitega akcijskega načrta zoper spolno nadlegovanje v interesu preprečevanja in 
podpore ter obveznega usposabljanja vseh uslužbencev in poslancev o spoštovanju in dostojanstvu 
na delovnem mestu, s čimer bo pristop ničelne strpnosti postal pravilo. Zato je bilo na začetku tega 
parlamentarnega mandata uvedeno posebno usposabljanje za poslance na področju preprečevanja 
nadlegovanja, ki pa ni obvezno in se ga večina poslancev še ni udeležila.

Parlament je v resoluciji pozval, naj se na vseh ravneh izmenjujejo zgledi dobre prakse, tudi z drugimi 
institucijami EU, Komisijo pa je pozval, naj oceni, izmenja in primerja obstoječo najboljšo prakso v 
boju proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu ter naj posreduje rezultate te ocene.

Institucije EU morajo javno zavzeti odločno stališče proti vsem oblikam nadlegovanja in spolnega 
nadlegovanja, oblikovati strukture in mehanizme za preprečevanje in obravnavanje primerov 
nadlegovanja na zaupen in neodvisen način ter ustvariti delovno okolje brez diskriminacije, 
nadlegovanja ali razdiralnega in neprimernega vedenja. Postopki bi lahko bili tako formalni kot 
neformalni. V neformalnih postopkih bi sodelovali zaupni svetovalci in posredniki, formalni pritožbeni 
postopki pa bi morali biti odprti za vse kategorije zaposlenih, tudi praktikante in zunanje pogodbene 
delavce. Komisija ponovno preučuje svojo politiko proti nadlegovanju ter želi dati večji poudarek 
preventivnim ukrepom.

Zato in v želji izmenjavanja dobre prakse in informacij med institucijami nas zanima naslednje:

1. Kateri so glavne komponente strategij proti nadlegovanju, ki so jih sprejele Komisija ter druge 
institucije in agencije EU?

2. Ali obstaja dobra praksa na področju preprečevanja konfliktov in nadlegovanja na delovnem 
mestu ter dobrega vodenja pisarne, ki bi jo lahko uporabljali v vseh institucijah?

3. Je na Komisiji ter v drugih institucijah in agencijah EU usposabljanje na področju preprečevanja 
nadlegovanja obvezno?
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