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 15α. επισημαίνει το γεγονός ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με απόφαση του 

Προεδρείου του της 14ης Απριλίου 2014, 

ενέκρινε νέους κανόνες που 

συμπεριλάμβαναν τη δημιουργία ειδικών 

φορέων όπως η συμβουλευτική επιτροπή 

που είναι επιφορτισμένη με την εξέταση 

καταγγελιών για παρενόχληση μεταξύ 

διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών 

βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και για την πρόληψή της 

στον χώρο εργασίας, και, νωρίτερα,  

συμβουλευτική επιτροπή επιφορτισμένη 

με την εξέταση καταγγελιών για 

παρενόχληση και με την πρόληψή της 

στον χώρο εργασίας για το προσωπικό 

του ΕΚ· σημειώνει με ικανοποίηση την 

καθιέρωση της εμπιστευτικής 

καταγγελίας κρουσμάτων και τη 

διοργάνωση εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης με στόχο την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης εντός του οργάνου· 

σημειώνει το γεγονός ότι παρόμοιοι 

φορείς έχουν δημιουργηθεί και σε άλλα 
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή 

βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

και η πιο ακραία αλλά και επίμονη μορφή 

έμφυλης διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του FRA του 

2014 σε επίπεδο ΕΕ με τίτλο «Βία κατά 

των γυναικών», μία στις τρεις γυναίκες 

έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία 

κατά την ενήλικη ζωή της· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σε ποσοστό έως 55 % οι 

γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με το 32 % του 

συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν 

ιεραρχικά ανώτερος, συνάδελφος ή 

πελάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % 

των γυναικών σε επαγγέλματα που 

απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες 

διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το 61 % των γυναικών που 

εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών 

έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή 

βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

και η πιο ακραία αλλά και επίμονη μορφή 

έμφυλης διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι περίπου το 90% των θυμάτων 

σεξουαλικής παρενόχλησης είναι γυναίκες 

και περί το 10% άνδρες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του 

FRA του 2014 σε επίπεδο ΕΕ με τίτλο 

«Βία κατά των γυναικών», μία στις τρεις 

γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή 

σεξουαλική βία κατά την ενήλικη ζωή της· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ποσοστό έως 

55 % οι γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με το 32 % του 

συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν 

ιεραρχικά ανώτερος, συνάδελφος ή 

πελάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % 

των γυναικών σε επαγγέλματα που 

απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες 

διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % των νέων 

γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) 

στην ΕΕ-28 έχουν υποστεί 

κυβερνοπαρενόχληση·  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει 

υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή έχει 

πέσει θύμα ανεπιθύμητης παρακολούθησης 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών· 

υπόψη ότι το 61 % των γυναικών που 

εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών 

έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % των νέων 

γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) 

στην ΕΕ-28 έχουν υποστεί 

κυβερνοπαρενόχληση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει 

υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή έχει 

πέσει θύμα ανεπιθύμητης παρακολούθησης 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών· 
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 16. καλεί τον Πρόεδρο και τη διοίκηση 

του Κοινοβουλίου: 

– να εξετάσουν επειγόντως και 

ενδελεχώς τα πρόσφατα δημοσιεύματα των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη 

σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο 

σεβασμού της ιδιωτικότητας των θυμάτων, 

να μοιραστούν τα πορίσματα με τους 

βουλευτές του Κοινοβουλίου και να 

προτείνουν κατάλληλα μέτρα για την 

πρόληψη νέων κρουσμάτων· 

– να αξιολογήσουν και, εάν κριθεί 

απαραίτητο, να αναθεωρήσουν τη σύνθεση 

των αρμόδιων οργάνων ώστε να 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η 

ισορροπία μεταξύ των φύλων, και να 

ενισχύσουν περαιτέρω και να 

υποστηρίξουν τη λειτουργία της 

συμβουλευτικής επιτροπής που ασχολείται 

με καταγγελίες για παρενόχληση μεταξύ 

διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών 

και βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

16. καλεί τον Πρόεδρο και τη διοίκηση 

του Κοινοβουλίου: 

– να εξετάσουν επειγόντως και 

ενδελεχώς τα πρόσφατα δημοσιεύματα των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη 

σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο 

σεβασμού της ιδιωτικότητας των θυμάτων, 

να μοιραστούν τα πορίσματα με τους 

βουλευτές του Κοινοβουλίου και να 

προτείνουν κατάλληλα μέτρα για την 

πρόληψη νέων κρουσμάτων· 

– να αξιολογήσουν και, εάν κριθεί 

απαραίτητο, να αναθεωρήσουν τη σύνθεση 

των αρμόδιων οργάνων ώστε να 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η 

ισορροπία μεταξύ των φύλων, και να 

ενισχύσουν περαιτέρω και να 

υποστηρίξουν τη λειτουργία της 

συμβουλευτικής επιτροπής που ασχολείται 

με καταγγελίες για παρενόχληση μεταξύ 

διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών 

και βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου καθώς και τη 

συμβουλευτική επιτροπή για το προσωπικό 

του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη 

της παρενόχλησης, αναγνωρίζοντας το 

σημαντικό έργο τους·  

– να αναθεωρήσουν τους κανόνες του 

έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και τους 

ασκουμένους σε όλες τις συμβουλευτικές 

επιτροπές σχετικά με την πρόληψη της 

παρενόχλησης και να ενισχύσουν το 

ενδιαφέρον γύρω από τα θετικά μέτρα 

τους, και να αποφεύγουν συγκρούσεις 

συμφερόντων που αφορούν μέλη των 

σημαντικών αυτών δομών επιτροπών· να 

διερευνούν τις τυπικές υποθέσεις, να 

διατηρούν εμπιστευτικό μητρώο 

καταχώρισης των υποθέσεων σε βάθος 

χρόνου και να εφαρμόζουν τα βέλτιστα 

μέτρα για την εξασφάλιση μηδενικής 

ανοχής σε όλα τα επίπεδα του θεσμικού 

οργάνου· 

– να συστήσουν επιχειρησιακή ομάδα 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 

συγκαλείται με εντολή να εξετάσει την 

κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

και κακοποίησης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία θα αναλάβει την 

αξιολόγηση της υφιστάμενης 

συμβουλευτικής επιτροπής του 

Κοινοβουλίου η οποία είναι αρμόδια για 

τις καταγγελίες σεξουαλικής 

παρενόχλησης μεταξύ ΔΚΒ και βουλευτών 

του Κοινοβουλίου και της συμβουλευτικής 

επιτροπής για το προσωπικό του ΕΚ 

σχετικά με την πρόληψη της 

παρενόχλησης, και θα προτείνει 

κατάλληλες αλλαγές· 

– να υποστηρίζουν πλήρως τα 

θύματα σε διαδικασίες εντός του 

Κοινοβουλίου και/ή με την τοπική 

αστυνομία· να ενεργοποιούν τη λήψη 

έκτακτων μέτρων προστασίας ή 

διασφάλισης όποτε τούτο κρίνεται 

Κοινοβουλίου καθώς και τη 

συμβουλευτική επιτροπή για το προσωπικό 

του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη 

της παρενόχλησης, αναγνωρίζοντας το 

σημαντικό έργο τους·  

– να αναθεωρήσουν τους κανόνες του 

έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και τους 

ασκουμένους σε όλες τις συμβουλευτικές 

επιτροπές σχετικά με την πρόληψη της 

παρενόχλησης και να ενισχύσουν το 

ενδιαφέρον γύρω από τα θετικά μέτρα 

τους, και να αποφεύγουν συγκρούσεις 

συμφερόντων που αφορούν μέλη των 

σημαντικών αυτών δομών επιτροπών· να 

διερευνούν τις τυπικές υποθέσεις, να 

διατηρούν εμπιστευτικό μητρώο 

καταχώρισης των υποθέσεων σε βάθος 

χρόνου και να εφαρμόζουν τα βέλτιστα 

μέτρα για την εξασφάλιση μηδενικής 

ανοχής σε όλα τα επίπεδα του θεσμικού 

οργάνου· 

– να συστήσουν επιχειρησιακή ομάδα 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα 

συγκαλείται με εντολή να εξετάσει την 

κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

και κακοποίησης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία θα αναλάβει την 

αξιολόγηση της υφιστάμενης 

συμβουλευτικής επιτροπής του 

Κοινοβουλίου η οποία είναι αρμόδια για 

τις καταγγελίες σεξουαλικής 

παρενόχλησης μεταξύ ΔΚΒ και βουλευτών 

του Κοινοβουλίου και της συμβουλευτικής 

επιτροπής για το προσωπικό του ΕΚ 

σχετικά με την πρόληψη της 

παρενόχλησης, και θα προτείνει 

κατάλληλες αλλαγές· 

– να υποστηρίζουν πλήρως τα 

θύματα σε διαδικασίες εντός του 

Κοινοβουλίου και/ή με την τοπική 

αστυνομία· να ενεργοποιούν τη λήψη 

έκτακτων μέτρων προστασίας ή 

διασφάλισης όποτε τούτο κρίνεται 
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αναγκαίο, και να εφαρμόζουν πλήρως το 

άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης, διασφαλίζοντας παράλληλα 

την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων και 

τη λήψη πειθαρχικών μέτρων· 

– να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 

ενός ισχυρού και αποτελεσματικού σχεδίου 

δράσης κατά της σεξουαλικής 

παρενόχλησης για την πρόληψη, τη 

στήριξη και την υποχρεωτική κατάρτιση 

όλου του προσωπικού και των βουλευτών 

σχετικά με τον σεβασμό και την 

αξιοπρέπεια στην εργασία, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση περί 

μηδενικής ανοχής θα αποτελεί τον κανόνα· 

να συμμετέχουν πλήρως σε εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης με όλους τους 

βουλευτές και τις διοικητικές υπηρεσίες, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες που 

βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, όπως οι 

ασκούμενοι, οι διαπιστευμένοι 

κοινοβουλευτικοί βοηθοί και οι 

συμβασιούχοι υπάλληλοι· 

– να συστήσουν ένα θεσμικό δίκτυο 

έμπιστων συμβούλων, προσαρμοσμένο 

στις δομές του Κοινοβουλίου για τη 

στήριξη και την παροχή συμβουλών στα 

θύματα, σύμφωνα με την πρακτική που 

εφαρμόζει η Επιτροπή για το προσωπικό 

της· 

αναγκαίο, και να εφαρμόζουν πλήρως το 

άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης, διασφαλίζοντας παράλληλα 

την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων και 

τη λήψη πειθαρχικών μέτρων· 

– να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 

ενός ισχυρού και αποτελεσματικού σχεδίου 

δράσης κατά της σεξουαλικής 

παρενόχλησης για την πρόληψη, τη 

στήριξη και την υποχρεωτική κατάρτιση 

όλου του προσωπικού και των βουλευτών 

σχετικά με τον σεβασμό και την 

αξιοπρέπεια στην εργασία, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση περί 

μηδενικής ανοχής θα αποτελεί τον κανόνα· 

να συμμετέχουν πλήρως σε εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης με όλους τους 

βουλευτές και τις διοικητικές υπηρεσίες, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες που 

βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, όπως οι 

ασκούμενοι, οι διαπιστευμένοι 

κοινοβουλευτικοί βοηθοί και οι 

συμβασιούχοι υπάλληλοι· 

– να συστήσουν ένα θεσμικό δίκτυο 

έμπιστων συμβούλων, προσαρμοσμένο 

στις δομές του Κοινοβουλίου για τη 

στήριξη, την παροχή συμβουλών και την 

παρέμβαση για λογαριασμό των θυμάτων, 

σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει 

η Επιτροπή για το προσωπικό της· 

Or. en 

 

 


