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PAVYZDINIO ELGESIO ĮDARBINANT NEĮGALIUOSIUS KODEKSAS  
 

BIURO SPRENDIMAS 
 

2005 M. BIRŽELIO 22 D. 
 
 
Europos Parlamento BIURAS, 
 
- atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 13 straipsnį, 
 
- atsižvelgdamas į Tarnybos nuostatų 1 straipsnio d dalį, 
 
- atsižvelgdamas į direktyvą, kuria nustatomi vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 

srityje bendrieji pagrindai1,  
 
- atsižvelgdamas į dabar galiojantį Pavyzdinio elgesio kodeksą įdarbinant neįgaliuosius, 

kurį 2000 m. sausio mėn. priėmė  Europos Parlamento Biuras2, 
 
- atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimą dėl Pavyzdinio elgesio 

įdarbinant neįgaliuosius kodekso peržiūros, 
 
 
kadangi: 
 
(1) Komisijos Konsultacijų dėl neįgaliųjų darbo sąlygų ir jiems suteikiamų karjeros 

perspektyvų dokumente3 teigiama, kad „reikia aktyviau siekti, kad Pavyzdinio elgesio 
kodeksas būtų taikomas, vertinamas ir stebimas bei į procesą įtraukiama daugiau 
neįgaliųjų darbuotojų“; 

 
(2) 1999 m. gruodžio 10 ir 11 d. Europos Vadovų Taryba Helsinkyje priėmė Įdarbinimo gaires 

2000, kuriose pabrėžiama būtinybė remti socialinę įtrauktį skatinančią darbo rinką kuriant  
nuoseklią kovos su kai kurių visuomenės grupių, pvz., neįgalių asmenų, diskriminavimu 
politiką; 

 
(3) Tarybos direktyva, kuria nustatomi vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 

bendrieji pagrindai, ir Įdarbinimo gairės 2000 netaikomos Bendrijos institucijoms, todėl 
Komisija paskelbė, kad po reformos „jos darbuotojams bus suteiktos ne mažesnės 
apsaugos galimybės ir lygis negu taikomas valstybėse narėse“; 

 
(4) Europos Parlamento 2005 m. kovo 9 d. rezoliucijoje dėl 2006 m. biudžeto gairių ir 

Europos Parlamento preliminarių išlaidų ir pajamų projekto4 institucijos raginamos iki 
2005 m. rugsėjo 1 d. pateikti peržiūrą priemonių, kurių buvo imtasi siekiant įveikti 
sunkumus, susijusius su EB Sutarties 13 straipsnyje apibrėžtu lygių galimybių užtikrinimu, 
atsižvelgiant į naujųjų Tarnybos nuostatų teikiamas galimybes; 

 
                                                 
1 2000/78/EB 
2 PE 282.903/BUR 
3 SEC(2000) 2084/4 
4 A6-0043/2005, 9 dalis 



PRIIMA ŠĮ PAVYZDINIO ELGESIO KODEKSĄ: 

 

1 straipsnis. Įžanga 
 
Europos institucijos įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes įsidarbinti Europos viešojoje 
tarnyboje. Bendruomenės, kuriai tarnaujama, įvairovę atspindinti viešoji tarnyba teikia geresnes 
ir kokybiškesnes paslaugas Europos piliečiams. Be akivaizdžių lygybės teikiamų privalumų, 
kiekviena į ateitį žvelgianti ir pažangos siekianti organizacija privalo siekti padaryti  kuo didesnį 
įnašą užtikrindama lygias galimybes įsidarbinti. 
 
Europos statistika rodo, kad tarp darbingo amžiaus neįgaliųjų yra pernelyg mažai dirbančių 
asmenų. Europos institucijos vykdo politiką, kuria siekiama remti įvairią specializaciją turinčius 
kvalifikuotus darbuotojus, pagerinti galimybes įsidarbinti ir skatinti neįgaliuosius dalyvauti 
darbo rinkoje, panaikinti diskriminaciją darbo vietoje ir remti darbo kultūrą, kuri būtų pagrįsta 
vienodu ir tinkamu elgesiu su darbuotojais. 
 
Vykdant šią politiką būtina vadovautis Komisijos komunikatu „Link Europos be kliūčių 
neįgaliesiems“5. Taip pat turi būti taikomas principas „tinka visiems“. Šis principas yra palyginti 
naujas, jis reiškia, kad reikia kurti, plėtoti ir į rinką pateikti kuo gausesniam  vartotojų būriui 
tinkamas ir prieinamas prekes, paslaugas, sistemas ir aplinką. Jeigu šis „tinka visiems“ principas 
nebus taikomas ir nebus atsižvelgiama į kai kurių visuomenės grupių poreikius planuojant, 
kuriant ir pritaikant aplinką, kai kurie žmonės gal tapti priklausomi arba patirti socialinę atskirtį. 
 
Šiuo pavyzdinio elgesio kodeksu siekiama paaiškinti Europos institucijų neįgaliųjų įdarbinimo 
politiką ir stebėti, kad Europos institucijų darbuotojai vykdytų savo teisės aktuose ir Tarnybos 
nuostatuose numatytus įsipareigojimus kovoti su diskriminacija bei vadovautųsi pavyzdinio 
elgesio nuostatomis siekdami užtikrinti lygias galimybes. Todėl, esant reikalui, generalinių 
direktoratų ir tarnybų vadovai, siekdami, kad Pavyzdinio elgesio kodeksas būtų veiksmingai 
taikomas, skirs tam reikiamas lėšas.  
 
BENDROJI DEKLARACIJA6 
 
Europos institucijos įsipareigoja skatinti vienodą elgesį, nepriklausomai nuo asmens lyties, 
rasės, odos spalvos, etninės ir socialinės kilmės, genetinių ypatumų, kalbos, religijos, 
įsitikinimų, politinės ir kitos nuomonės, priklausymo tautinei mažumai, turto, gimimo 
aplinkybių, amžiaus, negalios arba lytinės orientacijos, kurdama taisykles ir politiką bei 
kontroliuodama įpročius ir elgseną darbo vietoje ir taip siekdama užtikrinti, kad visi 
darbuotojai būtų vertinami ir gerbiami bei jiems būtų sudarytos visos galimybės panaudoti 
savo gebėjimus ir pasirinkti profesinės veiklos kryptį. Jie turi teisę į darbo aplinką, kurioje 
nebūtų diskriminavimo, persekiojimo, o tai, kad esama kliūčių būtų pripažįstama  ir tos kliūtys 
šalinamos. Europos institucijos laikosi šių principų ir todėl pritraukia bei išlaiko labiausiai 
kvalifikuotus darbuotojus, teikiančius Europos piliečiams aukštos kokybės paslaugas. 
 
Siekiant užtikrinti šių normų įgyvendinimą į Tarnybos nuostatų 1d straipsnio 4 dalį buvo 
įtrauktos šios su neįgalių asmenų įdarbinimu susijusios nuostatos7: 
                                                 
5 KOM(2000)284, 2000 5 12  galutinis. 
6 Šioje deklaracijoje pateikiamos „diskriminavimo priežastys“ yra tokios pačios, kaip ir pateikiamos dabartiniuose Tarnybos nuostatuose, kurie 
įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d. 

7 Žr. Tarnybos nuostatų 1c dalį: „Šiuose nuostatuose minint vyriškos lyties asmenį daroma nuoroda taip pat ir į moteriškos lyties asmenį, ir 
atvirkščiai, išskyrus atvejus, kai iš konteksto aišku, kad yra kitaip.“ Todėl kodekso tekstas yra neutralus lyties požiūriu, o tarnybos nuostatų 
tekstas toks nėra. 

 



 
„... Asmuo laikomas neįgaliu, jeigu jis visam laikui arba tikėtinai visam laikui yra fiziškai arba 
psichiškai neįgalus. Neįgalumas nustatomas vadovaujantis 33 straipsnyje numatyta tvarka“. 
 
Neįgalus asmuo atitinka 28 straipsnio e punkte išdėstytas sąlygas, jeigu, sudarius tinkamas 
darbo sąlygas, sugeba atlikti pagrindines darbo užduotis. 
 
„Tinkamas darbo sąlygų sudarymas“ pagrindinėms darbo užduotims atlikti reiškia tinkamas 
priemones, kurių, esant reikalui, imamasi siekiant suteikti galimybes neįgaliam asmeniui 
įsidarbinti, dirbti ir tobulintis arba dalyvauti mokymuose, išskyrus atvejus, kai tai pernelyg 
apsunkintų darbdavį. 
 
 
2 straipsnis. Kodekso taikymo sritis 
 
Neįgalūs yra ne tik tie asmenys, kurių neįgalumas pastebimas iš karto. Daug negalios atvejų nėra 
akivaizdūs, tačiau dėl jų būtinas tam tikras prisitaikymas. Taip pat suvokiama, kad kai kurios 
negalios formos gali būti netolygios ir todėl skirtingai ir skirtingais atvejais veikti asmenį ir kad 
negalia gali būti laikinos prigimties. 
 
Šis kodeksas taikomas asmenims, kurie yra neįgalūs jų įdarbinimo metu, asmenims, kurių 
negalia pasireiškia pirmojo paskyrimo metu, ir asmenims, kurie tampa neįgalūs vykdydami savo 
profesinę veiklą. Europos institucijos sieks reaguoti jautriai ir padėti bei kuo geriau prisitaikyti 
prie kintančios padėties. 
 
Į kodekso taikymo sritį nepatenka kai kurios sritys pvz., speciali išmoka neįgalių asmenų 
medicinos išlaidoms padengti arba lėšų pareigūnų neįgaliems vaikams bei su tuo susijusių 
mokymosi išmokų skyrimas.  
 
 
3 straipsnis. Darbo sąlygų sudarymas 
 
Europos institucijos vykdo politiką, kuria neįgaliems asmenims užtikrinamos tinkamos 
darbo sąlygos, kai jie vykdo savo pareigas, siekiant, kad būtų patenkinami šių asmenų ir 
institucijų poreikiai. Šiame kodekse numatoma, kad institucija pati turi įrodyti, jog jai 
pernelyg sudėtinga sudaryti tinkamas darbo sąlygas neįgaliam asmeniui.  
 
Daugumai neįgalių asmenų nereikia suteikti jokios ypatingos pagalbos ir nereikia sudaryti jokių 
specialių darbo sąlygų, kad jie galėtų atlikti savo pareigas. Vis dėlto tas pats darbas gali būti 
atliktas įvairiais būdais, tačiau pasiekiant vienodą rezultatą. Tinkamų darbo sąlygų sudarymas ir 
galimybės darbuotojui gerai atlikti savo pareigas suteikimas visiškai atitinka nuopelnų principo 
nuostatą. Siekdamos užtikrinti ir palengvinti būtinų darbo sąlygų sudarymą, institucijos turi 
pirmauti ir tenkindamos kai kuriuos pagrindinius visiems žinomus poreikius remtis „tinka 
visiems“ principu, ypač kai kuriama nauja infrastruktūra. 
 
Direktyvoje 2000/78/EB, kuria nustatomi vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendrieji pagrindai, nurodoma, kad darbdavys, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, turi imtis 
tam tikrų būtinų priemonių, kad neįgalus asmuo galėtų įsidarbinti, dirbti ir tobulintis arba 
dalyvauti mokymuose, išskyrus atvejus, kai darbdaviui tai užkrautų neproporcingai didelę naštą. 
Tai taip pat yra ir Europos institucijų darbo sąlygų sudarymo politikos pagrindas. 
 



Reikalavimas imtis priemonių sudarant tinkamas darbo sąlygas taikomas visoms profesinės 
veiklos sritims, įskaitant: 
 
• darbuotojų įdarbinimą, atranką ir skyrimą; 
• profesinės veiklos raidą; 
• mokymą; 
• paaukštinimą, perkėlimą ir kitas privilegijas;  
• socialinius ryšius institucijose. 
 
Reikalavimas imtis priemonių sudarant tinkamas darbo sąlygas apima ir darbo vietos keitimą, 
įskaitant: 
 
• užduočių perskirstymą; 
• įrangos įsigijimą arba pritaikymą; 
• lankstų darbo organizavimą. 
 
Atsižvelgus į asmens poreikius sprendžiama, kokių priemonių reikia imtis siekiant sudaryti 
būtinas darbo sąlygas, ir tokių priemonių imamasi. Jeigu tos būtinos priemonės darbdaviui 
pernelyg apsunkina darbdavį, Europos institucijos gali atsisakyti įdarbinti neįgalų asmenį. Ar 
būtinų darbo sąlygų sudarymas pernelyg apsunkina Europos institucijas, turi būti sprendžiama 
vadovaujantis griežtomis taisyklėmis, kurios dar nėra nustatytos, ir nepažeidžiant teisės pateikti 
skundą vykdomosios valdžios institucijoms. 
 
 
4 straipsnis. Įdarbinimas 
 
Europos institucijos vykdo lygių galimybių politiką ir atrenka darbuotojus pagal nuopelnus, 
rengdamos visiems atvirus ir nešališkus konkursus. Įdarbinimo ir atrankos procedūros pritaikytos 
visiems siekiant, kad neįgalūs kandidatai nesusidurtų su jokiomis kliūtimis.  Skelbimuose apie 
laisvas darbo vietas pabrėžiant, kad institucijos vykdo lygių galimybių politiką, ir skelbiant apie 
būsimus konkursus specializuotoje spaudoje bei įvairiose organizacijose, pvz., Europos 
neįgaliųjų forume, atstovaujančiame valstybių narių neįgaliuosius vienijančioms NVO, ir 
Europos specifinių poreikių turinčių moksleivių švietimo organizavimo agentūroje, neįgalieji 
skatinami dalyvauti konkursuose. Tokią neįgaliųjų skatinamąją veiklą reikia tęsti ir priimant 
stažuotojus bei laikinus darbuotojus, taip pat ir darbuotojus pagal terminuotą darbo sutartį. 
 
Šiuo atveju įdarbinimo tvarka turės būti tokia: 
 
- skelbiant konkursus viešai spaudoje nurodoma, kad institucijos yra įsipareigojusios 
laikytis visų kandidatų lygių galimybių principo; 
 
- į Oficialiajame leidinyje skelbiamą Kandidatams skirtą vadovą kartu su pranešimu apie 
konkursą įtraukiama specialiai kandidatams su negalia skirta nuostata, kurioje taip pat minimas 
PAVYZDINIO ELGESIO KODEKSAS; 
 
- kandidatai su negalia, pildydami paraiškas dalyvauti konkurse, turės nurodyti jiems 
būtinas pritaikymo priemones ir įrangą, kurios reikia, kad kartu su kitais kandidatais lygiomis 
teisėmis galėtų atlikti konkurso užduotis ir bus imamasi visų pastangų, kad priimtini reikalavimai 
būtų patenkinti; 
 
- kai neįgalusis dalyvauja konkurse ar atvyksta į pokalbį, pirmininko vadovaujamas 
atrankos komisijos sekretorius turi užtikrinti, kad buvo imtasi visų reikalingų priemonių priimti 



neįgalų asmenį ir suteikti jam būtiną pagalbą, pvz., įeiti į patalpas, naudotis specialia įranga, 
skirti papildomo laiko užduotims atlikti, ir t. t.; 
 
- atrankos komisijų nariams skirtuose mokymuose bus teikiama informacija apie 
neįgalumą ir šį PAVYZDINIO ELGESIO KODEKSĄ;  
 
- sukuriamas interneto puslapis su naujausiomis neįgaliesiems pritaikytomis priemonėmis 
ir standartais, kad kuo daugiau žmonių galėtų naudotis internetu. 
 
 
5 straipsnis. Profesinė veikla 
 
Kai kandidatai su negalia patenka į rezervo sąrašą, jie gali kreiptis į specialistus patarimo, kaip 
įsidarbinti norimose pareigose. Europos Parlamento Personalo generalinis direktoratas kartu su 
EPSO nuolat tikrins, kiek neįgalių asmenų dalyvauja konkursuose, kiek iš jų laimi konkursą ir 
kiek vėliau įdarbinama. 
 
Priimti į darbą pareigūnai su negalia turi teisę ugdyti savo profesinius gebėjimus. Neįgaliaisiais 
rūpinamasi visais jų profesinės veiklos etapais siekiant užtikrinti, kad jiems nebūtų keliama 
tiesiogiai su pareigomis nesusijusių reikalavimų, kuriais apgalvotai ar netyčia būtų 
diskriminuojami žmonės su negalia. 
 
- Įdarbinimas ir bandomasis laikotarpis. Skiriančioji institucija, bendradarbiaudama su 
Personalo generalinio direktorato medicinos tarnyba ir / arba lygių galimybių padaliniu, stengiasi 
užtikrinti, kad į konkurso rezervo sąrašą patekusiems kandidatams su negalia būtų pasiūlytos 
tinkamos pareigybės. Remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatomis visi konkursą laimėję 
kandidatai turi galimybę vykdyti savo pareigas, sulaukę teigiamų sveikatos patikros rezultatų. 
Kai įdarbinamas neįgalus asmuo arba nustatomos jo galimybės toliau vykdyti pareigas, neturi 
būti diskriminuojama dėl neįgalumo. Sveikatos patikros tikslas – užtikrinti, kad pareigūnas 
atitinka keliamus darbo reikalavimus ir gali atlikti pagrindines pareigas, nepažeidžiant 
įsipareigojimo aprūpinti tokį asmenį neįgaliesiems pritaikyta darbo įranga ir priemonėmis bei 
atsižvelgti į negalią. Jei per bandomąjį laikotarpį nustatoma, kad pareigūnui paskirtas darbas 
nesuderinamas su jo negalia, svarstoma galimybė pasiūlyti tam asmeniui kitas pareigas. 
 
- Profesinis orientavimas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo tarnyba gali suvaidinti 
svarbų vaidmenį konsultuodama darbuotojus su negalia profesinės veiklos raidos klausimais. 
Tarnybos darbuotojai turėtų būti specialiai mokomi. Geriausia būtų įdarbinti asmenį, kuris 
specializuotųsi profesinio ir reabilitacinio konsultavimo klausimais ir kuris taip pat galėtų 
bendradarbiauti su kitomis suinteresuotomis tarnybomis. 
 
- Profesinės veiklos raida. Imamasi visų priemonių užtikrinti, kad darbuotojai su negalia 
turėtų tas pačias galimybes kaip ir kiti semtis patirties ir plėtoti savo profesinę veiklą 
naudodamiesi judumo galimybėmis Sąjungos institucijose. Atsižvelgiant į tai, gali būti 
pritaikomos kai kurios pareigybės, kad darbuotojai su negalia, siekdami tobulinti savo įgūdžius, 
galėtų užimti kitas ar aukštesnes pareigybes. 
 
- Mokymai. Neįgalieji turi tokias pat galimybes mokytis kaip ir kiti darbuotojai. Nauji 
įgūdžiai ir žinios yra ypač svarbūs plėtojant kiekvieno pareigūno profesinę veiklą. Dedamos 
pastangos, kad darbuotojai su negalia galėtų dalyvauti įvairiuose mokymuose, kursuose ir 
programose. Jei institucijų vykdomi mokymai nėra tinkami neįgaliesiems, galima imtis priimtinų 
priemonių mokymams už institucijų ribų organizuoti. 
 



- Darbuotojų įvertinimas ir paaukštinimas. Neįgalumas nėra priežastis to, kad asmenys 
ir komisijos, atsakingos už darbuotojų vertinimą ir pareigų paaukštinimą, vertindami darbuotojų 
nuopelnus nesilaikytų įprastų objektyvių kriterijų,. 
 
- Darbuotojų išlaikymas. Jei darbuotojas tampa neįgalus arba turima negalia paūmėja, 
Europos institucijos imasi priemonių šiam darbuotojui išlaikyti jo darbo vietoje. Pasitarus su 
suinteresuotu asmeniu, aptariamos pritaikymo priemonės, pvz., darbo reorganizavimas, mokymai 
ar perkėlimas į tinkamesnes pareigybes, padėsiančios darbuotojui toliau dirbti. Jei reikia, šie 
veiksmai gali būti peržiūrimi. Jei nusprendžiama, kad neįmanoma atlikti reikiamų veiksmų, kad 
darbuotojas galėtų toliau eiti savo pareigas arba nėra kitos tinkamos, alternatyvios pareigybės, su 
darbuotoju pasitariama ir jis išleidžiamas į pensiją dėl sveikatos priežasčių. 
 
 
6 straipsnis. Darbo aplinka 
 
Institucijos užtikrina, kad būtų panaikintos visos fizinės ar techninės kliūtys, su kuriomis 
susiduria neįgalūs darbuotojai. 
 
- Pastatai. Visi nauji pastatai, kuriuose turės dirbti institucijų darbuotojai, privalo atitikti 
nacionaliniuose ir vietos teisės aktuose išdėstytus su neįgaliųjų prieiga ir naudojimusi viešais 
pastatais susijusius reikalavimus, kad būtų užtikrintas visapusis judumas. Neturintys tinkamos 
prieigos arba neatitinkantys minimalių pirmiau išdėstytų reikalavimų pastatai turi būti 
atitinkamai rekonstruoti, esant šiam reikalui skirtų biudžeto lėšų, arba nenaudojami. Kol 
institucijos patvirtins peržiūrėtus savo pastatų pritaikymą reglamentuojančius kriterijus, taikomi 
paskutiniame Komisijos dokumento „Pastatai“ (pranc. „Immeuble-type“) leidime išdėstyti 
principai. Institucijos imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad pareigūnams su negalia 
būtų skirtos būtinos jų reikmėms pritaikytos biuro priemonės, taip pat, jei reikia, paskirtos 
automobilių stovėjimo vietos. Avariniai išėjimai ir nelaimės atveju naudotis skirtos priemonės 
turi būti pritaikytos darbuotojams su negalia. Prevencijos ir gerų darbo sąlygų padalinys toliau 
nuolat tikrins pastatus, kad nustatytų, ką reikėtų patobulinti. 
 
- Biuro aplinka. Ypatingų reikmių turinčiam darbuotojui turi būti užtikrinta atitinkama 
biuro aplinka. Europos Parlamentas skirs specialistą, kuris įvertins biurą ergonominiu požiūriu, 
prieš naujai įdarbintiems pareigūnams su negalia pradedant eiti pareigas ir tuomet, kai neįgalus 
darbuotojas turės persikelti į naują biurą. 
 
Šis specialistas periodiškai tikrins visų darbuotojų su negalia darbo kabinetus, jei reikia, pasiūlys 
atlikti tam tikrus pakeitimus ir nuolat informuos Personalo generalinį direktoratą bei 
Tarpžinybinę darbo grupę neįgaliųjų klausimams spręsti apie svarbias išvadas. 
 
Siekiant įrengti atitinkamas patalpas ir apsirūpinti reikiama įranga, kaip išankstinės sąlygos 
užtikrinti neįgaliesiems tinkamą aplinką būtina imtis tam tikrų techninių priemonių. Svarbu, kad 
informacijos technologijų įrankiai, įskaitant vidaus tinklus, programas ir duomenų bazes, atitiktų 
principą „sukurta visiems“ ir pritaikymo neįgaliesiems gaires. Elektronine forma teikiama 
informacija ir duomenys turi taip pat būti prieinami asmenims su negalia. Būtina iš anksto 
apsirūpinti reikiama įranga ir apmokyti personalą. 
 
Pareigūnų su negalia teiraujamasi, kokia speciali įranga ar baldai reikalingi jų veiklos našumui ir 
galimybėms padidinti atliekant paskirtas užduotis. Institucijos patenkina visus priimtinus su tokia 
įranga susijusius prašymus. 
 



- Susirinkimai ir kita. Užtikrinama, kad neįgalūs asmenys galėtų visapusiškai dalyvauti 
susirinkimuose bei kituose susibūrimuose ir naudotis jiems tinkama forma pateikta informacine 
medžiaga bei priemonėmis. 
  
- Lankstus darbo grafikas. Jei įmanoma, taikomas lankstus darbo grafikas atsižvelgiant 
tiek į konkrečios institucijos darbo reikalavimus, tiek į pareigūno su negalia ypatingus poreikius. 
Pavyzdžiai: 
 
- lankstus darbo pradžios ir pabaigos laikas, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie žmonės su negalia 
patiria sunkumų vykdami į darbą ar namo viešuoju transportu; 
 
- dažnos trumpos pertraukėlės asmenims, kuriems reikia gerti vaistų ar pailsėti; 
 
- darbas ne visu etatu; darbas namie, naudojantis reikiamomis darbdavio suteiktomis 
technologinėmis ir ryšio priemonėmis. 
 
 
7 straipsnis. Informavimas ir sąmoningumo ugdymas 
 
Lygių galimybių tarnyba ir generalinių direktoratų žmonių išteklių padaliniai supažindins visus 
darbuotojus su šiuo PAVYZDINIO ELGESIO KODEKSU.   Kodeksas parengtas visomis ES 
kalbomis, jį galima rasti interneto puslapyje EUROPA, institucijų, jų tarnybų ir agentūrų vidaus 
tinkluose, jis platinamas visiems su žmonių išteklių valdymu susijusiems darbuotojams bei 
vadovams. Jei tik įmanoma, institucijos stengsis suteikti galimybių įvairioms neįgaliųjų grupėms 
naudotis informacijos paslaugomis ir dokumentacija, atsižvelgdamos į kalbos ir kultūrinius 
poreikius. 
 
Mokymai, per kuriuos išsamiai gvildenami neįgalumo klausimai, bus skirti labiausiai 
suinteresuotiems asmenims, t. y. dirbantiems žmonių išteklių srityje, profesinio orientavimo 
darbuotojams, suinteresuotiems padalinių vadovams, atrankos komisijų nariams.  
 
 
8 straipsnis. Priežiūra 
 
Viena iš svarbiausių šio PAVYZDINIO ELGESIO KODEKSO įgyvendinimo dalių yra nuolatinė 
priežiūra siekiant užtikrinti, kad jei reikia būtų taikoma pažangesnė kodekso įgyvendinimo 
tvarka visais lygmenimis, įskaitant įdarbinimo tvarką ir visos pareigūno profesinės veiklos metu. 
Gavę skundų, generaliniai direktoratai turės įrodyti, kad jie užtikrina neįgalių asmenų poreikius. 
Lygių galimybių tarnyba ir tarpžinybinė darbo grupė neįgaliųjų klausimams spręsti aptaria ir 
nustato tikslus laisvos neįgaliųjų prieigos sąlygoms įvykdyti. 
 
Atliekama dažna patikra dėl neįgalumo, kuomet generaliniai direktoratai rengia savo darbuotojų 
apklausą, siekdami sužinoti, kurie darbuotojai, pačių manymu, turi negalią. Personalo generalinis 
direktoratas supažindinamas su patikrinimo rezultatais. Tokią informaciją siekiama rinkti todėl, 
kad: 
 
- būtų užtikrinta, jog rengiamos atitinkamos konsultacijos su visais suinteresuotais 
darbuotojais; 
 
- būtų išvengta darbuotojų su negalia diskriminavimo ir kliūčių siekti vienodų galimybių; 
 



- būtų nustatyta, kokios neįgaliesiems pritaikytos įrangos ar priemonių reikia rengiant 
pokalbį su neįgaliu kandidatu ar priimant tokį asmenį į darbą; 
 
- būtų ugdomi visų darbuotojų profesiniai gebėjimai ir užtikrintos lygios galimybės 
plėtojant profesinę veiklą. 
 
Šiais duomenimis naudojamasi rengiant anonimines statistikos ataskaitas, kurios padėtų 
institucijoms įvertinti, ar nediskriminavimo politika ir šis kodeksas yra veiksmingai 
įgyvendinami, ir kurti naujas iniciatyvas. Laikantis Duomenų apsaugos reglamente dėl Bendrijos 
institucijų tvarkomų asmens duomenų išdėstytų nuostatų8, per patikrą surinkta informacija 
jokiais kitais tikslais nebus naudojama. Bus skelbiami duomenys, kiek asmenų su negalia dirba 
institucijose. 
 
Tarpžinybinė darbo grupė neįgaliųjų klausimams spręsti taip pat perduoda Personalo 
generaliniam direktoratui tiesioginę informaciją, gautą iš darbuotojų su negalia apie darbo 
sąlygas, pritaikymo neįgaliesiems priemones, įdarbinimą ir profesinės veiklos raidą. 
Be to, jei asmens netenkina, kaip yra įgyvendinamas šis kodeksas Europos Parlamente, jis gali 
konfidencialiai kreiptis į Personalo generalinio direktorato Lygių galimybių tarnybą. Tarnyba 
nagrinėja pateiktus klausimus, atsižvelgdama į pageidaujamą konfidencialumo lygį. 

                                                 
8 2000 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 

Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L8, 2001 1 
12, p. 1). 
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