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KODEKS DOBREGA OBNAŠANJA PRI ZAPOSLOVANJU 
HENDIKEPIRANIH OSEB 

 
SKLEP PREDSEDSTVA 

 
Z DNE 22. JUNIJA 2005 

 
 
PREDSEDSTVO Evropskega parlamenta, 
 
– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 13 Pogodbe, 
 
– ob upoštevanju člena 1(d) Kadrovskih predpisov, 
 
– ob upoštevanju direktive o splošnih okvirjih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in 

delu1, 
 
– ob upoštevanju obstoječega Kodeksa dobrega obnašanja pri zaposlovanju 

hendikepiranih oseb, ki ga je predsedstvo Evropskega parlamenta sprejelo v januarju 
20002, 

 
– ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 25. novembra 2003 o reviziji Kodeksa dobrega 

obnašanja pri zaposlovanju hendikepiranih oseb, 
 
 
ker: 
 
(1) Posvetovalni dokument o pogojih dela in poklicnih možnostih za hendikepirane osebe 

Komisije3 določa „da je potreben aktivnejši pristop k uporabi, ocenjevanju in 
spremljanju kodeksa dobrega obnašanja, v katerega bodo hendikepirane osebe bolj 
vključene“, 

 
(2) je v Smernicah ravnanja pri zaposlovanju 2000, ki jih je Evropski svet sprejel v 

Helsinkih 10 in 11. decembra 1999, poudarjeno, da je potrebno spodbujati trg delovne 
sile, naklonjen socialnemu vključevanju, z oblikovanjem skladne celote politik za boj 
proti diskriminaciji takih skupin, kot so hendikepirane osebe, 

 
(3) se niti uredba Sveta, ki je ustvarila splošne okvire enakega obravnavanja pri 

zaposlovanju in delu, niti Smernice ravnanja pri zaposlovanju 2000 ne nanašajo na 
institucije Skupnosti, je Komisija v reformi izjavila, da „svojim zaposlenim nudi vsaj 
takšne možnosti in raven zaščite, kot se uporabljajo v državah članicah“, 

 
(4) resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2005 o smernicah ter o predhodni 

okvirni oceni Evropskega parlamenta za proračunski postopek v letu 20064 poziva 
organe, da do 1. septembra 2005 predložijo poročilo o ukrepih, sprejetih za 

                                                           
1 2000/78/ES 
2 PE 282 903/BUR 
3 SEC(2000)2084/4 
4 A6-0043/2005, odstavek 9 



premagovanje ovir do enakega obravnavanja, kot določa člen 13 Pogodbe ES, ob 
upoštevanju možnosti, ki jih dajejo novi kadrovski predpisi; 

 
SPREJME NASLEDNJI KODEKS DOBREGA OBNAŠANJA: 

 

Člen 1 – Uvod 
 
Evropske institucije se zavezujejo, da bodo zagotavljale enak dostop do zaposlitve v evropski 
javni službi. Javna služba, ki odraža raznolikost skupnosti, kateri služi, lažje nudi kakovostne 
storitve evropskim državljanom. Ne glede na objektivno vrednost, ki jo prinaša enakost, se 
mora vsaka organizacija, ki se razglaša za napredno in usmerjeno v prihodnost, truditi, da bi 
celotni bazi zaposlenih zagotovila enak dostop in s tem njihov najboljši možni prispevek. 
 
Evropske statistike kažejo, da je glede na celotno število hendikepiranih oseb v aktivni dobi 
premalo takih z zaposlitvijo. Politika evropskih institucij spodbuja raznoliko in kvalificirano 
delovno silo, izboljšuje dostop hendikepiranih oseb do zaposlitve in njihovo sodelovanje v 
njej, odpravlja diskriminacijo na delovnem mestu in podpira kulturo podjetja, ki temelji na 
pravičnih praksah in korektnem obnašanju na delovnem mestu. 
 
Pri izvajanju te politike naj se upošteva sporočilo Komisije z naslovom „Proti Evropi brez 
ovir za hendikepirane osebe“5. Prav tako naj se uporablja načelo „načrtovanje za vse“. Gre za 
relativno nov pristop, ki vključuje táko načrtovanje, razvoj in trženje vsakdanjih proizvodov, 
storitev, sistemov ali okolij, da bodo dostopni najširši paleti uporabnikov. Če se ne upoštevajo 
načelo „načrtovanje za vse“ ter potrebe posameznikov pri načrtovanju, zasnovi in prilagajanju 
okolij, se nekateri lahko po nepotrebnem znajdejo v položaju odvisnosti ali socialne 
izključenosti. 
 
Cilj KODEKSA DOBREGA OBNAŠANJA je jasno izoblikovati politiko evropskih institucij 
pri zaposlovanju hendikepiranih oseb in poskrbeti, da v boju proti diskriminaciji vse osebje 
evropskih institucij izpolnjuje zakonske obveznosti in obveznosti iz kadrovskih predpisov ter 
opravlja svoje delo v skladu z dobro prakso enakih možnosti. Da bi zagotovili učinkovito 
izvajanje Kodeksa dobrega obnašanja, bodo vsi generalni direktorati in njihove službe po 
potrebi prerazporedili ustrezna razpoložljiva sredstva. 
 
SPLOŠNA IZJAVA6 
 
Evropske institucije se zavezujejo, da bodo spodbujale enakost obravnave, ne glede na spol, 
raso, barvo kože, narodnostno pripadnost ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, 
vero, prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, gmotno 
stanje, rojstvo, starost, hendikep ali spolno usmerjenost, tako da bodo sprejele takšna 
pravila, politike, prakso in vedênje na delovnem mestu, da bodo vsi delavci cenjeni in 
spoštovani ter da bodo lahko v polni meri razvili svoj potencial in gradili kariero po lastni 
izbiri. Delavci imajo pravico do delovnega okolja brez diskriminacije in nadlegovanja, kjer 
se ovire za sodelovanje prepoznajo in odstranijo. S pomočjo teh načel evropske institucije 
pritegnejo in obdržijo najbolj kvalificirano osebje, ki za evropske državljane izvaja 
visokokakovostne storitve. 
 

                                                           
5  KOM(2000)0284 končno, z dne 12.5.2000. 
6  „Razlogi za diskriminacijo“, navedeni v tej splošni izjavi, so tisti, ki so vključeni v sedanje kadrovske predpise, veljavne od 1. maja 2004. 



Da bi dosegli te standarde, so bile v odstavku 4 člena 1(d) Kadrovskih predpisov7 vključene 
naslednje določbe, ki se nanašajo na zaposlovanje hendikepiranih oseb: 
 
„... oseba je hendikepirana, če ima stalno telesno ali duševno prizadetost ali tako, ki lahko 
postane stalna. Ta prizadetost se določi po postopku iz člena 33. 
 
Hendikepirane osebe ustrezajo pogojem, navedenim v členu 28, točka e), takoj ko lahko, z 
razumnimi prilagoditvami, opravljajo osnovne naloge zadevnega delovnega mesta. 
 
Za „razumne prilagoditve“ glede na osnovne naloge delovnega mesta štejejo ustrezni in 
potrebni ukrepi, ki hendikepirani osebi omogočajo dostop do zaposlitve, njeno izvajanje ali 
napredovanje v njej, ali dostop do usposabljanja, razen če bi ti ukrepi delodajalcu naložili 
nesorazmerno breme. 
 
 
Člen 2 – Področje uporabe Kodeksa 
 
Hendikepirane osebe niso samo osebe, katerih hendikep je očiten na prvi pogled. Številni 
hendikepi niso očitni, vendar vseeno zahtevajo določene prilagoditve. Prav tako je znano, da 
se ista vrsta hendikepa kaže v različnih stopnjah prizadetosti in da pri posamezniku lahko 
doseže različne stopnje ob različnem času ter da je lahko hendikep tudi začasen. 
 
Kodeks se uporablja za osebe, ki so v postopku zaposlovanja že bile hendikepirane, za tiste, ki 
so hendikepirane ob prvi zaposlitvi in za tiste, pri katerih se hendikep pojavi v času 
zaposlitve. Evropske institucije si bodo prizadevale, da se bodo pozitivno in dovzetno 
prilagajale novim situacijam. 
 
Kodeks ne pokriva tem, kot so posebna nadomestila, odobrena hendikepiranim osebam, ali 
poseben proračun za hendikepirane otroke uradnikov in na to vezana sredstva za šolanje. 
 
 
Člen 3 – Prilagoditve, povezane z delom 
 
Evropske institucije izvajajo politiko, s katero zagotavljajo razumne prilagoditve v 
poklicnem življenju, ki ustrezajo tako potrebam hendikepiranih oseb kot potrebam 
institucij. Po kodeksu mora institucija dokazati, da bi izvedba potrebnih prilagoditev 
zahtevala prevelike stroške. 
 
Večina hendikepiranih oseb za opravljanje svojega dela ne potrebuje nobene posebne oblike 
pomoči ali prilagoditve. Vendar lahko delo opravljamo na različne načine, da pridemo do 
enakega rezultata. Omogočiti uslužbencu, da dobro izvaja svoje naloge, s tem, da predvidimo 
prilagoditve, povezane z delom, je torej popolnoma v skladu z načelom uspešnosti. Institucije 
morajo zagotoviti in poenostaviti uvajanje dostopnih prilagoditev, tako da, v skladu z načelom 
„načrtovanje za vse“, vnaprej poskrbijo za osnovne in dobro znane potrebe, še posebej ob 
oblikovanju nove infrastrukture. 
 
Direktiva 2000/78/CE, ki je ustvarila splošne okvire enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
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sklicevanje na osebo ženskega spola in obratno, razen če je iz besedila jasno razvidno drugače.“ Posledično velja, če je kodeks napisan z 
nevtralnimi termini na področju spola, to ne drži za izvlečke iz kadrovskih predpisov. 

 



in delu, določa, naj delodajalec sprejme ustrezne ukrepe, glede na potrebe v dejanski situaciji, 
ki hendikepirani osebi omogočijo dostop do zaposlitve, njeno izvajanje ali napredovanje v 
njej, ali dostop do usposabljanja, razen če bi ti ukrepi delodajalcu naložili nesorazmerno 
breme. To je tudi osnova politike evropskih institucij pri prilagoditvah, povezanih z delom. 
 
Prilagoditve se uporabljajo na vseh poklicnih področjih in vključujejo: 
 
• nabor, izbor in imenovanje,  
• razvoj kariere, 
• usposabljanje, 
• napredovanje, premestitve ali druge ugodnosti, 
• socialne odnose v institucijah. 
 
Prilagoditve omogočajo spremembe na delovnem mestu in lahko zajemajo: 
 
• preoblikovanje nalog,  
• nakup ali prilagajanje opreme,  
• prožno organizacijo dela. 
 
Potrebne prilagoditve določajo posebne potrebe vsakega posameznika in so načeloma 
zagotovljene. Če bi uvedba prilagoditev predstavljala nesorazmerno breme za evropske 
institucije, lahko hendikepirani osebi odrečejo možnost zaposlitve. Ocena, kaj je za evropske 
institucije nesorazmerno breme, se opravi na podlagi strogih meril, ki jih je potrebno še 
določiti, in ne posega v pravico do uporabe upravnega pritožbenega postopka. 
 
 
Člen 4 – Nabor 
 
Evropske institucije izvajajo politiko enakih možnosti in izbora po uspešnosti s pravičnimi 
natečaji, odprtimi za vse. Postopki nabora in izbora so tako prilagojeni, da hendikepirani 
kandidati niso zapostavljeni. Hendikepirane osebe se v razpisih za prosta delovna mesta 
spodbujajo k prijavi z izrecnim sklicevanjem na politiko enakih možnosti, pa tudi z najavo 
prihodnjih natečajev v specializiranih publikacijah in pri takih organizacijah, kot sta Evropski 
invalidski forum, ki je predstavnik skupin hendikepiranih oseb, ustanovljenih v okviru NVO 
držav članic, in Evropska agencija za razvoj izobraževanja za učence s posebnimi potrebami. 
Še naprej je potrebno izvajati pozitivne diskriminacijske ukrepe pri naboru administrativnih 
praktikantov, pa tudi pri sklepanju pogodb z začasnimi uslužbenci in uslužbenci za določen 
čas. 
 
 
Zato morajo postopki nabora zajemati: 
 
– V javni objavi natečaja v tisku bo omenjeno, da se institucije zavzemajo za enake 
možnosti za vse kandidate. 
 
– Vodič za kandidate, objavljen v Uradnem listu skupaj z objavo natečaja, bo vseboval 
odstavek, ki se bo posebej nanašal na hendikepirane kandidate, in bo omenjal KODEKS 
DOBREGA OBNAŠANJA. 
 
– Hendikepirani kandidati bodo v prijavnem obrazcu naprošeni, naj navedejo po 
njihovem mnenju nujno potrebne prilagoditve, da bi na izpitih lahko sodelovali enakovredno 



z ostalimi kandidati, in storjeno bo vse za izpolnitev upravičenih zahtev. 
 
– Kadar hendikepirana oseba sodeluje na natečaju ali razgovoru, mora tajništvo izbirne 
komisije pod predsednikovim nadzorom zagotoviti primerne prilagoditve za sprejem te osebe 
in nudenje pomoči, ki bi jo morebiti potrebovala (na primer dostop do stavb, posebna oprema, 
podaljšanje predpisanega časa trajanja izpitov na natečaju itd.). 
 
– Usposabljanje članov izbirne komisije za natečaje bo vključevalo tudi modul o 
ozaveščanju o hendikepu in o KODEKSU DOBREGA OBNAŠANJA.  
 
– Oblikovana bo spletna stran, ki bo ustrezala najmodernejšim standardom dostopnosti 
in bo dostopna najširši javnosti. 
 
 
Člen 5 – Kariera 
 
Kandidati na rezervnem seznamu so upravičeni do strokovnih nasvetov, da bi dobili delovno 
mesto. GD za kadrovske zadeve Evropskega parlamenta in EPSO bosta nenehno revidirala 
število hendikepiranih kandidatov, ki sodelujejo na natečajih, število uspešnih in število 
naknadno izbranih. 
 
Ko so izbrani, imajo hendikepirani uradniki pravico v polni meri razvijati svoj potencial. V 
vseh fazah kariere hendikepiranega uradnika se je treba skrbno izogibati postavljanju zahtev, 
ki, namerno ali nenamerno, niso povezane z njegovim delom in torej diskriminirajo 
hendikepirane osebe. 
 
– Prvo imenovanje in poskusna doba: pristojni organ za imenovanje bo, ob 
sodelovanju z zdravstveno službo in/ali s Službo enakih možnosti pri GD za kadrovske 
zadeve, uporabil vsa sredstva, da bi hendikepiranim kandidatom, ki so bili na natečaju uspešni 
in so na rezervnih seznamih, ponudil ustrezna delovna mesta. V skladu s kadrovskimi predpisi 
za vse kandidate, ki so bili uspešni na natečaju, zdravstvena ocena potrdi, da so sposobni 
opravljati svoje naloge. Ob imenovanju hendikepirane osebe ali ob določanju njenih 
sposobnosti za nadaljnje opravljanje nalog se je potrebno izogibati kakršnikoli diskriminaciji 
na osnovi hendikepa. Treba je namreč zagotoviti, da je oseba kvalificirana za delovno mesto 
in preveriti, da je sposobna opravljati osnovne naloge ne glede na obvezo, da se poskrbi za 
razumne prilagoditve in upošteva vrsta hendikepa. Če bi se med poskusno dobo izkazalo, da 
je delovno mesto, dodeljeno kandidatu, ki je bil uspešen na natečaju, nezdružljivo z njegovim 
hendikepom, se presodijo možnosti, ki jih ponuja mobilnost. 
 
– Poklicno usmerjanje: služba, zadolžena za poklicno usmerjanje in poklicno 
svetovanje, lahko igra pomembno vlogo pri svetovanju hendikepiranim zaposlenim glede 
organiziranja njihove kariere, zato mora biti njeno osebje ustrezno usposobljeno. Najbolje bi 
bilo zaposliti  svetovalca, specializiranega za poklicno usmerjanje in readaptacijo, ki bi se po 
potrebi povezal z drugimi službami. 
 
– Poklicno napredovanje: uporabiti je potrebno vsa sredstva, da se hendikepiranim 
zaposlenim nudijo enake možnosti kot drugim za nabiranje izkušenj in poklicno napredovanje 
v okviru institucij s pomočjo mobilnosti. V poklicno napredovanje je lahko vključena 
prilagoditev drugih delovnih mest, da bi hendikepirani zaposleni lahko zasedli druge ali višje 
položaje in s tem razvili nove veščine. 
 



– Usposabljanje: hendikepirani zaposleni imajo enake pravice do usposabljanja kot 
ostali. Pridobivanje novih veščin in znanja je pomemben predpogoj za poklicno napredovanje 
vseh uradnikov. Uporabijo naj se vsa sredstva, da bi hendikepiranim zaposlenim omogočili 
sodelovanje na tečajih in v programih sistematičnega usposabljanja, ki jih organizira 
institucija. Kadar ni na razpolago notranje usposabljanje ali je to neustrezno, se z razumnimi 
ukrepi zagotovi zunanje usposabljanje. 
 
– Ocenjevanje osebja in napredovanje: hendikep ne sme biti vzrok, zaradi katerega bi 
se ocenjevalci in odbori za napredovanja oddaljili od objektivnih meril, ki se običajno 
uporabljajo za ocenjevanje uradnikov. 
 
– Ohranitev zaposlitve: če se pri zaposlenem pojavi hendikep ali se obstoječi hendikep 
poslabša, si evropske institucije z ukrepi prizadevajo omogočiti interesentu, da obdrži službo. 
V dogovoru z njim se predvidijo prilagoditve, ki mu bodo olajšale ohranitev zaposlitve, 
vključno s prestrukturiranjem njegovega delovnega mesta, z usposabljanjem za 
prekvalifikacijo ali s prerazporeditvijo na prilagojeno delovno mesto. Če je potrebno, se te 
določbe ponovno pregledajo. Upokojitev zaradi zdravstvenih razlogov se načrtuje v tesnem 
dogovoru z interesentom, ko je odločeno, da prilagoditve, ki bi mu omogočale obdržati svojo 
službo niso izvedljive, ali ko ni na voljo drugega prilagojenega delovnega mesta. 
 
 
Člen 6 – Delovno okolje 
 
Institucije zagotovijo izvedbo vseh razumnih ukrepov, s katerimi bodo odstranile fizične ali 
tehnične ovire za določene hendikepirane zaposlene. 
 
– Zgradbe: vse nove zgradbe, namenjene osebju institucij, morajo biti v skladu z 
veljavno nacionalno in lokalno zakonodajo s področja dostopa hendikepiranih oseb do javnih 
poslopij in njihove uporabe, da bi jim zagotovili integrirano mobilnost. Zgradbe, ki nimajo 
prilagojenega dostopa ali je ta pod pragom sprejemljivosti, je potrebno postopno izboljšati 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva ali jih opustiti. Dokler institucije ne bodo sprejele 
revidiranih meril za prilagajanje stavb, veljajo načela, zapisana v zadnji izdaji dokumenta 
Komisije z naslovom „Tipska zgradba“. Institucije sprejmejo vse razumne ukrepe, s katerimi 
poskrbijo, da dobijo hendikepirani uradniki pisarne, združljive z njihovimi posebnimi 
potrebami, in da so zanje, če je to potrebno, rezervirana parkirna mesta. Varnostne naprave 
morajo biti prilagojene vsem hendikepiranim uradnikom. Enota za preventivo in dobro 
počutje na delovnem mestu bo tudi v prihodnje redno preverjala stanje zgradb, da bi določila 
potrebne izboljšave. 
 
– Pisarniška oprema: poskrbeti je treba, da je pisarniška oprema prilagojena osebam s 
posebnimi potrebami. Evropski parlament bo zadolžil strokovnjaka za pripravo ergonomske 
ocene opreme, preden bodo novo izbrani hendikepirani nastopili službo in vsakič, ko bo 
hendikepiran zaposleni zamenjal pisarno. 
 
Strokovnjak bo redno preverjal pisarne vseh hendikepiranih zaposlenih, priporočal potrebne 
prilagoditve in o ugotovitvah obveščal tako Generalni direktorat za kadrovske zadeve kot tudi 
medslužbeno skupino za hendikep. 
 
Da bi zagotovili uvedbo razumnih prilagoditev, je potrebno predhodno izvesti posebne 
tehnične ukrepe, s katerimi postane okolje dostopno. Nujno je, da so informacijska orodja, 
vključno z intranetom, aplikacijami in podatkovnimi bazami, razvita v skladu z načeli 



„načrtovanje za vse“ in ob upoštevanju smernic za boljšo dostopnost. Informacije in podatki v 
elektronski obliki morajo biti na voljo v dostopnih formatih. Nakup ustreznih pripomočkov in 
usposabljanje osebja sta nujni predpogoj. 
 
S hendikepiranimi uradniki se je potrebno posvetovati glede posebne opreme ali pohištva, ki 
bi povečalo njihovo učinkovitost in uspešnost pri opravljanju nalog. Institucije sprejmejo vse 
zahtevke za opremo, ocenjene kot razumne. 
 
– Sestanki itd.: skrbeti je treba, da lahko hendikepirane osebe v polni meri sodelujejo 
na sestankih ali drugih forumih, zato se izognemo uporabi neprilagojenih predstavitvenih 
pripomočkov ali drugih medijev in preverimo, ali je uporabno gradivo na razpolago v 
dostopnih formatih. 
  
– Prožne oblike dela: v okviru možnosti se uvedejo prožni delovni pogoji, ki hkrati 
zadostijo delovnim zahtevam institucije ter posebnim potrebam hendikepiranega uradnika. V 
nadaljevanju je naštetih nekaj primerov: 
 
– prožen urnik, ki se prilagaja težavam določenih hendikepiranih oseb ob prihodu v kraj dela 
z javnimi prevoznimi sredstvi in odhodu iz njega; 
 
– redni kratki odmori za tiste, ki morajo redno jemati zdravila ali počivati; 
 
– delo s skrajšanim delovnim časom; delo na daljavo z ustrezno tehnološko podporo, ki jo 
priskrbi delodajalec. 
 
 
Člen 7 – Informiranje in ozaveščanje 
 
Služba enakih možnosti in enote za upravljanje s človeškimi viri pri generalnih direktoratih 
bodo KODEKS DOBREGA OBNAŠANJA predstavili vsemu osebju. Prav tako je na voljo v 
vseh jezikih na spletni strani EUROPA, na intranetnih straneh institucij, njihovih uradov in 
agencij, in se razdeli vsemu osebju, zadolženemu za upravljanje s človeškimi viri, ter 
uradnikom v višjih in srednjih razredih. V okviru možnosti se bodo institucije trudile, da bodo 
informacijske službe in dokumentacijski centri na razpolago različnim skupinam 
hendikepiranih oseb z upoštevanjem njihovih jezikovnih in kulturnih potreb. 
 
Posebni tečaji strokovnega usposabljanja, ki temeljito obravnavajo problematiko 
hendikepiranih oseb, bodo namenjeni tistim, ki jih to vprašanje posebej zadeva, na primer 
osebju, ki se ukvarja s človeškimi viri, lokalnemu osebju, odgovornemu za poklicno 
usmerjanje, vodjem enot, ki jih to zadeva, in članom izpitnih komisij za natečaje.  
 
 
Člen 8 – Spremljanje 
 
Nenehno je treba spremljati učinke, ki jih ima izvajanje KODEKSA DOBREGA 
OBNAŠANJA, da bi izboljšali njegovo uporabo na vseh ravneh, od nabora dalje in ves čas 
trajanja kariere uradnika. Ob pritožbah bodo morali generalni direktorati dokazati, da so 
zadostili zahtevam hendikepiranih oseb. Služba enakih možnosti in medslužbena skupina za 
hendikep bosta razpravljali in postavili cilje za odstranitev vseh ovir. 
 
Redno se izvaja revizija hendikepa, v okviru katere generalni direktorati anketirajo tiste 



zaposlene, ki menijo, da imajo hendikep, in to navedejo. Rezultate posredujejo GD za 
kadrovske zadeve. Cilj zbiranja informacij je: 
 
– zagotoviti ustrezno posvetovanje z zadevnim osebjem; 
 
– izničiti diskriminacijo in ovire za enake možnosti hendikepiranih zaposlenih; 
 
– prepoznati morebitne potrebne prilagoditve ob razgovoru ali naboru hendikepirane 

osebe; 
 
– v polni meri uveljaviti potencial vseh zaposlenih in jim zagotoviti enake možnosti za 

poklicno napredovanje. 
 
Podatki se uporabljajo za pripravo anonimnih statističnih poročil, ki dajejo institucijam 
možnost oceniti, ali politika nediskriminacije in kodeks dajeta dobre rezultate, in pomagati pri 
oblikovanju novih pobud. Vedno se upoštevajo določbe uredbe o varovanju podatkov, ki se 
nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v institucijah Skupnosti8, informacije, zbrane med 
revizijo, pa se ne smejo uporabiti za noben drug namen. Objavi se statistika o številu 
hendikepiranih zaposlenih. 
 
Tudi medslužbena skupina za hendikep posreduje GD za kadrovske zadeve podatke, ki jih 
pridobi neposredno od hendikepiranih, zaposlenih v generalnih direktoratih, o pogojih dela, 
dostopnosti, zaposlovanju in razvoju kariere. 
Poleg tega se je mogoče zaupno obrniti na Službo enakih možnosti pri GD za kadrovske 
zadeve, če bi bilo izvajanje kodeksa v Evropskem parlamentu vir nezadovoljstva. Služba bo 
vprašanja obravnavala diskretno in bo upoštevala zahtevano raven zaupnosti. 

                                                           
8 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah in organih Skupnosti, in o prostem pretoku takih podatkov (UL L8, z dne 12.1.2001, str. 1). 
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