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VERKLARING OVER PASSEND GEDRAG VOOR
DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II BIJ HET REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Ik verklaar hierbij mij te zullen houden aan de Code voor passend gedrag voor de leden van het Europees Parlement bij
de uitoefening van hun taken.

Achternaam SCHREIJER-PIERIK
Voornaam Annie
Datum 05/06/2019

Handtekening                    

Deze verklaring wordt gepubliceerd op de website van het Parlement.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Europees Parlement
afdeling Ledenadministratie 1

PHS 07B019
rue Wiertz, 60
B-1047 BRUSSELS

• AND A COPY TO: AdminMEP@europarl.europa.eu

1 Legal Notice: The Members' Administration Unit is the Data controller within the meaning of Regulation
(EU) 2018/1725 [Article 3, Paragraph 8] and the Bureau Decision of 22 June 2005 implementing the rules
relating to that Regulation (OJ C 308, 6.12.2005, p. 1). The signatory of this declaration has the right to access
his/her personal information, to have it corrected and the right to recourse. For this purpose, please write to
AdminMEP@europarl.europa.eu
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Bijlage II bij het Reglement van het Europees Parlement:

Code voor passend gedrag voor de leden van het Europees Parlement bij de uitvoering van hun taken

1. Bij de uitvoering van hun taken behandelen leden van het Europees Parlement iedereen die bij het Europees Parlement werkt
met waardigheid, beleefdheid en respect en zonder vooroordelen of discriminatie.

2. Bij de uitvoering van hun taken gedragen de leden zich op professionele wijze en onthouden zij zich in hun contacten met
personeelsleden van neerbuigende, kwetsende, beledigende of discriminerende taal en andere onethische, vernederende of
onrechtmatige handelingen.

3. Leden mogen met hun handelingen personeelsleden niet aanzetten of aansporen tot het schenden, omzeilen of negeren van de
geldende wetgeving, de interne regels van het Parlement of deze code, noch dergelijk gedrag tolereren hun verantwoordelijkheid
vallende personeelsleden.

4. Leden zullen er met passende discretie naar streven dat onenigheid of een conflict met een onder hun verantwoordelijkheid
vallend personeelslid snel, eerlijk en doeltreffend wordt aangepakt, zodat het Europees Parlement op doeltreffende wijze kan
functioneren.

5. Indien nodig volgen de leden de procedures voor het beheersen van conflictsituaties of gevallen van (psychische of seksuele)
intimidatie onmiddellijk en volledig, onder meer door snel te reageren op beschuldigingen van intimidatie. De leden moeten
deelnemen aan een voor hen georganiseerde speciale opleiding over het voorkomen van conflicten en intimidatie op het werk
en over goed leiderschap aan hun team.

6. De leden zullen een verklaring tekenen waarmee ze toezeggen zich aan deze code te houden. Alle al dan niet ondertekende
verklaringen zullen worden gepubliceerd op de website van het Europees Parlement.

7. Leden die de verklaring bij deze code niet hebben ondertekend, mogen niet worden gekozen als ambtsdragers van het Parlement
of een van zijn organen, worden benoemd als rapporteur of deelnemen aan een officiële delegatie of interinstitutionele
onderhandelingen.


