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DEKLARĀCIJA PAR EIROPAS PARLAMENTA
DEPUTĀTU PIENĀCĪGU UZVEDĪBU

SASKAŅĀ AR EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTA II PIELIKUMU

Ar šo es apstiprinu savu apņemšanos ievērot Kodeksu par Eiropas Parlamenta deputātu pienācīgu uzvedību, pildot savus
pienākumus.

Uzvārds MELBĀRDE
Vārds Dace
Datums 05/06/2019

Paraksts                    

Šo deklarāciju publicē Parlamenta tīmekļa vietnē.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Eiropas Parlaments
Deputātu administrācijas nodaļa 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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Eiropas Parlamenta Reglamenta II pielikums

Kodekss par Eiropas Parlamenta deputātu pienācīgu uzvedību, pildot savus pienākumus

1. Pildot savus pienākumus, Eiropas Parlamenta deputāti pret ikvienu, kas strādā Eiropas Parlamentā, izturas ar cieņu, pieklājīgi
un bez aizspriedumiem vai diskriminācijas.

2. Pildot savus pienākumus, deputāti rīkojas profesionāli un attiecībās ar darbiniekiem jo īpaši atturas no degradējošiem,
aizskarošiem, aizvainojošiem, uzbrūkošiem vai diskriminējošiem izteikumiem vai citām darbībām, kas ir neētiskas,
pazemojošas vai nelikumīgas.

3. Deputāti ar savu rīcību nedrīkst kūdīt vai mudināt darbiniekus pārkāpt, apiet vai neievērot spēkā esošos tiesību aktus, Parlamenta
iekšējos noteikumus vai šo kodeksu, nedz arī pieļaut, ka šādi rīkojas to atbildībā esošie darbinieki.

4. Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Parlamenta darbību, deputāti ievērojot atbilstīgu diskrētumu cenšas nodrošināt, ka jebkādas
domstarpības vai konflikti, kuros iesaistīti to atbildībā esošie darbinieki, tiek atrisināti bez kavēšanās, taisnīgi un efektīvi.

5. Vajadzības gadījumā deputāti ātri un pilnībā sadarbojas saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām, kuru mērķis ir pārvaldīt
konfliktu vai psiholoģiski vai seksuāli aizskarošas izturēšanās situācijas, tostarp nekavējoties reaģējot uz visām apsūdzībām
par aizskarošu izturēšanos. Deputātiem būtu jāpiedalās viņiem paredzētās specializētās mācībās par konfliktu un aizskarošas
izturēšanās novēršanu darbavietā un par labu biroja vadību.

6. Deputāti paraksta deklarāciju, apliecinot savu apņemšanos ievērot šo kodeksu. Visas deklarācijas, gan parakstītas, gan
neparakstītas, tiek publicētas Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

7. Deputātus, kuri nav parakstījuši deklarāciju attiecībā uz šo kodeksu, nevar ievēlēt amatā Parlamentā vai tā struktūrvienībās un
iecelt par referentu, un tie nevar būt oficiālu delegāciju locekļi vai piedalīties iestāžu sarunās.


