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EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ TINKAMO ELGESIO DEKLARACIJA

PAGAL EUROPOS PARLAMENTO DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ II PRIEDĄ

Patvirtinu, kad įsipareigoju laikytis Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso.

Pavardė OLEKAS
Vardas Juozas
Data 18/06/2019

Parašas                    

Ši deklaracija bus skelbiama Parlamento interneto svetainėje.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Europos Parlamentas
Parlamento narių administracijos skyrius 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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Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių II priedas

Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodeksas

1. Vykdydami savo pareigas Europos Parlamento nariai su visais Europos Parlamente dirbančiais asmenimis elgtis oriai,
mandagiai, pagarbiai, ir be išankstinio nusistatymo bei jų nediskriminuoti.

2. Vykdydami savo pareigas Parlamento nariai elgiasi profesionaliai ir, bendraudami su darbuotojais, susilaiko visų pirma turi
susilaikyti nuo žeminančios, įžeidžiančios, užgaulios ar diskriminuojančios kalbos ar bet kokių kitų veiksmų, kurie yra neetiški,
menkinantys ar neteisėti.

3. Europos Parlamento nariai negali savo veiksmais skatinti ar raginti darbuotojus pažeisti, apeiti ar ignoruoti galiojančius teisės
aktus, Parlamento vidaus taisykles ar šį kodeksą arba toleruoti tokį darbuotojų, už kuriuos jie atsako, elgesio.

4. Tam, kad Europos Parlamentas veiktų efektyviai, Parlamento nariai, laikydamiesi tinkamo diskretiškumo, siekia užtikrinti, kad
visi nesutarimai ar konfliktai, susiję su darbuotojais, už kuriuos jie atsako, būtų sprendžiami greitai, sąžiningai ir efektyviai.

5. Prireikus Parlamento nariai turi nedelsdami ir visiškai laikytis nustatytų procedūrų dėl konflikto ar priekabiavimo (psichologinio
arba seksualinio) situacijų valdymo, be kita ko, nedelsdami reaguoja į bet kokius įtarimus dėl priekabiavimo. Parlamento nariai
turėtų dalyvauti specialiuose jiems organizuojamuose mokymuose dėl konfliktų ir priekabiavimo darbo vietoje prevencijos bei
gero biuro valdymo.

6. Parlamento nariai turi pasirašyti deklaraciją, patvirtinančią jų įsipareigojimą laikytis šio kodekso. Visos deklaracijos,
nepriklausomai nuo to, ar jos pasirašytos, ar ne, skelbiamos Europos Parlamento interneto svetainėje.

7. Parlamento nariai, kurie nepasirašo deklaracijos, susijusios su šiuo kodeksu, negali būti renkami į jokias pareigas Parlamente
ar jo organuose, skiriami pranešėjais ar dalyvauti oficialiose delegacijose ar tarpinstitucinėse derybose.


