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Βεβαιώνω τη δέσμευσή μου να συμμορφώνομαι με τον κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επώνυμο
Όνομα
Ημερομηνία

ΦΡΑΓΚΟΣ
Εμμανουήλ
15/07/2019

Υπογραφή

Η παρούσα δήλωση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών 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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Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώδικας αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
1.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμπεριφέρονται σε όλους όσοι
εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασμό και χωρίς προκαταλήψεις ή διακρίσεις.

2.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βουλευτές θα συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό και, συγκεκριμένα, θα απέχουν,
στις σχέσεις τους με το προσωπικό, από τη χρήση ταπεινωτικής, προσβλητικής, επιθετικής ή μεροληπτικής γλώσσας καθώς και
από κάθε άλλη αντιδεοντολογική, υποτιμητική ή παράνομη ενέργεια.

3.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν επιτρέπεται, με τις πράξεις τους, να παρακινούν ή να ενθαρρύνουν
υπαλλήλους να παραβιάσουν, να παρακάμψουν ή να αγνοήσουν την ισχύουσα νομοθεσία, τους εσωτερικούς κανόνες ή τον
παρόντα κώδικα, ούτε να ανέχονται ανάλογη συμπεριφορά από το προσωπικό που τελεί υπό την ευθύνη τους.

4.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές θα επιδιώκουν, επιδεικνύοντας
τη δέουσα διακριτικότητα, να εξασφαλίσουν την άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οιωνδήποτε διαφωνιών ή
διαφορών στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι οι οποίοι τελούν υπό την ευθύνη τους.

5.

Εφόσον είναι αναγκαίο, οι βουλευτές θα συνεργάζονται άμεσα και πλήρως στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών για τη
διαχείριση περιπτώσεων διαφορών ή παρενόχλησης (ηθικής ή σεξουαλικής), μεταξύ άλλων, απαντώντας άμεσα σε οιεσδήποτε
κατηγορίες για παρενόχληση. Οι βουλευτές θα πρέπει να συμμετέχουν σε ειδική κατάρτιση που οργανώνεται γι’ αυτούς σχετικά
με την πρόληψη διαφορών και περιπτώσεων παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και με τη χρηστή διαχείριση γραφείου.

6.

Οι βουλευτές θα υπογράφουν δήλωση που θα βεβαιώνει τη δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τον παρόντα κώδικα. Όλες
οι δηλώσεις, υπογεγραμμένες και μη, θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

7.

Οι βουλευτές που δεν θα έχουν υπογράψει τη δήλωση που αφορά τον παρόντα κώδικα δεν θα μπορούν να εκλεγούν σε αξίωμα
στο Κοινοβούλιο ή σε όργανό του, να οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές
διαπραγματεύσεις.
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