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IZJAVA O PRIMJERNOM PONAŠANJU
ZASTUPNIKA U EUROPSKOM PARLAMENTU

U SKLADU S PRILOGOM II. POSLOVNIKU EUROPSKOG PARLAMENTA

Ovime potvrđujem svoju obvezu poštovanja Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu
prilikom obnašanja njihovih dužnosti.

Prezime GLAVAK
Ime Sunčana
Datum 03/12/2019

Potpis                    

Ova izjava bit će objavljena na internetskoj stanici Parlamenta.

• POTPISANI ORIGINALNI PRIMJERAK POSLATI NA ADRESU:
Europski parlament
Administrativni odjel zastupnika 1

SPAAK 07B019
rue Wiertz, 60
B-1047 BRUSSELS

• JEDAN PRIMJERAK POSLATI NA: AdminMEP@europarl.europa.eu

1 Pravna napomena: Members' Administration Unit (Administrativni odjel zastupnika) djeluje kao voditelj obrade
podataka u smislu Uredbe (EU) 2018/1725 [članak 3. stavak 8.] i odluke Predsjedništva od 22. lipnja 2005. o provedbi tih
pravila (SL C 308, 6. prosinca 2005., str. 1.) Potpisnik ove izjave ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo
na njihov ispravak i pravo na žalbu. U tu svrhu možete poslati poruku na adresu AdminMEP@europarl.europa.eu
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Prilog II. Poslovniku Europskoga parlamenta.

Kodeks primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom
parlamentu prilikom obnašanja njihovih dužnosti

1. U obnašanju svojih dužnosti zastupnici u Europskom parlamentu postupat će prema svima koji rade u Europskom parlamentu
dostojanstveno, ljubazno i s poštovanjem te bez predrasuda i diskriminacije.

2. U obnašanju svojih dužnosti zastupnici će se ponašati profesionalno i osobito izbjegavati u svojim odnosima s osobljem
ponižavajući, uvredljiv i diskriminatorni jezik ili bilo koje druge radnje koje su neetične, ponižavajuće ili nezakonite.

3. Zastupnici ne smiju svojim djelovanjem poticati osoblje na kršenje, zaobilaženje ili zanemarivanje zakonodavstva na snazi,
internih pravila Parlamenta ili ovog Kodeksa niti tolerirati takvo ponašanje osoblja pod njihovom odgovornošću.

4. U cilju osiguravanja učinkovitog funkcioniranja Europskog parlamenta zastupnici će pravovremeno, pravedno i djelotvorno te
uz odgovarajuću diskreciju nastojati riješiti sva neslaganja ili sukobe u pogledu osoblja pod njihovom odgovornošću.

5. Zastupnici će po potrebi pravodobno i u potpunosti sudjelovati u uspostavljenim postupcima za upravljanje situacijama sukoba
ili uznemiravanja (psihološkog ili seksualnog), uključujući pružanjem brzog odgovora na sve optužbe za uznemiravanje. Članovi
bi trebali sudjelovati u specijaliziranoj izobrazbi organiziranoj za njih na temu sprečavanja sukoba i uznemiravanja na radnom
mjestu i dobrog vođenja ureda.

6. Zastupnici će potpisati izjavu kojom potvrđuju da se obvezuju poštovati ovaj Kodeks. Sve će izjave, bilo da su potpisane ili ne,
biti objavljene na internetskim stranicama Europskog parlamenta.

7. Zastupnici koji ne potpišu izjavu povezanu s ovim Kodeksom ne mogu biti izabrani za obnašanje dužnosti u Parlamentu ili
njegovim tijelima, biti imenovani izvjestiteljem niti sudjelovati u službenom izaslanstvu ili međuinstitucijskim pregovorima.


