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DIKJARAZZJONI DWAR L-IMĠIBA XIERQA
GĦALL-MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW

SKONT L-ANNESS II TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA TAL-PARLAMENT EWROPEW

B'dan jien nikkonferma l-impenn tiegħi li nikkonforma mal-Kodiċi ta' Mġiba Xierqa għall-Membri tal-Parlament
Ewropew fil-Qadi ta' Dmirijiethom.

Kunjom CASA
Isem David
Data 05/06/2019

Firma                    

Din id-dikjarazzjoni se tiġi ppubblikata fuq is-sit elettroniku tal-Parlament.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Parlament Ewropew
Unità tal-Amministrazzjoni tal-Membri 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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L-Anness II għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

Il-Kodiċi ta' Mġiba Xierqa għall-Membri tal-Parlament Ewropew fil-Kuntest tal-Mandat Tagħhom

1. Fil-kuntest tal-mandat tagħhom, il-Membri tal-Parlament Ewropew jaġixxu ma' kull min jaħdem fil-Parlament Ewropew
b'dinjità, b'kortesija u b'rispett u mingħajr preġudizzju jew diskriminazzjoni.

2. Fil-kuntest tal-mandat tagħhom, il-Membri jaġixxu b'mod professjonali u jeħtiġilhom joqgħodu lura, fir-relazzjonijiet tagħhom
mal-persunal, b'mod partikolari, minn lingwaġġ degradanti, insolenti, offensiv jew diskriminatorju jew kwalunkwe azzjoni oħra
li tmur kontra l-etika, tkun ta' umiljazzjoni jew illegali.

3. Il-Membri ma jistgħux, permezz tal-azzjonijiet tagħhom, iħajjru jew iħeġġu lill-persunal jikser, jevita jew jinjora l-leġiżlazzjoni
fis-seħħ, ir-regoli interni tal-Parlament jew dan il-Kodiċi, jew jittolleraw tali mġiba mill-persunal taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

4. Bil-għan li jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew jiffunzjona b'mod effikaċi, il-Membri jfittxu li jiżguraw, b'diskrezzjoni xierqa,
reazzjoni immedjata, ġusta u effettiva għal kwalunkwe nuqqas ta' ftehim jew kunflitt li jinvolvi lill-persunal taħt ir-responsabbiltà
tagħhom.

5. Fejn meħtieġ, il-Membri jikkooperaw minnufih u bis-sħiħ mal-proċeduri stabbiliti sabiex jiġġestixxu s-sitwazzjonijiet ta' kunflitt
jew ta' fastidju (psikoloġiku jew sesswali), inkluż billi jirrispondu malajr għal kwalunkwe allegazzjoni ta' fastidju. Il-Membri
għandhom jieħdu sehem f'taħriġ speċjalizzat organizzat għalihom dwar il-prevenzjoni tal-kunflitt u l-fastidju fil-post tax-xogħol
u dwar ġestjoni tajba tal-uffiċċju.

6. Il-Membri jiffirmaw dikjarazzjoni li tikkonferma l-impenn tagħhom li jkunu konformi ma' dan il-Kodiċi. Id-dikjarazzjonijiet
kollha, kemm jekk iffirmati kif ukoll jekk mhumiex, jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew.

7. Membri li ma ffirmawx id-dikjarazzjoni relatata ma' dan il-Kodiċi jistgħu ma jiġux eletti għal kariga fil-Parlament jew għal
kariga f'wieħed mill-korpi tiegħu, ma jistgħux jinħatru bħala rapporteur jew jieħdu sehem f'delegazzjoni uffiċjali jew f'negozjati
interistituzzjonali.


