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DECLARAȚIE PRIVIND COMPORTAMENTUL CORESPUNZĂTOR
AL DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

ÎN CONFORMITATE CU ANEXA II LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Confirm prin prezenta că îmi iau angajamentul de a respecta Codul comportamentului corespunzător al deputaților în
Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor.

Nume WINKLER
Prenumele Iuliu
Data 03/06/2019

Semnătura                    

Prezenta declarație va fi publicată pe site-ul de internet al Parlamentului.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Parlamentul European
Unitatea de administrație pentru deputați 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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Anexa II la Regulamentul de Procedură al Parlamentului European

Codul comportamentului corespunzător al deputaților
în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor

1. În exercitarea funcțiilor lor, deputații în Parlamentul European trebuie să trateze toate persoanele care lucrează în Parlamentul
European cu demnitate, politețe și respect, fără prejudecăți sau discriminare.

2. În exercitarea funcțiilor lor, deputații se comportă cu profesionalism și, în relațiile lor cu personalul, în special, nu folosesc
un limbaj degradant, insultător, ofensator sau discriminatoriu și nici nu întreprind orice alte acțiuni lipsite de etică, înjositoare
ori ilegale.

3. Prin acțiunile lor, deputații nu incită și nu încurajează personalul să încalce, să eludeze sau să ignore legislația în vigoare,
normele interne ale Parlamentului sau prezentul cod și nici nu tolerează un astfel de comportament din partea personalului aflat
sub responsabilitatea lor.

4. Pentru ca Parlamentul European să funcționeze eficient, deputații urmăresc să asigure, cu discreția necesară, că dezacordurile
sau conflictele care implică personalul aflat sub responsabilitatea lor să fie tratate rapid, just și eficace.

5. Dacă este necesar, deputații cooperează de îndată și pe deplin în cadrul procedurilor în vigoare pentru soluționarea situațiilor
de conflict sau hărțuire (psihologică sau sexuală), inclusiv printr-o reacție promptă la eventualele acuzații de hărțuire. Deputații
ar trebui să urmeze formările specializate organizate pentru ei privind prevenirea conflictelor și a hărțuirii la locul de muncă,
precum și privind buna gestionare a a activităților biroului.

6. Deputații trebuie să semneze o declarație prin care să își confirme angajamentul de a respecta prezentul cod. Toate declarațiile,
indiferent dacă sunt semnate sau nu, vor fi publicate pe site-ul de internet al Parlamentului European.

7. Deputații care nu semnează declarația privind respectarea prezentului cod nu pot fi aleși în funcții în Parlament sau în organele
acestuia, nu pot fi numiți raportori și nu pot participa la delegații oficiale sau negocieri interinstituționale.


