AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK
NYILATKOZATA A MEGFELELŐ MAGATARTÁSRÓL
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA II. MELLÉKLETÉNEK ÉRTELMÉBEN

Ezúton megerősítem elkötelezettségemet az európai parlamenti képviselők feladataik teljesítése során tanúsítandó
megfelelő magatartásáról szóló kódex betartása iránt.
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Aláírás

E nyilatkozat közzétételre kerül a Parlament honlapján.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Európai Parlament
Képviselői Adminisztrációs Osztály 1
PHS 07B019
rue Wiertz, 60
B-1047 BRUSSELS
• AND A COPY TO: AdminMEP@europarl.europa.eu
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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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Az Európai Parlament eljárási szabályzatának II. melléklete

A megfelelő magatartás kódexe európai parlamenti képviselők számára feladataik ellátása során
1.

Az európai parlamenti képviselők feladataik ellátása során az Európai Parlamentben dolgozó minden munkatárssal szemben
méltósággal, udvariasan és tisztelettel viselkednek, előítélet és megkülönböztetés nélkül

2.

Feladataik ellátása során a képviselők professzionális magatartást tanúsítanak, és a személyzettel való kapcsolataik során
tartózkodnak különösen a lealacsonyító, sértő, durva vagy diszkriminatív nyelvezettől, vagy bármely más etikátlan, megalázó
vagy jogellenes cselekménytől.

3.

A képviselők tevékenységükkel nem hívhatják fel és nem ösztönözhetik a személyzetet a hatályos jogszabályoknak, a Parlament
belső szabályainak vagy e kódexnek a megsértésére, megkerülésére vagy figyelmen kívül hagyására, illetve nem tűrhetik el
beosztottjaik ilyen jellegű magatartását.

4.

Az Európai Parlament hatékony működésének biztosítása érdekében a képviselők megfelelő diszkrécióval eljárva biztosítják a
beosztottjaikat érintő nézeteltérések és konfliktusok haladéktalan, tisztességes és hatékony kezelését.

5.

Szükség esetén a képviselők haladéktalanul és teljes mértékben együttműködnek a konfliktushelyzetek vagy a (pszichológiai
vagy szexuális) zaklatás kezelésére szolgáló eljárásokban, ideértve azt is, hogy a zaklatásra vonatkozó bármely panasz esetén
haladéktalanul válaszolnak. A képviselők a munkahelyi konfliktusok és zaklatás megelőzése, valamint a megfelelő irodai
igazgatás témájában a számukra szervezett külön képzésen vesznek részt.

6.

A képviselők nyilatkozatot írnak alá, amelyben megerősítik, hogy kötelezettséget vállalnak a kódex betartására. Az összes aláírt
vagy alá nem írt nyilatkozatot az Európai Parlament honlapján közzéteszik.

7.

Azok a képviselők, akik nem írták alá az e kódexszel kapcsolatos nyilatkozatot, nem választhatók meg a Parlament vagy annak
szervei tisztségviselőjének, nem nevezhetők ki előadónak és nem vehetnek részt hivatalos küldöttségben vagy intézményközi
tárgyalásokon sem.
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