PROHLÁŠENÍ O VHODNÉM CHOVÁNÍ PRO
POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
PODLE PŘÍLOHY II JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Tímto potvrzuji svůj závazek dodržovat Kodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při výkonu jejich
funkce.

Příjmení
Jméno
Datum

KOLAJA
Marcel
28/05/2019

Podpis

Toto prohlášení bude zveřejněno na internetových stránkách Parlamentu.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Evropský parlament
Oddělení pro správu záležitostí poslanců 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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Příloha II jednacího řádu Evropského parlamentu

Kodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při plnění jejich povinností
1.

Poslanci Evropského parlamentu se při plnění svých povinností budou ke každému, kdo pracuje v Evropském parlamentu,
chovat důstojně, zdvořile a s úctou, bez předsudků nebo diskriminace.

2.

Při plnění svých povinností se poslanci budou chovat profesionálně a ve svých vztazích se zaměstnanci jsou povinni se zvláště
zdržet degradujícího, urážlivého, hrubého nebo diskriminačního vyjadřování nebo jakéhokoli jiného jednání, které je neetické,
ponižující nebo protiprávní.

3.

3. Poslanci nesmí svým jednáním podněcovat nebo vybízet pracovníky, aby porušovali, obcházeli nebo ignorovali platné právní
předpisy, interní pravidla Parlamentu či tento kodex, nebo tolerovat takové jednání u zaměstnanců, kteří jsou jim podřízeni.

4.

S cílem zajistit, aby Evropský parlament účinně fungoval, se budou poslanci snažit při uplatnění odpovídající diskrétnosti
zajistit, aby se jakékoli neshody nebo konflikty mezi zaměstnanci, kteří jsou jim podřízeni, řešily ihned, spravedlivě a účinně.

5.

V případě potřeby budou poslanci neprodleně a plně spolupracovat při využití postupů zavedených pro řešení konfliktních
situací nebo obtěžování (psychologického či sexuálního), včetně okamžité reakce na jakékoli obvinění z obtěžování. Poslanci
by se měli účastnit specializovaného jim určeného vzdělávání o předcházení konfliktům a obtěžování na pracovišti a o řádném
vedení kanceláře.

6.

Poslanci podepíší prohlášení, v němž potvrdí závazek, že budou tento kodex dodržovat. Všechna prohlášení, ať již podepsaná
či nepodepsaná, se zveřejní na webové stránce Evropského parlamentu.

7.

Pokud poslanec prohlášení týkající se tohoto kodexu nepodepíše, nemůže být zvolen do žádné funkce v Parlamentu nebo v jeho
orgánech, nemůže být jmenován zpravodajem, ani se nemůže účastnit oficiální delegace či interinstitucionálních jednání
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