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Allekirjoitus

Tämä ilmoitus julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.
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• 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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Euroopan parlamentin työjärjestyksen liite II

Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaista käyttäytymistä
edustajantoimensa hoitamisessa koskevat säännöt
1.

Edustajantointa hoitaessaan Euroopan parlamentin jäsenten on käyttäydyttävä kaikkia Euroopan parlamentissa työskenteleviä
kohtaan arvokkaasti, kohteliaasti, kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja tai syrjintää.

2.

Tehtäviään hoitaessaan jäsenten on toimittava ammattimaisesti ja suhteissaan henkilöstöön pidättäydyttävä erityisesti
halventavasta, loukkaavasta, hyökkäävästä ja syrjivästä kielenkäytöstä tai muista epäeettisistä, arvoa alentavista tai laittomista
toimista.

3.

Jäsenet eivät saa toimillaan yllyttää tai kannustaa henkilöstöä rikkomaan, kiertämään tai laiminlyömään voimassa olevaa
lainsäädäntöä, parlamentin sisäisiä sääntöjä tai näitä sääntöjä taikka suvaita tällaista käyttäytymistä vastuullaan olevalta
henkilöstöltä.

4.

Euroopan parlamentin tehokkaan toiminnan takaamiseksi jäsenten on asianmukaista vaitiolovelvollisuutta noudattaen pyrittävä
varmistamaan, että kaikenlaiset erimielisyydet tai konfliktit, joissa heidän vastuullaan oleva henkilöstö on osallisena, käsitellään
nopeasti, oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.

5.

Tarvittaessa jäsenten on toimittava viipymättä ja olemassa olevia menettelyjä täysimääräisesti noudattaen konfliktitilanteiden
tai työpaikkakiusaamisen taikka sukupuolisen häirintään käsittelemiseksi muun muassa vastaamalla nopeasti mahdollisiin
häirintää koskeviin väitteisiin. Jäsenten olisi osallistuttava heille järjestettävään erikoiskoulutukseenkonfliktien ja häirinnän
ehkäisemisestä työpaikalla ja hyvästä toimiston johtamisesta.

6.

Jäsenten on allekirjoitettava ilmoitus, jossa he vahvistavat sitoutuvansa noudattamaan näitä sääntöjä. Kaikki allekirjoitetut ja
allekirjoittamattomat ilmoitukset julkaistaan Euroopan parlamentin verkkosivustolla.

7.

Jäseniä, jotka eivät ole allekirjoittaneet näihin sääntöihin liittyvää ilmoitusta, ei voida valita parlamentin tai sen
elinten luottamustehtäviin, nimetä esittelijäksi tai valita osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin
neuvotteluihin.
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