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EESK ir stingri apņēmusies
ievērot augstus ētikas standartus

un izmantot modernas un
pārredzamas darba metodes. Jaunais 
Komitejas locekļu rīcības kodekss ir

pirmais nozīmīgākais solis mūsu 
centienos reformēt un uzlabot veidu, 

kā strādājam. Vēlos panākt, ka ikviens 
darbinieks un ikviens loceklis lepojas 

strādāt mūsu Komitejā.
Krista Švenga (Christa Schweng),

EESK priekšsēdētāja

Pamatnostādnes attiecībā uz to,
kā strādājam Komitejā, ir izklāstītas

Rīcības kodeksā. Tā pamatā ir
Eiropas Pamattiesību harta.
Cieņai pret ikvienu cilvēku

un cieņpilnai attieksmei darbavietā ir 
būtiska nozīme. Mūsu pienākums ir

praktiski īstenot šos principus Komitejā
un nepieļaut aizskarošu izturēšanos.

Kristians Beimlers (Christan Bäumler), 
Reglamenta komisijas priekšsēdētājs

Lielāka skaidrība, lielāka finanšu pārredzamība, aizskarošas izturēšanās nepieļaušana un stingrāki 
sodi par noteikumu neievērošanu. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekļi 
2021. gada 28.  janvārī nobalsoja par būtiskām izmaiņām savā Rīcības kodeksā. Tas ir pirmais 
svarīgais solis jaunā EESK prezidija uzsāktajā Komitejas reformā.

EESK Reglaments un EESK locekļu rīcības kodekss:
https://www.eesc.europa.eu/lv/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc

https://www.eesc.europa.eu/lv/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc
https://www.eesc.europa.eu/lv/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc
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Respekts un cieņa 
Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejā
EESK locekļu rīcības kodekss

Šīs brošūras mērķis ir informēt par jauno Rīcības kodeksu. Tajā iekļautas arī norādes un 
pamatnostādnes par cieņpilnu izturēšanos darbavietā, kas ir EESK.

Komitejā mēs pārstāvam dažādus sektorus, nozares, pārvaldes iestādes un valstis. Mums 
visiem ir atšķirīgi ieradumi un dažādas valodas, žesti un izpausmes veidi. Uzvedības vai 
izpausmes veids, kas jūsu valstī ir pieņemams, citviet var tikt uztverts atšķirīgi.

Šajā brošūrā ir runa par locekļu, delegātu, aizvietotāju un ekspertu saskarsmi, kā 
arī viņu mijiedarbību ar EESK administrāciju.

Ģenerālsekretariāts un Cilvēkresursu un finanšu direkcija kopīgi izstrādāja šo rokasgrāmatu 
EESK locekļiem.
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Ētikas un integritātes principi Eiropas Savienības un labas pārvaldības interesēs

Neatkarība

Objektivitāte

Taisnīgums

Lojalitāte

Piesardzība
un cieņa

Cieņa un
koleģialitāte

Pārskatatbildība un
pārredzamība

Konfidencialitāte
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Ētikas principi
un godprātība
Mēs visi esam EESK pārstāvji un
veidojam tās tēlu un reputāciju! 
JŪSU KĀ EESK LOCEKĻU LOMA
EESK darbībā ir iesaistīti locekļi un CCMI  delegāti no visām ES dalībvalstīm. Viņus ieceļ amatā 
uz atjaunojamu piecu gadu pilnvaru termiņu. Noteikumi par ētikas principiem un godprātību 
vienādi attiecas uz locekļiem, delegātiem, aizvietotājiem un ekspertiem.

Darba devēji, arodbiedrību pārstāvji un sociālo, profesionālo, ekonomikas, kultūras un vides 
organizāciju pārstāvji – jūs visi pārstāvat organizētu pilsonisko sabiedrību Eiropā. Jūsu galvenais 
uzdevums ir konsultēt Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju.

EESK ģenerālsekretariāts atbalsta jūsu konsultatīvo darbību. EESK darbinieki nāk no visas 
Eiropas. Locekļi un darbinieki katru dienu pārstāv Komiteju, un mums visiem jārūpējas par tās 
izcilo reputāciju.

Ikvienam, kas strādā Komitejā, ir tiesības sagaidīt, ka pret viņu izturēsies 
profesionāli, ar cieņu un respektu.

Profilakse ir galvenais faktors, kas dod iespēju 
nepieļaut aizskarošu izturēšanos darba 
vidē.
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KĀ NOVĒRST AIZSKAROŠU IZTURĒŠANOS?
Cieņpilna izturēšanās darbavietā ir līdzsvarotu darba attiecību pamats. Ikviena persona, kas 
strādā EESK struktūrās, ir nenovērtējams resurss; šāda persona ar savām zināšanām, pieredzi un 
apņēmību sniedz ieguldījumu efektīvā iestādes darbībā. Viedokļu atšķirību gadījumā, it īpaši stresa 
periodos un spriedzes brīžos, cieņpilnas izturēšanās kultūra darbavietā ir izšķiroša, lai saglabātu 
labas un konstruktīvas attiecības. Tiek rīkoti kursi par respektu un cieņu, un tie var jums palīdzēt 
iepazīties ar EESK iekšējiem noteikumiem un administratīvo kultūru.

Turpmāk sniegti daži ieteikumi, kā izvairīties no nepiedienīgas uzvedības, konfliktiem un aizskarošas 
izturēšanās situācijām.

Neatkarīgi no tā, kur un ar ko strādājat kopā, ir piemērojami šādi principi:

Dialogs un atklāta saruna var novērst daudzus pārpratumus. 

Saziņā ar citiem EESK locekļiem un darbiniekiem vienmēr lietojiet pienācīgas 
un pieklājīgas frāzes. Tas, cik brīvā gaisotnē norit saruna, varētu būt atkarīgs no 
kultūras īpatnībām.

Nekad nelietojiet rupjus vai aizvainojošus vārdus. Nepaceliet balsi uz 
darbiniekiem un citiem locekļiem. Tas nekādā gadījumā nav pieņemami. Ņemiet 
vērā, ka arī vulgāri un dzimumdiskriminējoši izteikumi nekādā gadījumā nav 
pieņemami. Labākais savstarpējo attiecību pamats vienmēr ir savstarpēja cieņa.
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Nesniedziet neatbilstošus komentārus par citu cilvēku ārējo izskatu.

Sniedziet darbiniekiem skaidru un sakarīgu informāciju par to, kā vēlaties organizēt 
darbu, kādi ir jūsu darbību mērķi un kāda veida atbalstu sagaidāt. Neuzticiet 
personālam pienākumus, kas neietilpst EESK darbības tvērumā.

Jūsu atsauksmēm ir liela nozīme. Sniedzot atsauksmes, vienmēr ņemiet vērā 
situāciju un auditoriju. Pirms atsauksmju sniegšanas vienmēr pārbaudiet, vai tās ir 
pamatotas un konstruktīvas.

Ievērojiet parasto darba laiku, ja sasaucat sanāksmi.

Ja citi locekļi vai darbinieki jums norāda, ka jūsu uzvedība ir aizskaroša vai 
nepiedienīga, ņemiet to vērā nopietni. Labāk ir aktīvi komunicēt, lai nonāktu pie 
konkrēta risinājuma, pirms situācija kļūst nekontrolējama vai saspringtāka.

Ja pamanāt nepiedienīgu locekļa vai darbinieka uzvedību, piemēram, 
dzimumaizskarošus jokus, vulgāru rīcību, apvainojumus vai augstprātīgus žestus (arī 
neverbāla saziņa var būt ļoti nepiedienīga), izsakiet savu neapmierinātību ar to.
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AIZSKAROŠA IZTURĒŠANĀS DARBAVIETĀ:
KO TIEŠI TAS NOZĪMĒ?
Psiholoģiska uzmākšanās

“Psiholoģiska uzmākšanās ir jebkāda nepiedienīga rīcība, kas notiek kādā laika posmā, tā 
atkārtojas un ir sistemātiska un ietver fizisku rīcību (ķermeņa valodu), mutisku vai rakstu 
valodu, žestus vai citu tīšu rīcību, un kas varētu radīt kaitējumu jebkuras personas personībai, 
cieņai vai fiziskai, vai psiholoģiskai integritātei.”

(Civildienesta noteikumu 12.a pants)
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Psiholoģiska uzmākšanās vienmēr nozīmē pastāvīgas un atkārtotas darbības, un tā rada 
nopietnas psiholoģiskās un, iespējams, arī fiziskās sekas upurim.

Daži psiholoģiskās uzmākšanās piemēri:

Aizvainojoši vai pazemojoši komentāri, iebiedēšana, draudošas piezīmes

Naidīgums, spiediena izdarīšana, atteikums sazināties vai diskutēt

Apvainojumi attiecībā uz personas personīgo vai profesionālo kompetenci

Personas ieguldījuma un sasniegumu noniecināšana

Personas izstumšana, noraidīšana vai pazemošana

Nesasniedzamu darba mērķu noteikšana vai darba pienākumu neuzticēšana 
personai vai arī tādu pienākumu uzlikšana, kas neatbilst attiecīgās personas darba 
aprakstam

Jebkāda veida hierarhiskās varas ļaunprātīga izmantošana
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Seksuāla uzmākšanās no psiholoģiskas uzmākšanās atšķiras, piemēram, ar to, ka tā ne vienmēr 
ir atkārtota rīcība, kas turpinās ilgi. Pat vienu reizi izpaudusies, šāda aizskaroša izturēšanās ir 
seksuāla uzmākšanās.

Daži seksuālas uzmākšanās piemēri:

Atlīdzības apsolīšana apmaiņā pret seksuāla rakstura prasību izpildi

Romantiska tikšanās nav uzmākšanās, ja vien tā norisinās pēc savstarpējas 
piekrišanas un nav uzbāzīga vai aizskaroša. Piekrišana ir jāpauž pašai personai 
brīvprātīgi bez hierarhiskas varas vai jebkādu citu ietekmēšanas līdzekļu 
izmantošanas

Atkārtoti vai pārspīlēti komplimenti par darba kolēģu ārējo izskatu

Fizisks kontakts ar kādu, kas to nevēlas, un tāda nepiedienīga izturēšanās kā 
pārāk tuvs fiziskais kontakts, kniebiens, tīša skūpstīšana pret personas gribu vai 
nepiedienīgi vai pārāk cieši apkampieni

Vaļīgi un piedauzīgi izteikumi un žesti

Rupjas vai ierosinošas piezīmes vai seksuāla rakstura mājieni

Vuārisms vai ekshibicionisms

SEXUALHARASSMENT

Seksuāla uzmākšanās

“Seksuāla uzmākšanās ir rīcība, kas saistīta ar seksu, ko vērš pret personu, kas to nevēlas, un 
kuras nolūks vai sekas ir aizskart šo personu vai radīt iebiedējošu, bīstamu, aizvainojošu vai 
traucējošu vidi. Seksuālo uzmākšanos uzskata par diskrimināciju dzimuma dēļ.”

(Civildienesta noteikumu 12.a pants)
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Aizskarošas izturēšanās novēršana

Locekļiem jāatturas no jebkādas aizskarošas izturēšanās EESK telpās un ārpus tām, 
tostarp sanāksmēs, komandējumos un konferencēs.

Locekļiem jābūt informētiem par to, kādas konfliktu un aizskarošas izturēšanās 
situāciju risināšanas procedūras ir spēkā, un jāsadarbojas šajā sakarā.

Locekļi tiek aicināti apmeklēt EESK Apmācības departamenta piedāvātos kursus 
par šo tematu.
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Kas nav aizskaroša izturēšanās?

Neatbilstoša, nekontrolēta vai neiederīga rīcība, kas notikusi tikai vienreiz, pati par sevi nevar 
būt aizskaroša izturēšanās. Tomēr šādā gadījumā nenovērtējiet par zemu šādas rīcības ietekmi uz 
jūsu darba vidi. Runājiet atklāti par notikušo. Vienreizēja rīcība, kam ir seksuāla konotācija, var tikt 
uzskatīta par seksuālu uzmākšanos.

Kas ir nepiedienīga uzvedība?

Nepiedienīga uzvedība un rīcība, kas nav pamatota un tiek uztverta kā pazemojoša vai 
aizskaroša. Pastāvīga, atkārtota nepiedienīga uzvedība var kļūt par uzmākšanās veidu.

Daži nepiedienīgas uzvedības piemēri:

Balss pacelšana uz citu personu

Vulgāras runas

Durvju aizciršana

Dūres sišana galdā

Kas ir konflikts darbavietā?

“Konflikts darbavietā” ir jebkāds personu savstarpējais konflikts, kas saistīts ar darba attiecībām, 
tostarp izbraukuma sanāksmju, komandējumu vai citu ar profesionālo kontekstu saistītu 
pasākumu laikā.

Konflikts norisinās konkrētā laika posmā un nozīmē domstarpības starp diviem vai vairākiem 
cilvēkiem. Katra puse aizstāv savu nostāju. Tā pamatā ne vienmēr ir pakļautības attiecības, 
hierarhiskā vara vai ietekme.

Konfliktu darbavietā parasti var atrisināt, iesaistītajām personām aprunājoties. Īstenībā ir 
jāizkliedē pārpratumi, lai nenonāktu apburtajā lokā, kas varētu izvērsties par psiholoģisku 
uzmākšanos.

RESPEKTS I
 NULLES TOLERANCES 

POLITIKA VIENMĒR
PIEDIENĪGA
UZVEDĪBA
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INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA
Ar jauno Rīcības kodeksu ievieš vairākas būtiskas izmaiņas. Divi svarīgākie papildinājumi ir 
detalizēti noteikumi par interešu konfliktu novēršanu un stingrāks pienākums nodrošināt pilnīgu 
pārredzamību un deklarēt finanšu intereses. Šie pienākumi nodrošina, ka locekļi savu darbu veic 
pilnīgi objektīvi un neatkarīgi.

Interešu konflikti

Locekļiem jāvairās no interešu konflikta situācijām. Viņiem nevajadzētu būt tādām personīgām 
interesēm, kas varētu būt pretrunā Eiropas Savienības interesēm vai varētu neatbilstīgi ietekmēt 
viņu darbu EESK.

Interešu konflikta novēršanas piemēri:

Personīgās intereses cita starpā ietver jebkādus iespējamus ieguvumus vai 
priekšrocības pašiem locekļiem, viņu laulātajiem, partneriem vai tiešajiem 
ģimenes locekļiem. Šādām interesēm nav obligāti jābūt finansiālām vai saistītām 
ar īpašumu.

Būdami EESK locekļi, jūs nedrīkstat pieņemt trešo personu norādījumus neatkarīgi 
no tā, vai tie nāk no jūsu darba devēja vai profesionālās organizācijas, ko pārstāvat.

Konflikts var rasties arī tad, ja jūs vienlaikus pildāt divas konfliktējošas funkcijas 
EESK struktūrās.
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Kā novērst interešu konfliktus?

Interešu konflikts var būt reāls, vai arī citi to var uztvert kā tādu. Jebkurā gadījumā 
jums šī situācija ir jāatrisina. Ja situācija ir neskaidra, jūs vispirms varat lūgt 
konfidenciāli padomu Ētikas komitejai.

Jums vai nu jāizbeidz ārējā darbība, kas izraisa konfliktu, vai arī pilnībā vai daļēji 
jāatsakās no saviem pienākumiem Komitejā.

Ja interešu konflikts netiek atrisināts, jums par šo problēmu ir rakstiski jāziņo 
priekšsēdētājam.

Finanšu pārredzamība

Locekļiem, delegātiem, aizvietotājiem un ekspertiem, stājoties amatā, ir jāiesniedz finansiālo 
interešu deklarācija, pēc tam vajadzības gadījumā tā jāatjaunina un katru gadu līdz 1. janvārim 
jāiesniedz no jauna. Deklarācija jānosūta uz šādu funkcionālo pastkastīti: findec-eesc@eesc.
europa.eu

Tas ir nosacījums, lai saņemtu pabalstus vai izdevumu atlīdzinājumu, kā arī lai varētu stāties 
oficiālā amatā un pildīt pienākumus Komitejā.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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ZIŅOŠANA PAR KRĀPŠANU UN AMATPĀRKĀPUMIEM
Ja locekļi uzzina par iespējamiem krāpšanas gadījumiem, korupciju, amatpārkāpumiem, ētikas 
principu pārkāpumiem vai jebkādām nelikumīgām darbībām, viņu pienākums ir ziņot par šiem 
faktiem EESK priekšsēdētājam vai, ja viņi to uzskata par lietderīgu, tieši vērsties Eiropas Birojā 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Locekļiem ir jāziņo priekšsēdētājam vai OLAF, ja viņi konstatē korupcijas 
gadījumus (piemēram, viltotu dokumentu iesniegšanu izdevumu atlīdzināšanai) 
vai amatpārkāpumus (piemēram, aizskarošu izturēšanos pret citām personām).

Locekļi, kas ziņos par šādiem gadījumiem, tiks uzskatīti par trauksmes cēlējiem. 
Trauksmes cēlēji tiks aizsargāti, lai garantētu viņu anonimitāti, un, vajadzības 
gadījumā, viņiem var tikt sniegta arī individualizēta palīdzība.

Tiek sagaidīts, ka iespējamās izmeklēšanas gadījumā locekļi pilnībā sadarbojas un 
sniedz jebkādu palīdzību.
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JAUNĀ ĒTIKAS KOMITEJA
Ētikas komiteja nodrošina Rīcības kodeksa ievērošanu. Minētā komiteja darbojas pilnīgi 
autonomi, neatkarīgi un konfidenciāli.

Kā Ētikas komiteja darbojas?

Visi EESK locekļi un jebkura persona, kas strādā EESK, var apspriesties ar Ētikas 
komiteju par jebkuru jautājumu saistībā ar Rīcības kodeksu, piemēram, par 
sūdzībām vai varbūtējiem Rīcības kodeksa pārkāpumiem.

Ētikas komiteja konsultē EESK priekšsēdētāju un EESK Biroju par Rīcības kodeksa 
noteikumu interpretēšanu un īstenošanu.

Sūdzības gadījumā jūs tiksiet aicināti iesniegt pierādījumus un sniegt 
paskaidrojumus Ētikas komiteja.

Sodi

Konkrētās rīcības izvērtējuma rezultātā piemēroto sodu smagums ir samērīgs ar pārkāpuma 
smagumu un locekļa vietu hierarhijā. Atkarībā no locekļa uzvedības var piemērot vienu vai 
vairākus šādus sodus:

RAKSTISKS 
BRĪDINĀJUMS

UZ LAIKU LIEGTAS 
TIESĪBAS SAŅEMT 

PABALSTUS

UZ LAIKU APTURĒTA 
IESAISTĪŠANĀS EESK 

DARBĪBĀ

Ētikas komiteja:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx 

PAGAIDU ATSTĀDINĀŠANA 
NO AMATA PIENĀKUMU 
PILDĪŠANAS KOMITEJĀ

PADOMEI ADRESĒTS 
AICINĀJUMS IZSLĒGT 

LOCEKLI NO EESK

https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
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Papildus iepriekš minētajiem sodiem var piemērot šādus pasākumus:

Pieprasīt, lai locekļi rīkojas, mainot savu nostāju un panākot tās atbilstību 
noteikumiem

Pieprasīt, lai locekļi sniedz personisku paziņojumu par atvainošanos (privāti 
konkrētai personai vai publiski plenārsesijā)

Pieprasīt, lai locekļi novērš, kliedē vai kompensē jebkādu nodarīto kaitējumu
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PADOMS SAREŽĢĪTU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU GADĪJUMĀ

Ja kāda rīcība tiek uztverta kā nepiedienīga vai mulsinoša, nekavējoties dariet 
to zināmu personai, kas šādi rīkojas, un pieklājīgi, taču stingri norādiet uz robežām.

Ja šī nevēlamā uzvedība turpinās, sāciet rakstiski dokumentēt katru konkrēto 
gadījumu.

Vienmēr pārliecinieties, lai liecinieki būtu klāt, kad attiecīgā persona uzvedas 
nepiedienīgi. Nekad nepalieciet vienatnē. Atstājiet durvis vaļā.

Nevilcinieties sazināties un konsultēties ar Cilvēkresursu direkciju.
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Jums ir pieejama virkne rīku: 

EESK ir izstrādājusi locekļiem paredzētus kursus par cieņu un cieņpilnu izturēšanos 
darbavietā”. Apmācības departaments šos kursus piedāvā vairākas reizes gadā.
Kontaktinformācija: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Ētikas komiteja uzrauga EESK locekļu rīcības kodeksa piemērošanu. Sūdzības varat 
adresēt Ētikas komitejai:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Varat sazināties arī ar

EESK priekšsēdētāju: president.eesc@eesc.europa.eu

Locekļu palīdzības dienestu:
helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

EESK Cilvēkresursu un finanšu direkcijas direktoru:
hrf-management@eesc.europa.eu

EESK ombuds (izveides stadijā)

EESK kvestori: questeurs-cese@eesc.europa.eu

EESK Medicīnas dienests: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Turklāt varat sazināties ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai | Eiropas Komisija (europa.eu)

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet šo saiti Komitejas locekļu portālā:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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