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КОДЕКС
НА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ
НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА РОМСКА УНИЈА - ИРУ
Општи одредби
Член 1
(Предмет Кодекс на однесување)
Со кодексот за однесување на Делегатите и членовите на ИРУ (во понатамошниот
текст: Кодекс) се утврдуваат етичките принципи и стандардите на однесување кои
треба ди ги покажат членовите и делегатите на ИРУ, за време на својата активност во
името на ИРУ (во понатамошниот текст : Активност)
Член 2
(Дефиниција на активности )
Поимот „активност„ се однесува на сите активности кои ги вршат членовите и
делегатите на ИРУ во склоп на својот мандат.
Член 3
(Целта на Кодексот)
(1) Кодексот се воспоставува за стандардите на однесување кои се очекува од секој
делегат и член на ИРУ за време на својата активност.
(2) Целта на Кодексот е да се сочува, афирмација и унапредување на
достоинството и угледот на делегатот и членот на ИРУ за зацврстување на
довербата на кај ромската популација.
ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА
Член 4.
(Општи етичли принципи)
Членовите и делегатите на ИРУ потребно е секогаш да се однесуваат на начин кој ќе
настојува да го дигне угледот и кредибилитетот на ИРУ, а не да го девалвира и
нарушува угледот и кредибилитетот на ИРУ.
Член 5
(Објективност)
Членовите и делегатите на ИРУ се должни својата активност да ја извршуваат без
предрасуди и дискриминација кон одредена група или индивидуалци.
Член 6
(Одговорност)
1. Членовите и делегатите на ИРУ својата активност да ја извршуваат во склоп со
основните морални начела за стандарди на професионално однесување

2. Тие се должни да делуваат исклучиво јавно и општ интерес, а не во личен
интерес, ниту во интерес на поединце или група, поради директна или
индиректна корист
3. Тие потребно е своите активности да ги извршуваат совесно и одговорно.

Член 7
(Взаемно почитување и уважување)
1. Членовите и делегатите на ИРУ, своите активности да ги извршуваат со
најголемо внимание и одговорност да ја почитуваат личноста на секој поединец
без да го наруши нивниот интегритет и достоинство.
2. Делегатите и членовите на иРУ се должни во комуникација со другите делегати
и членови на ИРУ и јавна комуникација, потребно е да постапуваат со
уважување и почитување и да се избегнува навредување и омаловажување на
друго лице или група.
Член 8
(Судир на интереси)
Кога делегатите и членовите на ИРУ имаат директен или индиректен личен интерес тоа
е потребно јавно и гласно да го образложат.
Член 9.
(Примена на овластување)
Делегатите и членовите на ИРУ не смеат да ги користат овластувањата од страна на
ИРУ во свој личен интерес и лична корист.
Член 10.
(Односи во јавноста, медиуми, социјални мрежи и др)
Во склоп на однесување во јавноста потребно е да се запази Кодексот и како тешка
повреда на Кодексот ќе се смета ако:
- Даваат изјави и коментираат некои активности а не се поткрепени со факти и
докази
- Користење на овластувањето од ИРУ во свој личен интерес
- Одавање на доверливи материјали и одлуки на ИРУ, на надворешни лица кои
се надвор од ИРУ.
Член 11.
(Потпишување на изјава за почитување на Кодексот)
Јас долу потпишаниот ги прифаќам сите донесени членови на Кодексот за Однесување
10.08.2016
Претседател на ИРУ Парламентот
Стиво Радул Балог
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Потпис на ИРУ делегатот

