У складу са Чланом 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 –
др. закони и 44/2018 – др. закон) и Статутом Европског парламента младих Србије,
Европски парламент младих Србије доноси

ЕТИЧКИ КОДЕКС

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1. Предмет Етичког кодекса
(1) Етичким кодексом (у даљем тексту: Кодекс) ближе се уређују основне
вредности Европског парламента младих Србије (у даљем тексту: ЕПМС),
правила понашања чланова и начин рада и спровођење одлука дисциплинске
комисије.
(2) Номотехничка формулација норми у даљем тексту Кодекса је у складу са
принципом полне равноправности и без предрасуда о полу, већ је таква
формулација само у мушком роду из разлога лакше формулације.
Члан 2. Домен важења Кодекса
(1) Кодекс обавезује целокупно чланство ЕПМС:
a) Активне чланове;
б) Чланове;
в) Алумни.
(2) Чланство се придржава етичких принципа и правила понашања поштовањем
начела и стандарда изнетим у овом Кодексу.
(3) Санкције за кршење одредби Кодекса се примењују према Активним члановима
и Члановима, док Алумни имају само моралну обавезу поштовања Кодекса.
Члан 3. Делатност удружења
(1) ЕПМС је непрофитно, невладино и добровољно удружење грађана, основано на
неодређено време ради остваривања циљева у области унапређења омладинске
партиципације, неформалног образовања и умрежавања.
(2) ЕПМС у Србији делује Национални комитет у оквиру мреже Европског
парламента младих са седиштем у Берлину.
(3) Удружење има за циљ подстицање омладинског учешћа у друштвеном
одлучивању те унапређење положаја младих, промовисање креативног и
волонтерског рада међу младима, промовисање идеја демократије, људских
права и толеранције и развијање еколошке свести.
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Члан 4. Принципи деловања
(1) У обављању своје делатности ЕПМС поштује темељне демократске институције
и правне принципе Републике Србије као и људска права и слободе одређене
Уставом и законодавством Републике Србије.
(2) У обављању своје делатности ЕПМС и његово Чланство поштују Статут и
интерне документе ЕПМС; мисију, циљеве и вредности Европског парламента
младих, који су дефинисани у Повељи Европског парламента младих као и све
политике Европског парламента младих које се односе на целокупну мрежу.
(3) Удружење реализује програме од јавног интереса, којима промовише заштиту
људских права, утиче на заштиту животне средине, унапређује и подстиче
образовни, научни и културни развој, положај младих у друштву и омладинско
учешће у друштвеном одлучивању.
(4) Посебну пажњу у обављању своје делатности ЕПМС посвећује јачању
међународне сарадње и подстицању и омогућавању слободног протока људи и
идеја у оквиру граница Србије али и ван њених граница.
ПОСВЕЋЕНОСТ ИНТЕГРИТЕТУ
Члан 5. Мисија

(1) Мисија ЕПМС је његова основна сврха.
(2) Мисија ЕПМС је да инспирише и оснажи младе грађане Србије и Европе како
би постали толерантни, активни и грађани широких схватања.
Члан 6. Циљеви

(1) Циљеви ЕПМС су:
а) подизање свести о актуелним питањима у Србији и Европи, подстицање
активног европског грађанства, као и мотивисање средњошколаца и студената
на укључивање у европску политику;
б) промовисање међународне сарадње и разумевања, културолошког дијалога и
размену идеја и искуства;
в) доприношење развоју личних способности његових чланова;
г) обезбеђивање платформе за слободно изражавање личног става и мишљења
кроз дијалог и дебату са вршњацима.
Члан 7. Вредности

(1) Вредности ЕПМС су:
а) политичка независност и неприпадност;
б) демократија;
в) инклузивност;
г) оснаживање;
д) допринос заједници;
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ђ) сарадња;
е) плурализам мисли и идеја;
ж) међукултуролошко разумевање.
Члан 8. Методологија рада

(1) ЕПМС има устаљену и развијену методологију рада која је развијена у складу са
стандардима мреже Европског парламента младих и нашом мисијом, циљевима
и вредностима:
а) Учење на основу искуства - ЕПМС тежи да обезбеди платформу за
неформално образовање кроз пружање иновативног начина учења;
б) Интерактивно учење - све активности у оквиру ЕПМС су интерактивног
карактера, што значи да захтевају активно и неконвенционално учешће оних
који уче и оних који то знање и вештине обезбеђују;
в) Интернационалност - циљ ЕПМС је да својим члановима обезбеди средину за
упознавање вршњака из иностранства, као и да путују у иностранство.
г) Вршњачка едукација - догађаји ЕПМС су организовани за младе људе од
стране младих људи са циљем заједничког учења, напредовања и побољшања
заједнице на добробит свих.
д) Заснованост на консензусу - циљ сваке дебате је проналажење заједничког
решења кроз компромис, без продубљивања конфликата, прегласавања и
непријатељског опхођења;
ђ) Волонтеризам - сви учесници у активностима ЕПМС у њима учествују
добровољно и без накнаде.
СТАНДАРДИ ПОНАШАЊА
Члан 9. Начело поштовања и недискриминације

(1) Целокупно чланство има обавезу да се труди да за све учеснике, бивше
учеснике и потенцијалне учеснике у активностима ЕПМС обезбеди пријатељско
и инклузивно окружење.
(2) У ЕПМС је строго забрањена дискриминација на основу пола, родног
идентитета, старости, социоекономског статуса, расе, националне или етничке
припадности, сексуалне оријентације, инвалидитета или других личних
карактеристика.
(3) Чланство је дужно да свима пружи подједнаке прилике и могућности за лични
развој и напредак.
(4) Управни одбор се такође стара о поштовању Политике о добробити и Политике
о безбедном и достојанственом Европском парламенту младих која важи за
читаву мрежу.
Члан 10. Забрана узнемиравања
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(1) Забрањена је свака врста сексуалног, менталног, физичког узнемиравања,
укључујући и вршњачко насиље, како током трајања догађаја, тако и ван њих,
између Чланства.
(2) Забрањено је искоришћавање положаја поверења, што значи да нису дозвољени
романтични и сексуални контакти између особа са надређеним и подређеним
позицијама на догађајима ЕПМС током трајања тих догађаја.
Члан 11. Забрана злоупотребе алкохола и дуванских производа

(1) ЕПМС снажно подржава борбу против зависности од алкохолних и дуванских
производа код младих и противи се њиховој промоцији.
(2) Малолетним учесницима је строго забрањена конзумација ових производа
током трајања догађаја.
(3) Пунолетним учесницима је дозвољено да конзумирају дуванске производе на за
то означеним местима, док је конзумација алкохолних пића која садрже више од
15% алкохола или су направљене од пића која садрже више од 15% алкохола
забрањена. Учесници који конзумирају алкохолна пића дужни су да их
конзумирају одговорно.
(4) Незванични посетиоци заседања су дужни да се придржавају истих правила као
и учесници.
Члан 12. Забрана коришћења опојних средстава

(1) Употреба било какве врсте психоактивних супстанци током трајања догађаја је
најстроже забрањена.
Члан 13. Поштовање закона Републике Србије

(1) Чланство као и учесници из иностранства су дужни да се придржавају закона
Републике Србије током свог боравка у Србији.
ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 14. Одговорно понашање при организовању

(1) Чланови који су у позицији да управљају финансијским средствима Удружења,
да користе пословне контакте и друге ресурсе Удружења, не смеју их
злоупотребити, односно користити за личну добит а против интереса
Удружења.
(2) Чланови су дужни да делују како би остварили дугорочне циљеве Удружења, а
не краткорочне циљеве током свог мандата.
Члан 15. Деловање у интересу организације

(1) Целокупно Чланство би требало да када говори о ЕПМС, Удружење представља
са уважавањем и поштовањем, доприносећи позитивној слици и угледу ЕПМС у
Србији и иностранству.
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(2) Када делује у оквиру ЕПМС, Чланство би требало увек да приоритизује
интересе ЕПМС, а не своје личне интересе.
Члан 16. Односи с иностранством и јавношћу

(1) Чланство ЕПМС треба да буде отворено према страним делегатима и
званичницима на догађајима у Србији и говори енглеским језиком у њиховом
присуству.
(2) Управљачка тела у ЕПМС треба да активно промовишу и развијају сарадњу са
осталим Националним комитетима, пре свега са онима из регије западног
Балкана и помажу успостављање нових Националних комитета у државама где
они још увек не постоје.
(3) Управљачка тела у ЕПМС треба да поштују визуелни идентитет дефинисан у
Политици о односима с јавношћу, Комуникацијској стратегији и
Комуникацијском приручнику као и визуелни идентитет ЕПМС.
Члан 17. Поштовање Правилника о понашању

(1) Управни одбор и организатори догађаја се старају да се сваки учесник било ког
догађаја упозна са садржином Правилника о понашању, потпише и поштује га
током свог учешћа на том догађају.
ПОСЛЕДИЦЕ КРШЕЊЕ КОДЕКСА
Члан 18. Дисциплински поступак

(1) За теже повреде вредности и забрана предвиђених овим Кодексом су
предвиђене дисциплинске мере које предлаже Дисциплинска комисија и
Повереник за добробит учесника, а изриче Управни одбор након спроведеног
дисциплинског поступка.
(2) Одредбе које се односе на састав, надлежности, процедуру одлучивања и
дисциплинске мере су регулисане Правилником о избору и раду Надзорног
одбора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19. Ступање на снагу
(1) Овај Кодекс ступа на снагу његовим усвајањем од стране обичне већине
пристиглих гласова Скупштине чланова.
Члан 20. И
 змене и допуне Пословника
(1) Предлог за измену или допуну Кодекса, као и доношење новог Кодекса може
дати Председник, било који члан Управног одбора или Надзорног одбора, као и
једна трећина Скупштине чланова удружења.
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(2) Све измене или допуне као и доношење новог Кодекса морају бити потврђене
обичном већином пристиглих гласова Чланова Скупштине Удружења.

У Новом Саду, 2.3.2020. године

____________________________________
Срђан Хромиш
Председавајући Скупштине ЕПМС

____________________________________
Андор Шереш
Записничар и генерални секретар ЕПМС
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