ETICKÉ DEVATERO POLITICKÉHO HNUTÍ PRO 2016

MOTTO:
„Demokracie nesmí být jen na papíře. Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší
demokrati. Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování základních
zásad politiky, práva a mravnosti“ TGM

PREAMBULE:
Každý neseme svůj díl odpovědnosti za to, kam směřuje země, ve které žijeme. Veřejné
funkce jsou veřejnou službou ve prospěch obyvatel naší země.

Člen i čekatel politického hnutí PRO 2016 se v úctě k právům a povinnostem zakotvených
v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod zavazuje, že se bude
respektovat Stanovy politického hnutí PRO 2016 a následující etická pravidla:
1. při výkonu veřejné či obdobné funkce bude vždy respektovat veřejný zájem a svou
funkci bude vnímat jako veřejnou službu,
2. při výkonu veřejné či obdobné funkce se zdrží upřednostňování osobního
prospěchu, prosazování zájmu osob příbuzných nebo blízkých.
3. vždy upřednostní nestrannost, kvalifikovanost a rozhoduje se na základě znalosti
věci,
4. musí předcházet možnému střetu zájmu a v případě, že by u něj nastal střet zájmu,
toto vyřeší sám a to bezodkladně, v opačném případě toto vyřeší vedení politického
hnutí na příslušné úrovni,
5. nesmí zneužít informace získané při výkonu veřejné či obdobné funkce pro své
osobní zájmy ani pro zájmy svých příbuzných a známých,
6. vždy informuje pravdivě členskou základnu i veřejnost o svých předešlých členstvích
v jiných politických subjektech, o svém vzdělání a osobním majetku,
7. Členem PRO 2016 se nemůže stát bývalý příslušník STB, LM a bývalý funkcionář KSČ,
KSČM. Bývalý člen KSČ a KSČM nesmí zastávat žádné funkce v organizační struktuře
hnutí PRO 2016,
8. člen, proti němuž je zahájeno trestní řízení, neprodleně přeruší své členství v hnutí.
V případě, že tak neučiní, jeho členství bude přerušeno příslušnou oblastní
organizací. Podle výsledku trestního řízení bude dotyčnému členství buďto
obnoveno, nebo zrušeno,
9. bude prosazovat programové cíle politického hnutí PRO 2016 deklarované
Stanovami,

