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BESTEMMELSER FOR MEDLEMMERNES PRAKTIKANTER

PRÆSIDIETS AFGØRELSE

AF 10. DECEMBER 20181

EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR –

- under henvisning til artikel 25, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden2,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Praktikophold hos medlemmer af Europa-Parlamentet bidrager til den europæiske og 
faglige uddannelse og fremmer en bedre forståelse af, hvordan institutionen fungerer. 

(2) Værdien af praktikophold, navnlig deres bidrag til en problemfri overgang til beskæftigelse, 
afhænger af kvaliteten af læringsindholdet og arbejdsvilkårene.

(3) Det er hensigtsmæssigt at vedtage fælles regler og retningslinjer vedrørende medlemmernes 
praktikanter for at forbedre kvaliteten af praktikopholdene, navnlig for så vidt angår lærings- 
og uddannelsesindholdet og arbejdsvilkårene, herunder anstændig aflønning og fastsættelse af 
en begrænset varighed, med henblik på at udvikle kvalitetsgarantier for praktikanterne.

(4) Det fremgår af gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer3 (herefter "gennemførelsesbestemmelserne"), at udgifter i forbindelse med 
praktikaftaler, der er indgået på de vilkår, der er fastsat af Præsidiet, ligeledes kan afholdes 
med medlemmets assistentgodtgørelse. 

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Forskellige former for praktikophold

1. For at bidrage til EU-borgernes europæiske og faglige uddannelse samt for at give et indblik 
i, hvordan en EU-institution fungerer, kan medlemmerne tilbyde 

(a) praktikophold i Europa-Parlamentet bygninger i Bruxelles på grundlag af en aftale med 
Parlamentet. Praktikopholdet kan også finde sted i Strasbourg for de medlemmer, der på 
permanent benytter deres kontorer

(b) studiebesøg i Bruxelles eller Strasbourg 

1 Som ændret ved Præsidiets afgørelser af 13. januar 2020, 18. januar 2021, 26. januar 2022 og 4. juli 2022.
2 Henvisningen til forretningsordenen er til den udgave, der var gældende i januar 2017.
3 Præsidiets afgørelse af 19. maj og 9. juli 2008, senest ændret ved Præsidiets afgørelser af 11. juni 2018 og 2. juli 
2018.
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(c) praktikophold i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt.

2. Medlemmerne vælger frit deres praktikanter og deltagerne i studiebesøg, forudsat at de 
opfylder de generelle og særlige adgangsbetingelser som fastsat i denne afgørelse. 

Del 1: Almindelige bestemmelser for alle typer praktikophold 

Artikel 2
Almindelige bestemmelser

1. Medlemmerne kan have op til tre praktikanter på samme tid. 

2. Hvis alle tre praktikanter skal placeres på samme arbejdssted i Parlamentets lokaler, er 
opholdet på grund af de gældende sikkerhedsstandarder ved anvendelsen af Parlamentets 
bygninger betinget af, at den tjenestegren, der er behørigt bemyndiget af generalsekretæren for 
det pågældende medlems politiske gruppe, bekræfter, at det pågældende medlem har 
tilstrækkelig kontorplads til at overholde disse sikkerhedsstandarder. 

3. Grupper af medlemmer som omhandlet i artikel 34, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne 
kan tilbyde praktikophold. 

4. De opgaver, der udføres af en praktikant, må under ingen omstændigheder være af en sådan 
art, at de erstatter ansættelse af en lokal eller akkrediteret parlamentarisk assistent, og den 
godtgørelse, der tildeles en praktikant, må ikke reelt kunne betragtes som en skjult form for 
aflønning.

Artikel 3
Generelle adgangsbetingelser

1. Praktikanten

(a) skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et tiltrædelses-
/kandidatland.  Medlemmerne kan dog tilbyde et praktikophold til en tredjelandsstatsborger, 
forudsat at de sikrer, at praktikanten opfylder visumkravene, inden han eller hun rejser ind i 
det land, hvor praktikopholdet skal gennemføres. Visummet skal være gyldigt under hele 
praktikopholdet og skal gøre det muligt for praktikanten at rejse frit i det land, hvor 
praktikopholdet skal gennemføres, samt i Belgien og Frankrig

(b) være mindst 18 år på startdatoen for praktikopholdet på grundlag af en aftale med Europa-
Parlamentet. 

Kvæstorerne kan dog efter en behørigt begrundet anmodning undtagelsesvis fravige denne 
aldersgrænse, 

Praktikophold i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, kan tilbydes til personer indskrevet 
i et uddannelsesforløb, som er fyldt mindst 14 år, forudsat at opholdet indgår i et 
arbejdserfaringsmodul, som praktikanten skal gennemgå som led i uddannelsesforløbet

(c) skal have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog
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(d) må ikke under praktikopholdet være part i en ansættelseskontrakt eller noget andet 
arbejdskontraktforhold. Praktikophold, mens praktikanten er part i en ansættelseskontrakt, må 
kun finde sted, hvis det indgår som led i et fagligt uddannelsesforløb eller akademisk 
forskningsaktivitet

(e) må ikke tidligere have gennemført et praktikophold hos et medlem, bortset fra studiebesøg

(f) må ikke tidligere have arbejdet som lokal eller akkrediteret parlamentarisk assistent for et 
medlem.

2. Praktikopholdet må ikke give anledning til en interessekonflikt som omhandlet i artikel 43 
og 62 i gennemførelsesbestemmelserne.

3. Medlemmerne skal fremme lige muligheder og sikre kønsmæssig balance i videst muligt 
omfang.

 

Artikel 4
Udgifter

Udgifter til praktikantophold, som tilbydes i henhold til denne afgørelse, herunder de 
månedlige godtgørelser, rejsegodtgørelser og udgifter til tjenesterejser og forsikring, kan 
afholdes med medlemmets assistentgodtgørelse, jf. gennemførelsesbestemmelsernes artikel 33, 
stk. 4, inden for denne godtgørelses beløbsramme.  

Del 2: Praktikophold i Bruxelles på grundlag af en aftale med Europa-Parlamentet 

Artikel 5
Specifikke adgangsbetingelser

Medlemmerne kan tilbyde et praktikophold til ansøgere, der inden praktikopholdets 
begyndelse enten har:

- afsluttet og bestået gymnasial uddannelse på et niveau svarende til, hvad der giver adgang til 
universitetsstudie, eller 

- fulgt et højere eller teknisk studieforløb på tilsvarende niveau, eller

- opnået en universitetsgrad.   

Artikel 6
Praktikopholdets varighed

1. Praktikophold har en varighed af seks uger til fem på hinanden følgende måneder. 

2. Praktikophold kan forlænges én gang af den kompetente tjenestegren i Parlamentet for en 
periode på højst fire på hinanden følgende måneder efter en begrundet anmodning indgivet af 
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medlemmet senest to uger før det oprindelige opholds ophør. En forlængelse af praktikperioden 
kan gennemføres hos et andet medlem end det medlem, hos hvem den oprindelige 
praktikperiode blev gennemført. Praktikopholdet må ikke afbrydes eller suspenderes mellem 
den slutdato, der er nævnt i praktikaftalen, og den bevilgede forlængelse. Praktikperiodens 
samlede længde må under ingen omstændigheder overstige ni måneder.

3. Praktikophold kan ikke fornys. 

Artikel 7
Dokumenter, der skal indgives

1. Ansøgerne skal indgive alle de nedenfor anførte dokumenter til den kompetente tjenestegren 
i Parlamentet:

 (a) en ansøgningsformular underskrevet af medlemmet med alle nødvendige oplysninger til at 
udarbejde praktikaftalen

(b) en erklæring underskrevet af praktikanten om tavshedspligt og professionel diskretion

(c) en kopi af gyldig legitimation for praktikanten

(d) et curriculum vitæ

(e) dokumentation på akademiske kvalifikationer

(f) et dokument udstedt af en finansiel institution med tydelig angivelse af bankens og 
kontohavers navn, IBAN og BIC/SWIFT-koder med henblik på udbetaling af den månedlige 
godtgørelse. Kontoen skal være oprettet i en EU-medlemsstat i praktikantens navn

(g) for statsborgere fra andre lande, en kopi af visum gyldigt for hele praktikperioden, såfremt 
nødvendigt.

2. Alle ovennævnte dokumenter skal indgives til den kompetente tjenestegren i Parlamentet 
senest en måned før den ønskede begyndelsesdato for praktikopholdet. Hvis denne frist ikke 
overholdes, udskydes begyndelsesdatoen. Den kompetente tjenestegren kontrollerer, at 
kravene i de generelle adgangsbetingelser i artikel 3 og de specifikke betingelser i artikel 5 er 
opfyldt.

Artikel 8
Praktikanter med handicap: anmodning om rimelige tilpasninger 

1. Medlemmer kan tilbyde et praktikophold i Bruxelles til en praktikant med handicap. 

2. Ifølge artikel 1d, stk. 4, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union forstås der 
ved "rimelige tilpasninger" med henblik på de vigtigste arbejdsopgaver i forbindelse med en 
stilling passende foranstaltninger, som evt. er nødvendige for at sikre en handicappet adgang 
til beskæftigelse og mulighed for at deltage i arbejdet eller for at avancere eller for at deltage i 
undervisning, medmindre sådanne foranstaltninger vil udgøre en urimelig belastning for 
arbejdsgiveren.
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3. De interne regler af 1. april 2015 til gennemførelse af vedtægtens artikel 1d, stk. 4, og de 
retningslinjer, der er vedtaget i medfør af artikel 9 i disse interne regler, finder anvendelse på 
praktikophold.

4. Medlemmers praktikanter, der i deres ansøgning har anført, at de har behov for rimelige 
tilpasninger, skal dog ikke underkastes lægeundersøgelsen i henhold til artikel 2, stk. 1, i de 
interne regler af 1. april 2015, og punkt 8.1 og 10.1 i retningslinjerne, men indkaldes i stedet 
til en samtale med en af Parlamentets læger.

Artikel 9
Praktikaftale

1. Ved praktikopholdets begyndelse underskrives en praktikaftale af den kompetente 
myndighed, som defineret i de interne regler for praktikophold i Europa-Parlamentets 
Generalsekretariat, og praktikanten. Denne aftale er den eneste, der gælder.

2. I aftalen angives navnet på det medlem, som praktikanten er tilknyttet. 

3. Et praktikophold giver i intet tilfælde praktikanten status som tjenestemand eller ansat i Den 
Europæiske Union og berettiger på ingen måde til senere ansættelse. 

Artikel 10 
Månedlig godtgørelse

1. De praktikanter, der er omhandlet i artikel 5, modtager en månedlig godtgørelse.

2. Den månedlige godtgørelses størrelse fastsættes frit af medlemmet, idet beløbet skal være 
på mellem 858 EUR og 1 407 EUR for fuldtidskontrakter. Disse beløb kan tilpasses årligt af 
Præsidiet og offentliggøres på Europa-Parlamentets websted.

3. I tilfælde af deltidskontrakter tilpasses beløbet for den månedlige godtgørelse på pro rata-
basis.

4. Den månedlige godtgørelse skal være den samme under hele praktikopholdet. Hvis 
praktikopholdet forlænges i henhold til artikel 6, kan den månedlige godtgørelse forhøjes én 
gang i forlængelsesperioden.

5. Såfremt praktikanten allerede modtager en godtgørelse eller et stipendium fra en anden kilde, 
trækkes der et beløb, som svarer til denne eksterne indtægt, fra det i stk. 2 omhandlede beløb. 

6. Praktikanten er eneansvarlig for at opfylde sine skattemæssige forpligtelser. Godtgørelsen 
er ikke underlagt fællesskabsbeskatning.

7. Hvis praktikopholdet begynder eller slutter midt i en måned, udbetales den månedlige 
godtgørelse forholdsmæssigt.
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Artikel 11
Medlemmets rolle i praktikopholdet

1. Medlemmet fungerer som forbindelsesled mellem praktikanten og den kompetente 
tjenestegren i Parlamentet i alle administrative spørgsmål.

2. Medlemmet meddeler straks den kompetente tjenestegren i Parlamentet enhver væsentlig 
begivenhed, der indtræffer under praktikopholdet, og som han eller hun har konstateret eller er 
blevet informeret om af praktikanten (herunder fravær, sygdom, ulykker).

3. Praktikanten er under hele praktikopholdet det medlems ansvar, som vedkommende er 
tilknyttet. 

Artikel 12
Praktikantens generelle forpligtelser

1. Praktikanten skal overholde nærværende afgørelse fra Præsidiet om praktikophold hos 
medlemmerne. 

2. Praktikanten skal følge instrukserne fra det medlem, vedkommende er tilknyttet.

3. Praktikanten forpligter sig med sin accept af tilbuddet om et praktikophold i Europa-
Parlamentets lokaler til at overholde Parlamentets interne regler, navnlig reglerne om 
sikkerhed.

4. Praktikanten skal under hele praktikopholdet udvise den allerstørste diskretion med hensyn 
til det daglige arbejde i Europa-Parlamentet. Han eller hun må ikke uden Europa-Parlamentets 
forudgående samtykke videregive dokumenter eller oplysninger, som han eller hun er blevet 
bekendt med, og som ikke er blevet offentliggjort, til personer, der ikke er ansat i Europa-
Parlamentet. 

5. Praktikanten skal overholde de samme regler for kontakter med pressen som dem, der gælder 
for alle vedtægtsmæssigt ansatte i Europa-Parlamentet, og skal følge de udstukne instrukser.

6. Disse forpligtelser gælder også efter praktikopholdets ophør.

7. Praktikanten er bundet af gældende love og regler i det land, hvor praktikopholdet finder 
sted, navnlig for så vidt angår eventuelle regler om registrering i kommunale folkeregistre eller 
eventuel visumpligt.

Artikel 13
Ulykkes- og sygeforsikring

1. Praktikanten er under hele praktikopholdet forsikret mod risici i forbindelse med sygdom og 
ulykke. Europa-Parlamentet tegner en syge- og ulykkesforsikring for den pågældende, som er 
et supplement til den nationale eller enhver anden forsikringsordning, praktikanten måtte have.
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2. Efter anmodning fra praktikanten kan Europa-Parlamentet også forsikre den pågældendes 
ægtefælle eller registrerede partner og børn. I så tilfælde betaler praktikanten selv 
forsikringspræmien.

3. I tilfælde af sygdom eller ulykke skal praktikanten henvende sig direkte til 
forsikringsselskabet. Europa-Parlamentet kan ikke fungere som mægler mellem praktikanten 
og forsikringsselskabet.

Artikel 14
Arbejdstid

1. Praktikanten ansættes på fuld tid eller deltid (50 %). 

2. Arbejdstiden er den, som gælder for Europa-Parlamentets ansatte. Overarbejde giver ikke 
ret til kompensation eller vederlag eller til forhøjelse af godtgørelsen.

Artikel 15
Praktikopholdets førtidige ophør 

Bestemmelserne om førtidigt ophør i de interne regler for praktikophold i Europa-Parlamentets 
Generalsekretariat finder anvendelse på praktikophold på grundlag af en aftale med Europa-
Parlamentet som omhandlet i del 2 i denne afgørelse, idet det lægges til grund, at medlemmet 
fungerer som praktikvejleder.

Artikel 16
Praktikopholdets ophør

1. Praktikopholdet ophører, når den fastsatte periode udløber.

2. Praktikopholdet ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmets mandat ophører, 
det være sig på grund af dødsfald eller mandatnedlæggelse eller af andre årsager.

3. Såfremt praktikanten har opfyldt samtlige sine forpligtelser, udsteder den kompetente 
tjenestegren i Parlamentet et praktikcertifikat efter den dertil opstillede formular med angivelse 
af praktikopholdets varighed og navnet på det medlem, som praktikanten var tilknyttet. 
Medlemmerne kan, hvis de ønsker det, også udstede et supplerende certifikat med nærmere 
oplysninger om de opgaver, der er udført under praktikopholdet.

Artikel 17
Rejsegodtgørelse 

Efter anmodning fra medlemmet finder bestemmelserne i de interne regler for praktikophold i 
Europa-Parlamentets Generalsekretariat vedrørende rejsegodtgørelse anvendelse på 
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praktikophold på grundlag af en aftale med Europa-Parlamentet som omhandlet i del 2 i denne 
afgørelse.

Artikel 18
Tjenesterejser

1. Praktikanten kan under praktikopholdet efter anmodning fra medlemmet til den kompetente 
tjenestegren i Parlamentet sendes på tjenesterejse til et af Parlamentets andre arbejdssteder.

2. Praktikanten har i forbindelse med sådanne tjenesterejser ret til samme godtgørelse af 
udgifter som akkrediterede assistenter i henhold til gennemførelsesbestemmelserne til afsnit II 
i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 19
Husstandstillæg

Bestemmelserne i de interne regler for praktikophold i Europa-Parlamentets Generalsekretariat 
vedrørende husstandstillæg finder anvendelse på praktikophold på grundlag af en aftale med 
Europa-Parlamentet som omhandlet i del 2 i denne afgørelse.

Artikel 20
Ferie, orlov og andet fravær 

Bestemmelserne i de interne regler for praktikophold i Europa-Parlamentets Generalsekretariat 
vedrørende ferie, orlov og andet fravær finder anvendelse på praktikophold på grundlag af en 
aftale med Europa-Parlamentet som omhandlet i del 2 i denne afgørelse, idet det lægges til 
grund, at medlemmet fungerer som praktikvejleder.

Artikel 21
AVS-praktikanter i Europa-Parlamentet 

Reglerne om praktikophold baseret på en aftale med Europa-Parlamentet i denne afgørelse 
finder anvendelse på praktikophold, der er omfattet af initiativet "AVS-praktikanter i Europa-
Parlamentet".

Del 3: Studiebesøg

 Artikel 22
Generelle bestemmelser

1. Medlemmerne kan tilbyde studerende mulighed for at fordybe sig i emner vedrørende Den 
Europæiske Union ved at tilbringe en periode på medlemmets kontor i Parlamentet i Bruxelles 
eller Strasbourg. 
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2. Studiebesøg varer højst seks uger. Samme person kan kun tildeles to studiebesøg i løbet af 
én valgperiode. Der skal være en periode på mindst tolv på hinanden følgende måneder mellem 
to studiebesøg, der tildeles samme person.

3. Medlemmer, der ønsker at modtage studiebesøg, skal underrette Parlamentets kompetente 
tjenestegren senest en måned forud for den planlagte dato for besøget. 

4. Medlemmerne skal sende den kompetente tjenestegren i Parlamentet følgende dokumenter 
senest en måned forud for den planlagte dato for besøget:

- en personlig erklæring fra ansøgeren med oplysning om navnet med det medlem, de ønsker 
at få arbejdserfaring hos, formålet med besøget og den ønskede periode

- et curriculum vitæ

- en kopi af ansøgerens pas eller nationale legitimationskort

- for tredjelandsstatsborgeres vedkommende, hvis påkrævet, en kopi af et gyldigt visum for 
hele praktikperioden.

5. Deltagere i studiebesøg modtager ingen form for godtgørelser. Deltagere i studiebesøg kan 
efter anmodning fra det pågældende medlem tildeles en kompensation, der er proportional med 
varigheden af besøget, i form af en engangsbetaling. Det samlede kompensationsbeløb for den 
maksimale periode må ikke overstige den maksimale ydelse, der ydes i henhold til artikel 10, 
stk. 2. Modtageren skal i så fald fremlægge et dokument udstedt af en finansiel institution med 
tydelig angivelse af kontohaverens og bankens navn og IBAN og BIC/SWIFT-koderne med 
henblik på udbetalingen. Kontoen bør være oprettet i en EU-medlemsstat i praktikantens navn.

6. Når medlemmerne beslutter at give deltagere i studiebesøg mulighed for at rejse til et andet 
af Parlamentets arbejdssteder, Bruxelles eller Strasbourg, skal de godtgøre de afholdte udgifter. 

Del 4: Praktikophold i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt 

Artikel 23
Almindelige bestemmelser

Medlemmerne kan inden for de grænser, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, tilbyde praktikophold 
i den medlemsstat, hvor de er valgt. Den nationale lovgivning i den pågældende medlemsstat 
finder anvendelse på disse praktikophold. 

Artikel 24
Adgangsbetingelser

1. Udgifter til praktikophold i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, kan kun afholdes 
med medlemmets assistentgodtgørelse, hvis nedenstående betingelser er opfyldt.
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2. Ud over de generelle adgangsbetingelser i artikel 3 skal praktikanten opfylde de særlige 
adgangsbetingelser for praktikophold i henhold til den gældende lovgivning i den medlemsstat, 
hvor praktikopholdet skal finde sted.

3. Uanset stk. 2 frafaldes generelle adgangsbetingelser, der er i strid med den gældende 
lovgivning i den medlemsstat, hvor praktikopholdet skal gennemføres.

4. Medlemmerne skal fremsende alle de nedenfor anførte dokumenter til den kompetente 
tjenestegren i Parlamentet, så det kan kontrolleres, at de generelle adgangsbetingelser i artikel 
3 og de særlige adgangsbetingelser i henhold til den gældende nationale lovgivning er opfyldt.

Det enkelte medlem skal nærmere bestemt tilvejebringe: 

(a) en anmodning om godtgørelse underskrevet af medlemmet med alle de oplysninger, der 
anmodes om med henblik på godkendelse af ansøgningen, herunder en kopi af den behørigt 
underskrevne praktikaftale og navnet på den betalingsagent, der skal administrere aftalen

(b) en erklæring underskrevet af praktikanten om tavshedspligt og professionel diskretion

(c) en kopi af gyldig legitimation for praktikanten

(d) et curriculum vitæ

(e) dokumentation for, at praktikanten er dækket af en ulykkes- og sygeforsikring, enten den 
nationale sygesikring eller en privat forsikring

(f) dokumentation vedrørende de særlige adgangsbetingelser i henhold til den gældende 
nationale lovgivning

(g) for tredjelandsstatsborgeres vedkommende, hvis påkrævet, en kopi af et gyldigt visum for 
hele praktikperioden.

5. Alle de ovenfor anførte dokumenter skal sendes til den kompetente tjenestegren i 
Parlamentet senest en måned før den begyndelsesdato for praktikaftalen, som medlemmet 
anmoder om. Hvis denne frist ikke overholdes, udskydes begyndelsesdatoen.

Artikel 25
Praktikaftale

1. Alle praktikanter skal underskrive en praktikaftale med det medlem, som praktikanten er 
tilknyttet.

2. Medlemmet har ansvaret for praktikanten under hele praktikopholdet. Aftalen skal også 
angive navnet på den lokale assistent, der er ansvarlig for praktikanten, når medlemmet ikke er 
til stede i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt.

3. Praktikaftalen administreres af medlemmets betalingsagent, jf. artikel 35 i 
gennemførelsesbestemmelserne, der sikrer, at den nationale lovgivning og EU-lovgivningen 
overholdes, særlig hvad angår sociale og skattemæssige forpligtelser.

4. Praktikaftalen skal angive praktikantens arbejdssted. 
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5. Praktikaftalen skal være i overensstemmelse med gældende national lovgivning om ferie, 
orlov, tjenestefrihed, sygeorlov og uberettiget fravær.

6. Praktikaftalen indeholder en bestemmelse, hvoraf det udtrykkelig fremgår, at Europa-
Parlamentet ikke kan betragtes som part i aftalen og ikke kan drages til ansvar for nogen af 
aftaleparternes handlinger eller forsømmelser, som kunne føre til påstand om aftalebrud eller 
nogen form for retligt eller andet krav.

7. Hvis medlemmets mandat ophører, det være sig på grund af dødsfald eller 
mandatnedlæggelse eller af andre årsager, ophører praktikopholdet i overensstemmelse med 
den gældende nationale lovgivning. Hvis der ikke findes specifikke nationale bestemmelser, 
ophører praktikopholdet ved udgangen af den måned, hvor medlemmets mandat ophører.

Artikel 26
Månedlig godtgørelse

1. Den månedlige godtgørelse må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i artikel 
10, stk. 2, i denne afgørelse, dog medmindre andet gælder i henhold til national ret.

2. Udgifterne til godtgørelsen og andre dertil knyttede udgifter afholdes med medlemmets 
assistentgodtgørelse via betalingsagenten.

Artikel 27
Praktikopholdets varighed

1. Medmindre andet er fastsat i den gældende nationale lovgivning, har praktikopholdet en 
varighed af en til fem på hinanden følgende måneder og kan forlænges én gang i en periode på 
op til fire måneder. 

2. Praktikophold kan ikke fornys.

Artikel 28
Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er den, der er fastsat for fuldtidsarbejde i den gældende nationale 
lovgivning, mellem mandag og fredag.

Artikel 29
Tjenesterejse-/rejseudgifter 

1. Praktikanten kan få yderligere kompensation for rejseudgifter i forbindelse med tiltrædelsen 
og hjemrejsen til deres sædvanlige bopæl ved praktikopholdets ophør.
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2. Praktikanten kan i forbindelse med det parlamentariske hverv og efter anmodning fra 
medlemmet sendes på tjenesterejse til et af Parlamentets tre arbejdssteder eller til et sted i den 
medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, i op til to dage pr. hele måneds praktikophold. 
Tjenesterejser til Strasbourg bevilges for hele mødeperiodens varighed (3,5 dag). 
Tjenesterejser til Strasbourg bevilges for den periode, parlamentssamlingen varer (3,5 dage). 
De enkelte tjenesterejser kan under hele praktikopholdet højst vare fem på hinanden følgende 
arbejdsdage.

3. Praktikanten har på de betingelser, der er fastsat i den gældende nationale lovgivning, ret til 
godtgørelse af rejseudgifter, herunder udgifter til måltider og overnatning, i forbindelse med 
tjenesterejser, der foretages efter anmodning fra medlemmet:

(a) Godtgørelse af rejseudgifter sker mod forelæggelse af originale bilag, f.eks. togbilletter eller 
flybilletter med boardingkort. Hvis rejsen foregår i bil, svarer godtgørelsen til udgifterne til en 
togbillet på 2. klasse for den samme strækning, eller godtgørelsen beregnes ud fra en fast 
kilometertarif, som finder anvendelse i medfør af de nationale regler eller national praksis som 
accepteret af skattemyndighederne. Der skal forelægges passende dokumentation for, at rejsen 
faktisk har fundet sted, f.eks. kvitteringer for betaling for brændstof og/eller overnatning på 
stedet for tjenesterejsen.

(b) Praktikanten har ret til godtgørelse af rimelige reelle udgifter eller til et dagligt 
engangsbeløb, der fastsættes ud fra en tarif, som finder anvendelse i medfør af de nationale 
regler eller national praksis som accepteret af skattemyndighederne, til dækning af overnatning, 
måltider og diverse udgifter, og som udbetales efter tjenesterejsen mod forelæggelse af de i det 
foregående litra nævnte dokumenter.

4. Godtgørelsen er begrænset til det minimum, der er fastsat i den gældende nationale 
lovgivning. 

5. Under tjenesterejsen skal praktikanten vælge de mest økonomiske og effektive 
transportmidler og overnatningsmuligheder. Rejser med fly eller tog i Europa foregår på 
henholdsvis økonomiklasse og 2. klasse. Praktikanten skal benytte økonomiske og passende 
hotelfaciliteter under hensyntagen til, hvad der er til rådighed og tilgængeligt alt efter 
omstændighederne. Overnatning skal foregå på et standardværelse. Taxier anvendes kun 
undtagelsesvis og over korte afstande, hvor der ikke findes nogen offentlig transport. Der skal 
fremlægges en kvittering med angivelse af den reelle pris og af afgangs- og ankomststedet.

6. Alle bilag skal afleveres til den betalingsagent, som administrerer praktikaftalen.

Del 5: Afsluttende bestemmelser 

Artikel 30
Tvister

Såfremt en praktikant, der har indgået en aftale med Europa-Parlamentet, vil gøre indsigelse 
mod en afgørelse truffet i medfør af nærværende afgørelse, sender den pågældende en 
begrundet klage til den kompetente tjenestegren i Parlamentet, eller, hvis den anfægtede 
afgørelse er truffet af den kompetente tjenestegren i Parlamentet, til generalsekretæren. Den 
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kompetente tjenestegren i Parlamentet eller generalsekretæren giver praktikanten et begrundet 
svar inden for tre måneder.

Artikel 31
Behandling af personoplysninger

Alle personoplysninger, der er fremkommet i forbindelse med praktikopholdene, behandles i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2018/1725 af 23. 
oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger. Personoplysninger behandles kun med henblik på 
anvendelsen og inden for rammerne af nærværende afgørelse. Praktikanten skal anerkende, at 
deres navn bliver offentliggjort på Europa-Parlamentets websted i den periode, hvor 
praktikaftalen er gældende.

Artikel 32
Overvågning og evalueringsrapport

Parlamentets kompetente tjenestegrene overvåger gennemførelsen af denne afgørelse og 
udarbejder senest den 31. december 2020 en evalueringsrapport.

Artikel 33
Ophævelse af tidligere bestemmelser

Præsidiets afgørelse af 19. april 2010 om bestemmelserne for medlemmernes praktikanter 
ophæves. 

Artikel 34
Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 2. juli 2019.


