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RIALACHA INMHEÁNACHA MAIDIR LE CUAIRTEANNA STAIDÉIR

IN ARDRÚNAÍOCHT PHARLAIMINT NA hEORPA

TEIDEAL I - CUAIRTEANNA STAIDÉIR

Airteagal 1

Ábhar

Is é is aidhm do chuairteanna staidéir deis a thabhairt do shaoránaigh atá 18 mbliana d’aois
ar a laghad, agus de gach náisiúntacht, staidéar níos doimhne a dhéanamh ar ábhair shainiúla
a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa, ar cheann de na bealaí seo a leanas:

– cáipéisí atá i seilbh seirbhísí leabharlainne nó cartlainne Pharlaimint na hEorpa
a léamh;

– bualadh le sainfheidhmeannaigh a bhfuil sé léirithe acu do na daoine lena
mbaineann go bhfuil siad ar fáil.

Airteagal 2

Inniúlachtaí

Is é Ard-Stiúrthóir an Phearsanra an t-údarás inniúil a bhfuil de chumhacht aige cinneadh a
dhéanamh maidir le cuairteanna staidéir a ligean isteach agus le haon ábhar riaracháin a
bhaineann leo. Féadfaidh sé na cumhachtaí sin a tharmligean, go hiomlán nó go páirteach,
don cheann aonaid atá freagrach as cuairteanna staidéir.

Airteagal 3

Achar ama

Is féidir cuairteanna staidéir a dhéanamh ag am ar bith i rith na bliana.

Déantar fad uasta na gcuairteanna staidéir a shainiú i gcomhréir leis an iarratas ón saoránach
agus faoi réir na bhféidearthachtaí atá ag seirbhísí Pharlaimint na hEorpa chun fáilte a chur
rompu. Mairfidh cuairt ar feadh dhá mhí ar a mhéad.

Airteagal 4

Áit

Is féidir cuairteanna staidéir a dhéanamh am ar bith sna trí láthair oibre atá ag Parlaimint na
hEorpa, sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg, agus mar aon leis sin, in oifigí
idirchaidrimh de chuid Pharlaimint na hEorpa atá lonnaithe in ardchathair gach Ballstát nó i
gcathracha móra iontu agus i dtíortha áirithe nach baill den Aontas Eorpach iad.
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Airteagal 5

Coinníoll sonrach maidir le bheith ligthe isteach ar chuairt staidéir

Ní mór do dhaoine a bhí ar chuairt staidéir cheana, a bhí ar shocrúchán oibre nó a raibh post
acu le Parlaimint na hEorpa fanacht ar feadh sé mhí ón tráth a chríochnaigh a gcuairt staidéir,
a socrúchán oibre nó a bpost, roimh iarratas ar chuairt staidéir eile a chur isteach.

Airteagal 6

Ligean isteach

Ní mór don duine ar mian leis cuairt staidéir a dhéanamh iarratas a dhéanamh leis an údarás
inniúil mí amháin ar a laghad roimh an dáta ar a dtosófar an chuairt. Déanann an tseirbhís atá
i gceannas ar chuairteanna staidéir dearbháil ar na féidearthachtaí fáilte leis na seirbhísí de
chuid Pharlaimint na hEorpa lena mbaineann.

Cuirfidh an t-údarás inniúil scéala chuig an duine a rinne an t-iarratas ina míneofar an cinneadh
a rinneadh i dtaobh a iarratas.

Más rud é go bhfuil sé dearfach, dearbhóidh an t-údarás inniúil sa fhreagra an tréimhse inar
féidir an chuairt staidéir a dhéanamh, tréimhse a d'fhéadfadh a bheith díreach mar an tréimhse
iarrtha nó níos giorra ná sin.

Más rud é go bhfuil an freagra diúltach, ní gá don údarás inniúil na fáthanna leis an gcinneadh
sin a mhíniú.

Airteagal 7

Doiciméid tacaíochta

Ní mór don iarratas chuig an údarás inniúil a bheith iomlán agus na doiciméid seo a leanas a
bheith san áireamh ann:

– litir inspreagtha chuig an údarás inniúil ina sonraítear an t-ábhar a bhfuil
staidéar le déanamh air, an áit agus an t-am inmhianaithe;

– curriculum vitae;

– cóip de phas nó de chárta aitheantais;

– sliocht as an taifead coiriúil. In éagmais taifead coiriúil, agus faoi réir
chomhaontú an údaráis inniúla roimh ré, féadfaidh an duine litir tagartha ó
fhoras oideachais nó ó fhostóir, litir ina léirítear dea-iompar an duine faoi
thrácht, a chur isteach, ar choinníoll go dtagraítear inti do thréimhse staidéir nó
d’obair a rinne an duine le linn na 12 mhí roimh an iarratas.

Airteagal 8

Costais

Ní sheasfaidh Parlaimint na hEorpa costais de chineál ar bith a thabhóidh cuairteoirí.
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Airteagal 9

Árachas tionóisce

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa duine a dhéanfaidh cuairt staidéir a chumhdach le hárachas
tionóisce, ar árachas é a sholáthróidh cumhdach breise i gcomórtas leis an gcóras náisiúnta
nó aon chóras árachas eile.

Foilsítear téarmaí agus coinníollacha an pholasaí árachais atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na
Parlaiminte.

I gcás tionóisce, déanfaidh an duine a dhéanann cuairt staidéar teagmháil dhíreach leis an
gcuideachta árachais. Ní féidir le Parlaimint na hEorpa gníomhú mar idirghabhálaí.

TEIDEAL II - FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 10

Achomhairc

1. Ní bheidh na cinntí a ghlactar i dtaca le cuairteanna staidéir faoi réir aon achomhairc
fhoirmiúil inmheánach.

2. Ar iarraidh scríofa agus réasúnaithe ó iarrthóir na cuairte staidéir, féadfaidh an t-údarás
inniúil a mholadh go ndéanfaí idirghabháil neamhfhoirmiúil ar mhaithe le fadhb shonrach a
réiteach.

3. Féadfar imeachtaí a thabhairt os comhair Cúirt Bhreithiúnach an Aontais Eorpaigh de bhun
Airteagal 263 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i dtaca le cinneadh a glacadh
i gcur i bhfeidhm na rialacha inmheánacha seo.

Airteagal 11

Cosaint sonraí

Fiú má dhéantar na hiarratais a choinneáil, a dhiúltú nó iad a tharraingt siar, déanfar na sonraí
pearsanta a ghintear i gcomhthéacs cuairteanna staidéir a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán
(AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018
maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí,
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí
den sórt sin. Ní dhéanfar na sonraí pearsanta a phróiseáil ach amháin chun críocha agus faoi
chuimsiú na rialacha inmheánacha seo.
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Airteagal 12

Teacht i bhfeidhm

1. Tiocfaidh na rialacha inmheánacha seo i bhfeidhm ar an gcéad lá den mhí tar éis a sínithe.

2. Fanfaidh na cuairteanna staidéir atá ar siúl cheana féin ar an dáta ar a dtiocfaidh na rialacha
seo i bhfeidhm faoi réir na rialacha inmheánacha maidir le socrúcháin oibre agus cuairteanna
staidéir in Ard-Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa an 1 Feabhra 2013. Seachas sna cásanna
sonracha sin, cuirtear na rialacha inmheánacha seo in ionad na rialacha thuasluaite.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an

Klaus WELLE


