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INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD

I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

AFSNIT I – PRAKTIKOPHOLD

KAPITEL 1 – ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

For at bidrage til EU-borgernes europæiske og faglige uddannelse samt for at give et
indblik i institutionens arbejde tilbyder Europa-Parlamentets Generalsekretariat
forskellige muligheder for praktikophold. Europa-Parlamentet bestræber sig på at
skabe et ligeligt og inkluderende arbejdsmiljø. Praktikopholdene er åbne for alle
ansøgere uanset geografisk, racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk, filosofisk
eller religiøs overbevisning, alder eller handicap, køn eller seksuel orientering og uden
henvisning til deres civilstand eller familiemæssige situation, jf. dog artikel 8.

Artikel 2

Definitioner

I disse interne regler forstås ved:

 "praktikant": en person, der deltager i et praktikprogram i Europa-
Parlamentets Generalsekretariat

 "Enheden for Ansættelse af Praktikanter": den tjenestegren i Europa-
Parlamentet, der forvalter udvælgelse, adgang og administrative
spørgsmål i relation til praktikanter

 "de tre arbejdssteder": Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg

 "EP-forbindelseskontorer": Europa-Parlamentets forbindelseskontorer i
hovedstaden eller i større byer i de enkelte medlemsstater og andre
steder uden for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Kompetencer

1. Generaldirektøren for personale er den kompetente myndighed til at træffe
afgørelse om udvælgelse, adgang og alle administrative spørgsmål for så vidt angår
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praktikanter. Generaldirektøren for personale kan uddelegere disse beføjelser helt
eller delvist til kontorchefen med ansvar for Enheden for Ansættelse af Praktikanter.

2. "Praktikkoordinatoren" er en tjenestemand eller anden ansat, der er udpeget af
enheden for personale/menneskelige ressourcer (eller tilsvarende, hvis der ikke findes
en sådan enhed) i hvert generaldirektorat, og som har ansvaret for praktikanter.
Praktikkoordinatoren forvalter de praktikanter, der er tilknyttet den pågældendes
generaldirektorat. Praktikkoordinatoren har navnlig til opgave at:

 identificere behovene for praktikanter i generaldirektoratet

 medvirke aktivt i udvælgelsen af praktikanter og deltage i den endelige
afgørelse på grundlag af vejlederens udvælgelse og efter aftale med
generaldirektøren

 være ansvarlig for alle former for aktiviteter og/eller arrangementer for
praktikanter i deres eget generaldirektorat (velkomstdage, seminarer,
kurser osv.)

 være ansvarlig for alle nødvendige interne overførsler af praktikanter
(fra en enhed til en anden inden for samme generaldirektorat)

 tage sig af alle væsentlige hændelser, der indtræffer under
praktikopholdet, og hjælpe praktikanterne med eventuelle væsentlige
problemer, der måtte opstå

 fungere som forbindelsesled mellem generaldirektoratets
praktikvejledere og Enheden for Ansættelse af Praktikanter.

3. "Praktikvejlederen" kan være en tjenestemand eller anden ansat i Europa-
Parlamentet, der arbejder i den enhed, som praktikanten er tilknyttet.
Praktikvejlederen har navnlig til opgave at:

 medvirke aktivt i udvælgelsen af praktikanter

 vejlede og føre nøje tilsyn med praktikanten gennem hele
praktikopholdet

 have ansvaret for at tildele praktikanten daglige opgaver, overvåge
praktikantens indsats og sikre, at han eller hun integreres i enheden

 indberette alle væsentlige hændelser, der indtræffer under
praktikopholdet, til praktikkoordinatoren.

4. Den kompetente myndighed træffer afgørelse om nedsættelse af et repræsentativt
udvalg for praktikanter, der skal fungere som formidler mellem praktikanter og organer
i Europa-Parlamentet og sikre, at praktikanterne får så meget om muligt ud af
praktikopholdet.
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Artikel 4

Forskellige former for praktikophold

1. "Schuman"-praktikophold

Formålet med "Schuman"-praktikophold er at give universitetskandidater mulighed for
at supplere de kundskaber, de har erhvervet under studiet, og give dem indsigt i Den
Europæiske Unions og særligt Europa-Parlamentets virksomhed.

2. "EU & You"-praktikophold

Formålet med "EU & You"-praktikophold er at give universitetskandidater fra lande
uden for Den Europæiske Union, hvor der er EP-forbindelseskontorer, mulighed for at
gennemføre et praktikophold på det pågældende EP-forbindelseskontor.

3. "Virksomhedsaftale"-praktikophold,

"Virksomhedsaftale"-praktikophold udspringer af alle de aftalememoranda, som
Europa-Parlamentets generalsekretær har indgået med visse
uddannelsesinstitutioner eller eksterne organisationer om bl.a. modtagelse af
praktikanter i Europa-Parlamentets Generalsekretariat; alle disse praktikanter er
studerende eller repræsentanter for de pågældende institutioner eller organisationer.

Reglerne for disse praktikophold er fastsat i aftalerne mellem de to parter. For så vidt
angår spørgsmål, der ikke er omfattet af disse aftaler, finder de interne regler for
praktikophold i Europa-Parlamentet anvendelse.

KAPITEL 2 – PROCEDURER FOR UDVÆLGELSE AF PRAKTIKANTER

Artikel 5

Udvælgelsesprocedurer

Der er to procedurer for udvælgelse af praktikanter, afhængigt af hvilken form for
praktikophold der er tale om:

1. Den formelle og strukturerede udvælgelsesprocedure, som omfatter:

 "Schuman"-praktikophold

 "EU & You"-praktikophold

og indebærer en sammenligning mellem forskellige ansøgere til praktikophold.

2. En ad hoc-udvælgelsesprocedure, som omfatter:

 "Virksomhedsaftale"-praktikophold,
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og som udelukkende gennemføres af den uddannelsesinstitution eller eksterne
organisation, som Europa-Parlamentet har en virksomhedsaftale om praktikophold
med.

Artikel 6

Ansøgningsfrister

1. Ansøgningsfristerne for "Schuman"-praktikophold er på mindst en måned. De
fastlægges af den kompetente myndighed og offentliggøres på Europa-Parlamentets
websted.

2. Ansøgningsfristerne for "EU & You"-praktikophold fastlægges af den kompetente
myndighed efter aftale med EP-forbindelseskontoret uden for Den Europæiske Union.
De offentliggøres på Europa-Parlamentets websted. Alle ansøgninger skal indsendes
mindst en måned inden begyndelsesdatoen for praktikopholdet.

3. Fristerne for "virksomhedsaftale"-praktikophold fastlægges i hvert enkelt
aftalememorandum.

Artikel 7

Praktikperioder

1. "Schuman"-praktikophold

"Schuman"-praktikophold har en varighed af fem måneder, jf. dog artikel 21.
Praktikperioderne er:

 fra 1. marts til 31. juli

 fra 1. oktober til udgangen af februar.

Generaldirektoraterne har mulighed for at fremrykke eller udskyde
begyndelsesdatoen, så længe den nye dato ligger i måneden umiddelbart før eller
umiddelbart efter den oprindelige begyndelsesdato. Slutdatoen ændres tilsvarende.

En ansøger har mulighed for gennem en aftale med praktikvejlederen og
praktikkoordinatoren i det pågældende generaldirektorat at fremrykke eller udsætte
begyndelsesdatoen, så længe den nye dato ligger i måneden umiddelbart før eller
umiddelbart efter begyndelsesdatoen. Aftalen skal sendes til Enheden for Ansættelse
af Praktikanter så hurtigt som muligt og senest en måned inden den ovennævnte
oprindelige begyndelsesdato. Slutdatoen udskydes tilsvarende.

Praktikkoordinatoren kan anmode om en forlængelse af praktikopholdet i en periode
på op til en måned efter aftale med praktikanten og praktikvejlederen og efter
godkendelse fra den kompetente myndighed.
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Praktikkoordinatoren kan undtagelsesvis anmode om en forlængelse af
praktikopholdet i tjenestens interesse i en periode på op til tre måneder efter aftale
med praktikanten og praktikvejlederen og efter godkendelse fra den kompetente
myndighed. En sådan anmodning skal begrundes behørigt.

Forlængelse kan kun bevilges én gang og på betingelse af, at oplysningerne når frem
til Enheden for Ansættelse af Praktikanter mindst en måned inden slutdatoen for
praktikopholdet. 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 otte måneder.

Særligt for oversættelsestjenesterne i det pågældende generaldirektorat gælder
følgende:

 der kan indføres op til to yderligere praktikperioder i løbet af året, hvoraf
den første begynder den 1. juni og den anden den 1. december

 varigheden af de fire praktikperioder kan forkortes fra fem til mindst tre
måneder.

2. "EU & You"-praktikophold

Perioderne fastlægges efter fælles aftale mellem EP-forbindelseskontoret uden for
Den Europæiske Union og den kompetente myndighed. De offentliggøres på begge
parters websteder den 1. oktober det foregående år.

"EU & You"-praktikophold har en varighed af tre måneder. De kan forlænges én gang
med højst tre måneder på EP-forbindelseskontoret eller på et af de tre arbejdssteder,
med eller uden afbrydelse, afhængigt af EP-forbindelseskontorets afgørelse. I tilfælde
af en forlængelse til fortsættelse på af de tre arbejdssteder har EP-
forbindelseskontoret ansvaret for at finde et praktiksted til praktikanten i en af
Parlamentets Generalsekretariats tjenestegrene.

3. "Virksomhedsaftale"-praktikophold

Praktikperioderne fastlægges i hvert enkelt aftalememorandum.

KAPITEL 3 – KRITERIER

Artikel 8

Udvælgelseskriterier

1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:

a. være fyldt 18 år ved praktikopholdets begyndelse

b. hvis der er tale om et "Schuman"-praktikophold, være statsborger i en af
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Den Europæiske Unions medlemsstater eller et tiltrædelses-
/kandidatland for at kunne ansøge. Den kompetente myndighed kan dog
tilbyde et begrænset antal praktikophold til statsborgere i andre lande

c. opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver

d. i. hvis vedkommende er statsborger i en medlemsstat, have indgående
kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et meget
godt kendskab til et andet af Den Europæiske Unions officielle sprog

ii. hvis vedkommende er statsborger i et tredjeland, have et meget godt
kendskab til engelsk, fransk eller tysk

e. hvis der er tale om et "Schuman"-praktikophold eller et "EU & You"-
praktikophold, have modtaget og/eller opnået et eksamensbevis for en
uddannelse på universitetsniveau senest:

- tre måneder inden praktikopholdets begyndelse for at kunne ansøge
om et "Schuman"-praktikophold

- en måned inden praktikopholdets begyndelse for at kunne ansøge om
et "EU & You"-praktikophold

f. ikke have gennemført (eller være i gang med at gennemføre) nogen form
for (betalt eller ubetalt) praktikophold i mere end to på hinanden følgende
måneder i en EU-institution eller et EU-organ eller -agentur, herunder
som praktikant hos et medlem af Europa-Parlamentet eller i en politisk
gruppe i Europa-Parlamentet

g. ikke have gennemført et studiebesøg i Europa-Parlamentets
Generalsekretariat seks måneder inden praktikopholdets begyndelse.

h. ikke tidligere have haft eller for øjeblikket have nogen form for
beskæftigelse i mere end to på hinanden følgende måneder i en EU-
institution eller et EU-organ eller agentur, herunder som midlertidigt
ansat, kontraktansat, hjælpeansat, vikar, udstationeret national ekspert i
en EU-institution eller et EU-organ eller agentur eller assistent for et
medlem af Europa-Parlamentet.

2. Enheden for Ansættelse af Praktikanter er ansvarlig for at undersøge, om den
enkelte ansøger opfylder udvælgelseskriterierne.

Artikel 9

Andre kriterier

Ansøgere skal opfylde andre kriterier, der fastlægges i beskrivelsen af opgaverne for
hver enkelt praktikantstilling. Der er tale om de krav vedrørende uddannelse, faglig
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kompetence og sprog- og IT-kundskaber og de vandelskrav, der er nødvendige for
hver enkelt praktikantstilling.

KAPITEL 4 – UDVÆLGELSESPROCEDURE

Artikel 10

Beskrivelse af proceduren

1. Udvælgelsesproceduren skal forhindre enhver form for forskelsbehandling og sikre,
at alle ansøgninger behandles retfærdigt. Ved ens kvalifikationer og egnethed bør der
så vidt muligt sikres en geografisk og kønsmæssig balance mellem de udvalgte
ansøgere.

2. Den kompetente myndighed fastsætter antallet af ledige praktikpladser, som
tildeles hvert generaldirektorat.

3. Det enkelte generaldirektorats praktikkoordinator sikrer, at beskrivelsen af
opgaverne og de øvrige kriterier for hver enkelt praktikantstilling foreligger, inden
udvælgelsesproceduren indledes.

4. Onlineansøgninger skal følge de procedurer, der er fastlagt af Enheden for
Ansættelse af Praktikanter, og som offentliggøres på Europa-Parlamentets websted.

5. De udpegede vejledere undersøger ansøgningerne på grundlag af ansøgernes
kvalifikationer og egnethed og de offentliggjorte kriterier. Praktikkoordinatoren
deltager i den endelige afgørelse på grundlag af den udvælgelse, som vejlederen har
foretaget, og efter aftale med generaldirektøren og fremsender navnene på de
udvalgte ansøgere til Enheden for Ansættelse af Praktikanter.

6. Enheden for Ansættelse af Praktikanter undersøger derefter, om de udvalgte
ansøgere opfylder udvælgelsesbetingelserne. De udvalgte ansøgere skal indsende
den nødvendige dokumentation inden for den frist, der er angivet af den kompetente
myndighed. Hvis dokumenterne ikke indsendes inden for den fastsatte frist, bliver
ansøgningen afvist.

7. Der bliver ikke tilbudt et praktikophold til alle udvalgte ansøgere.

Artikel 11

Resultatet af udvælgelsesproceduren

1. Alle ansøgere får personlig besked om resultatet af deres ansøgning, uanset om
de er blandt de udvalgte eller ej. Disse beskeder sendes kun elektronisk. Ansøgere,
som ikke er blevet udvalgt, får ikke oplyst, hvorfor de ikke er blevet udvalgt eller tilbudt
et praktikophold.

2. Der underskrives en praktikaftale af den kompetente myndighed og praktikanten
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ved praktikopholdets begyndelse. Europa-Parlamentet er ikke part i praktikaftaler, der
foreslås af en praktikants uddannelsesinstitution eller eksterne organisation. Enhver
forlængelse af praktikopholdet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, kræver en ændring af den
relevante praktikaftale underskrevet af den kompetente myndighed på grundlag af en
budgetbevilling.

3. Hvis en ansøgning afvises på et hvilket som helst trin i udvælgelsesprocessen, kan
ansøgeren ansøge igen i forbindelse med en efterfølgende praktikperiode. Det er
imidlertid nødvendigt at indgive en ny onlineansøgning, som vil skulle gå gennem den
officielle udvælgelsesprocedure endnu en gang.

4. En ansøger kan på et hvilket som helst trin i udvælgelsesprocessen trække sin
ansøgning tilbage eller afvise et tilbud, som vedkommende har fået, ved at underrette
Enheden for Ansættelse af Praktikanter herom skriftligt, jf. dog næste stykke (artikel
11, stk. 5). Den pågældende er i så fald udelukket fra alle yderligere trin i processen.
Han eller hun kan ansøge igen i forbindelse med enhver efterfølgende praktikperiode.
Det er imidlertid nødvendigt at indgive en ny onlineansøgning, som vil skulle gå
gennem den officielle udvælgelsesprocedure endnu en gang.

5. Hvis ansøgeren meddeler, at han eller hun ikke længere er interesseret i det
tilbudte praktikophold, mindre end to uger før begyndelsesdatoen, bliver han eller hun
udelukket fra alle fremtidige procedurer i en periode på to år. Den kompetente
myndighed kan acceptere undtagelser herfra i tilfælde af force majeure.

Artikel 12

Anmodning om rimelige tilpasninger

1. 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 person med et handicap 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.

2. 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
tilsvarende anvendelse på praktikophold.

3. Udvalgte ansøgere, 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, stk. 1, og punkt 10, stk. 1, i
retningslinjerne, men skal i stedet indkaldes til en samtale med en af Parlamentets
læger.

4. Parlamentet kan tilrettelægge målrettede praktikordninger for ansøgere med
handicap, der anmoder om rimelige tilpasninger for at fremme deres deltagelse i dets
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praktikprogrammer.

KAPITEL 5 – FORPLIGTELSER

Artikel 13

Generelle forpligtelser

1. Praktikanten skal overholde nærværende interne regler for praktikophold i Europa-
Parlamentet.

2. Praktikanten skal følge de anvisninger, han eller hun får af praktikvejlederen og af
de overordnede i den enhed, hvor han eller hun er placeret.

3. Praktikanten skal bidrage til arbejdet i den enhed, hvor han eller hun er placeret.

4. Praktikanten er bundet af lovgivningen i det land, hvor praktikopholdet finder sted,
f.eks. regler om registrering i kommunens folkeregistre eller eventuel visumpligt.

Artikel 14

Adfærd

1. Praktikanten skal udvise hæderlighed, høflighed og hensyn under udførelsen af
sine opgaver. Hvis praktikantens adfærd viser sig ikke at være tilfredsstillende, kan
den kompetente myndighed til enhver tid beslutte at bringe praktikopholdet til ophør i
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 31.

2. Praktikanten skal under praktikopholdet konsultere praktikvejlederen eller, hvis
denne ikke er til rådighed, praktikkoordinatoren angående enhver foranstaltning i
forbindelse med Europa-Parlamentets arbejde, som han eller hun agter at træffe på
eget initiativ.

Artikel 15

Interessekonflikter

1. Praktikanten må ikke behandle spørgsmål, som han eller hun direkte eller indirekte
har en personlig interesse i (f.eks. en familiemæssig og/eller økonomisk interesse),
der kan påvirke udførelsen af hans eller hendes opgaver. Han eller hun må ikke have
erhvervsmæssige forpligtelser over for tredjemand, der kan være uforenelige med
praktikopholdet.

2. Praktikanten må ikke have nogen lønnet beskæftigelse i praktikperioden, som kan
påvirke det arbejde, han eller hun har fået tildelt, i negativ retning.

3. I en situation som beskrevet i stk. 1 og 2, eller når der opstår mulighed for en
interessekonflikt under praktikopholdet, skal praktikanten straks indberette dette
skriftligt til praktikkoordinatoren, som træffer en begrundet afgørelse om
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konsekvenserne heraf.

Artikel 16

Fortrolighed

1. Praktikanten skal under hele praktikopholdet udvise den største 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 vedtægtsmæssigt ansat i Europa-Parlamentet.

2. 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
instrukser, der bliver givet.

3. Disse forpligtelser gælder også efter praktikopholdets ophør.

Artikel 17

Publikationer

1. Praktikanten må hverken alene eller sammen med andre offentliggøre eller
medvirke til offentliggørelse af forhold, der vedrører Europa-Parlamentets arbejde,
uden forudgående skriftlig tilladelse fra de relevante tjenestegrene.

2. Når tilladelsen er givet, skal praktikanten sende en kopi af publikationen eller
artiklen til den relevante tjenestegren.

3. Disse forpligtelser gælder også efter praktikopholdets ophør.

Artikel 18

Intellektuel ejendomsret

Europa-Parlamentet erhverver uigenkaldeligt globalt ejerskab over resultaterne af og
alle de intellektuelle ejendomsrettigheder til arbejde, som praktikanten udfører i
forbindelse med praktikopholdet. De således erhvervede intellektuelle
ejendomsrettigheder omfatter alle rettigheder såsom ophavsret, reproduktion,
overføring til almenheden, distribution og alle andre former for intellektuel eller
industriel ejendomsret.

KAPITEL 6 – ADMINISTRATIVE ANLIGGENDER

Artikel 19

Overførsel

Praktikkoordinatoren kan på et hvilket som helst tidspunkt under praktikopholdet efter
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aftale med generaldirektøren beslutte at overføre praktikanten til en anden enhed
inden for det samme generaldirektorat efter aftale med praktikvejlederen.
Praktikkoordinatoren underretter Enheden for Ansættelse af Praktikanter herom.

Artikel 20

Frivillig midlertidig suspension af praktikophold

1. Praktikanten kan anmode om, at praktikopholdet midlertidigt suspenderes. En
sådan midlertidig suspension kan ikke være længere end en måned, og der kan kun
anmodes herom én gang i løbet af praktikopholdet.

2. Praktikanten retter en begrundet anmodning til praktikkoordinatoren, der efter
aftale med praktikvejlederen enten imødekommer eller afviser anmodningen. Hvis
suspensionen imødekommes, bør praktikkoordinatoren underrette Enheden for
Ansættelse af Praktikanter hurtigst muligt. Den kompetente myndighed træffer
derefter en afgørelse, der bekræfter den midlertidige suspension og angiver datoerne
under hensyntagen til alle de administrative aspekter.

3. Praktikanten har under den midlertidige suspension af praktikopholdet ikke ret til
vederlag, forsikring eller godtgørelse af eventuelle rejseudgifter i den pågældende
periode. Antallet af feriedage nedsættes forholdsmæssigt. Praktikanten er fortsat
bundet af de ovennævnte regler i artikel 14, stk. 2, og artikel 15, 16 og 17.

4. Slutdatoen for praktikopholdet forbliver uændret, og enhver forlængelse er omfattet
af bestemmelserne i artikel 7, stk.1 og 2.

Artikel 21

Fremtidig beskæftigelse

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

KAPITEL 7 – ARBEJDSVILKÅR

Når der ikke findes udtrykkelige regler for praktikanter vedrørende arbejdstid, ferie,
orlov og andet fravær samt tjenesterejser, finder de generelle regler for alle Europa-
Parlamentets ansatte tilsvarende anvendelse.

Artikel 22

Arbejdstid

1. Praktikanten ansættes på fuld tid.

2. Arbejdstiden er den, som gælder for Europa-Parlamentets ansatte. Der kan gælde
andre arbejdstider i forbindelse med praktikophold vedrørende børnepasning.
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Overarbejde giver ikke ret til kompensation eller vederlag eller til forhøjelse af det
månedlige tilskud.

Artikel 23

Ferie, orlov og andet fravær

Beregningsmetoden er den, der anvendes for alle Europa-Parlamentets ansatte.

1. Helligdage og kontorlukkedage

Reglerne om helligdage og kontorlukkedage for Europa-Parlamentets ansatte gælder
også for praktikanter.

2. Årlig ferie

Praktikanten har ret til to feriedage for hver måned, der er blevet arbejdet under
praktikopholdet, beregnet på grundlag af praktikopholdets samlede varighed. Ferien
skal tages efter aftale med praktikvejlederen.

Ikke afholdte feriedage godtgøres ikke ved praktikopholdets ophør.

Hvis praktikanten tager flere feriedage, end han eller hun er berettiget til, trækkes det
tilsvarende beløb fra det månedlige tilskud. For så vidt angår "virksomhedsaftale"-
praktikophold bliver der sendt en meddelelse til uddannelsesinstitutionen eller den
eksterne organisation.

3. Tjenestefrihed

De generelle regler for alle Europa-Parlamentets ansatte finder tilsvarende
anvendelse.

4. Sygefravær

I tilfælde af sygdom skal praktikanten på den første fraværsdag underrette sin
praktikvejleder og/eller den berørte enhed herom. Hvis sygefraværet varer mere end
tre dage (herunder en weekend, helligdage og kontorlukkedage), skal praktikanten
sende en lægeerklæring til Europa-Parlamentets Lægetjeneste.

Under alle omstændigheder må det maksimale antal sygedage uden lægeerklæring
gennem hele praktikopholdet ikke overstige det samlede antal måneder i
praktikopholdet.

5. Uberettiget fravær

Så snart den relevante tjenestegren bliver underrettet om et uberettiget fravær, bliver
det trukket fra praktikantens ret til ferie, indtil der bliver givet en begrundelse. Hvis
praktikanten ikke har flere feriedage tilbage, bliver der trukket beløb fra det månedlige
tilskud. For så vidt angår "virksomhedsaftale"-praktikophold bliver der sendt en
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meddelelse til uddannelsesinstitutionen eller den eksterne organisation.

Artikel 24

Tjenesterejser

1. Praktikanten kan under praktikopholdet sendes på tjenesterejse til Europa-
Parlamentets tre arbejdssteder for at følge det parlamentariske arbejde.

2. Praktikanten kan i undtagelsestilfælde rejse til et andet land i tjenestens interesse.

3. Praktikanter, der er tilknyttet EP-forbindelseskontorerne, kan få tilladelse til at
foretage tjenesterejser uden for Europa-Parlamentets tre arbejdssteder i det land, hvor
praktikopholdet gennemføres.

4. Den kompetente myndighed træffer afgørelse om eventuelle særlige regler for
praktikanters tjenesterejser, som offentliggøres på Europa-Parlamentets websted.
Hvis der ikke gælder særlige regler for praktikanter, finder de generelle regler for
Europa-Parlamentets Generalsekretariats ansatte tilsvarende anvendelse.

KAPITEL 8 – TILSKUD, TILLÆG OG FORSIKRING

Artikel 25

Månedlige tilskud

1. Den kompetente myndighed træffer afgørelse om størrelsen af det månedlige
tilskud for de forskellige former for praktikophold. De pågældende beløb offentliggøres
på Europa-Parlamentets websted.

2. Tilskuddet beregnes ved anvendelse af justeringskoefficienten for det land, hvor
praktikopholdet finder sted.

3. Afhængigt af aftalememorandummet vil "virksomhedsaftale"-praktikanter muligvis
ikke modtage noget månedligt tilskud.

Artikel 26

Afgørelse om anmodninger om rimelige tilpasninger og handicaptillæg

1. Den kompetente myndighed træffer afgørelse om de udvalgte ansøgeres
anmodninger om rimelige tilpasninger, efter at Europa-Parlamentets Lægetjeneste har
anerkendt handicappet og fastsat procentdelen heraf, og efter henstilling fra det
rådgivende udvalg om rimelig tilpasning i hvert enkelt tilfælde.

2. Europa-Parlamentets Lægetjeneste er ikke bundet af nogen nationale, lokale eller
andre tredjepartscertifikater eller -afgørelser, når den vurderer handicappet og
fastsætter dets procentdel.
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3. En praktikant, hvis anmodning om rimelige tilpasninger er blevet imødekommet,
kan modtage et tillæg på op til 50 % af sit månedlige tilskud afhængigt af graden af
handicappet:

 Hvis handicappet er på under 20 %, gives der ikke noget tillæg.

 Hvis handicappet er på 20 % eller derover, men mindre end 50 %,
udgør tillægget 20 % af det månedlige tilskud.

 Hvis handicappet er på 50 % eller derover, udgør tillægget 50 % af det
månedlige tilskud.

4. Den kompetente myndighed træffer en afgørelse, der bekræfter den nøjagtige
størrelse af tillægget, som betales under hele praktikopholdet (også med
tilbagevirkende kraft).

Artikel 27

Rejsegodtgørelse

1. Alle "Schuman"-praktikanter har ret til en rejsegodtgørelse, der delvis dækker
deres udgifter til at rejse fra deres hjem til arbejdsstedet.

2. Rejsegodtgørelsen, som er et fast beløb, og betalingsmetoden fastlægges af den
kompetente myndighed. Disse oplysninger offentliggøres på Europa-Parlamentets
websted.

3. "EU & You"- og "virksomhedsaftale"-praktikanter er ikke berettiget til denne
rejsegodtgørelse.

Artikel 28

Syge- og ulykkesforsikring

1. Praktikanten er under hele praktikopholdet forsikret mod risici i forbindelse med
sygdom og ulykke.

2. Europa-Parlamentet tegner en syge- og ulykkesforsikring for den pågældende,
som er et supplement til den nationale eller enhver anden forsikringsordning,
praktikanten måtte have.

3. Efter anmodning fra praktikanten kan Europa-Parlamentet også forsikre den
pågældendes ægtefælle og børn. I så tilfælde betaler praktikanten selv
forsikringspræmien.

4. Der offentliggøres nærmere oplysninger om de forsikringspolicer, der er adgang
til, på Europa-Parlamentets websted.

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

6. Afhængigt af aftalememorandummet vil "virksomhedsaftale"-praktikanter muligvis
ikke være berettiget til syge- og ulykkesforsikringsdækning.

Artikel 29

Skattemæssige forpligtelser

Praktikanten er eneansvarlig for at opfylde sine skattemæssige forpligtelser i henhold
til den gældende lovgivning i det pågældende land. Tilskuddet er ikke underlagt
fællesskabsbeskatning.

KAPITEL 9 – PRAKTIKOPHOLDETS FØRTIDIGE OPHØR

Artikel 30

Efter anmodning fra praktikanten

1. Praktikanten kan anmode om, at praktikopholdet bringes til ophør før den dato, der
er angivet i praktikaftalen. Hvis praktikanten ønsker det, har han eller hun mulighed
for at blive hørt – inden anmodningen indgives – af den kompetente myndighed
angående grundene til at bringe praktikopholdet til ophør før tiden.

2. Praktikanten sender en underskrevet skriftlig anmodning til praktikkoordinatoren og
underretter praktikvejlederen. Praktikkoordinatoren skal informere Enheden for
Ansættelse af Praktikanter hurtigst muligt, men senest fem arbejdsdage inden den
ønskede ophørsdato. Den kompetente myndighed træffer derefter en afgørelse, der
bekræfter det førtidige ophør, under hensyntagen til alle de administrative aspekter.

3. Antallet af feriedage og tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt. Hvis det førtidige
ophør resulterer i, at der udbetales for meget i tilskud, skal praktikanten refundere
Europa-Parlamentet det fulde beløb.

Artikel 31

Efter afgørelse fra den kompetente myndighed

1. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at bringe praktikopholdet til ophør
inden den fastsatte slutdato:

 hvis praktikantens faglige indsats eller kendskab til det krævede sprog
ikke har et tilstrækkeligt niveau til, at opgaverne kan udføres korrekt

 hvis det på noget tidspunkt viser sig, at praktikanten har afgivet forkerte
oplysninger, herunder manglende eller utilstrækkelige oplysninger om
behov for rimelige tilpasninger i ansøgningsformularen, eller har
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indgivet falske erklæringer eller dokumenter under ansøgnings- eller
adgangsproceduren eller i praktikperioden

 i behørigt begrundede tilfælde, navnlig af tvingende organisatoriske
årsager eller på grund af tilsidesættelse af de regler vedrørende
forpligtelser og adfærd, som praktikanten skal overholde.

2. I alle de ovennævnte tilfælde indkalder den kompetente myndighed praktikanten til
en samtale for at redegøre for årsagerne til det førtidige ophør og for at høre
praktikanten. Den kompetente myndighed træffer derefter afgørelse om resultatet af
proceduren.

3. Den kompetente myndighed kan foreslå, at praktikanten fortsætter praktikopholdet
i den samme eller i en anden enhed i den resterende del af praktikopholdet.

4. Hvis den kompetente myndighed beslutter at bringe praktikopholdet til ophør før
det forventede tidspunkt, sender den kompetente myndighed sin afgørelse til
praktikanten så hurtigt som muligt. Praktikanten har ret til en periode på tre
arbejdsdage fra dagen efter afleveringen eller bekræftelsen af modtagelsen af
afgørelsen om førtidigt ophør til at færdiggøre sit igangværende arbejde.

5. Den kompetente myndighed kan beslutte, at det er nødvendigt at forbyde
praktikanten adgang til Europa-Parlamentets bygninger og e-mailadresser.

6. Endvidere forbeholder Europa-Parlamentet sig ret til at anlægge retssag mod
praktikanten i tilfælde af ekstremt dårlig opførsel.

7. Antallet af feriedage og tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt. Hvis det førtidige
ophør resulterer i, at der udbetales for meget i tilskud, skal praktikanten refundere
Europa-Parlamentet det fulde beløb.

8. Hvis den kompetente myndighed beslutter ikke at bringe praktikopholdet til ophør,
fortsætter det som oprindelig aftalt.

AFSNIT II – AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Klageadgang

1. Det er ikke muligt at indgive en formel intern klage over en afgørelse vedrørende
praktikophold.

2. Den kompetente myndighed kan efter en skriftlig begrundet anmodning fra en
praktikant tilbyde uformel mægling for at løse et problem i forbindelse med et bestemt
praktikophold.
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3. En afgørelse truffet i medfør af nærværende interne regler kan indbringes for Den
Europæiske Unions Ret i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF).

Artikel 33

Databeskyttelse

Uanset om ansøgninger er blevet udvalgt, afvist eller trukket tilbage, behandles alle
personoplysninger, der er fremkommet i forbindelse med praktikopholdene, i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 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 interne
regler.

Artikel 34

Ikrafttræden

1. Disse regler træder i kraft den første dag i måneden efter undertegnelsen.

2. Praktikophold, som er i gang på ikrafttrædelsesdatoen, herunder dem, der er blevet
forlænget før eller efter denne dato, vedbliver at være omfattet af de interne regler for
praktikophold i Europa-Parlamentets Generalsekretariat af 18. juni 2019. Med
undtagelse af disse særlige tilfælde erstatter nærværende regler de ovennævnte
regler.

3. Generaldirektøren for personales afgørelse af 4. februar 2014 (afgørelse om
tilkendelse af et supplerende tillæg til praktikanter med et handicap) og
generalsekretærens afgørelse af 22. december 2015 (afgørelse om fastsættelse af
handicap og om rimelige tilpasninger for praktikanter) ophæves hermed.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. APRIL 2021

Klaus WELLE


