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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΤΗΣ 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20181

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου2,

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1) οι περίοδοι πρακτικής άσκησης σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμβάλλουν 
στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και προωθούν την καλύτερη 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του θεσμικού οργάνου· 

2) η συμβολή της πρακτικής άσκησης, ιδίως όσον αφορά την ομαλή μετάβαση στην 
απασχόληση, εξαρτάται από την ποιότητα του μαθησιακού περιεχομένου και των όρων 
εργασίας·

3) είναι σκόπιμο να εγκριθούν κοινοί κανόνες και κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τους ασκουμένους σε βουλευτές, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των περιόδων 
πρακτικής άσκησης, ιδίως όσον αφορά το μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τους 
όρους εργασίας, μεταξύ άλλων την παροχή αξιοπρεπούς αμοιβής και τον καθορισμό 
περιορισμένης διάρκειας, με στόχο την ανάπτυξη εγγυήσεων ποιότητας για τους ασκουμένους·

4) τα Μέτρα εφαρμογής του Καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3 
(εφεξής «τα μέτρα εφαρμογής») προβλέπουν ότι τα έξοδα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
μιας σύμβασης ασκουμένου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Προεδρείο, μπορούν επίσης 
να καλυφθούν από τη βουλευτική αποζημίωση. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

1 Όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις του Προεδρείου στις 13 Ιανουαρίου 2020, στις 18 Ιανουαρίου 2021, στις 
26 Ιανουαρίου 2022, στις 4 Ιουλίου 2022 και στις 13 Φεβρουαρίου 2023.
2 Η παραπομπή στον Κανονισμό γίνεται στην έκδοση που ίσχυε τον Ιανουάριο του 2017.
3 Απόφαση του Προεδρείου της 19ης Μαΐου και 9ης Ιουλίου 2008, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τις 
αποφάσεις του Προεδρείου της 11ης Ιουνίου 2018 και 2ας Ιουλίου 2018.
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Άρθρο 1
Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης

1. Προκειμένου να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των 
πολιτών της ΕΕ καθώς και στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού 
θεσμικού οργάνου, οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν 

α) περιόδους πρακτικής άσκησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες βάσει σύμβασης με το Κοινοβούλιο. Η πρακτική άσκηση θα μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο για τους βουλευτές που χρησιμοποιούν τα γραφεία τους 
σε μόνιμη βάση·

β) επισκέψεις μελέτης στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο· 

γ) περιόδους πρακτικής άσκησης στο κράτος μέλος εκλογής τους.

2. Οι βουλευτές επιλέγουν ελεύθερα τους ασκουμένους τους και τους συμμετέχοντες σε 
επισκέψεις μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους 
αποδοχής που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 

Μέρος 1: Γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλα τα είδη περιόδων πρακτικής άσκησης 

Άρθρο 2
Γενικοί κανόνες

1. Οι βουλευτές δύνανται να έχουν έως τρεις ασκουμένους ταυτόχρονα. 

2. Σε περίπτωση που και οι τρεις ασκούμενοι είναι εγκατεστημένοι στον ίδιο τόπο εργασίας 
του Κοινοβουλίου και δεδομένων των περιορισμών ασφαλείας σχετικά με τη χρήση των 
κτιρίων του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των ασκουμένων υπόκειται στην προϋπόθεση 
επιβεβαίωσης από την υπηρεσία που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη από τον Γενικό 
Γραμματέα της πολιτικής ομάδας του ενδιαφερόμενου βουλευτή ότι ο τελευταίος διαθέτει 
επαρκείς χώρους γραφείων σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες ασφαλείας. 

3. Ομάδες βουλευτών κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 2 των μέτρων εφαρμογής 
δύνανται να προσφέρουν περιόδους πρακτικής άσκησης.  

4. Οι υπηρεσίες που εκτελεί ένας ασκούμενος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες ενός βοηθού βουλευτή, είτε τοπικού είτε διαπιστευμένου, και 
η αποζημίωση που χορηγείται σε ασκούμενο δεν πρέπει να έχει μορφή που θα μπορούσε στην 
πραγματικότητα να συνιστά συγκεκαλυμμένη μορφή αμοιβής.

Άρθρο 3
Γενικοί όροι αποδοχής 

1. Οι ασκούμενοι πρέπει:

α) να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υπό 
ένταξη/υποψήφιας προς ένταξη χώρας.  Ωστόσο, οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν 
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περίοδο πρακτικής άσκησης σε υπηκόους τρίτων χωρών, υπό τον όρο ότι διασφαλίζουν πως 
οι ασκούμενοι συμμορφώνονται με τους κανόνες που αφορούν τη θεώρηση διαβατηρίου πριν 
από την είσοδό τους στην επικράτεια της χώρας όπου έχουν τοποθετηθεί. Η θεώρηση πρέπει 
να ισχύει για ολόκληρη την περίοδο πρακτικής άσκησης και πρέπει να επιτρέπει στον 
ασκούμενο να ταξιδεύει ελεύθερα εντός της χώρας όπου έχει τοποθετηθεί, καθώς και στο 
Βέλγιο και στη Γαλλία·   

β) να είναι τουλάχιστον 18 ετών την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, για τις 
περιόδους πρακτικής άσκησης βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Οι Κοσμήτορες δύνανται, κατόπιν δεόντως τεκμηριωμένης αίτησης, να χορηγήσουν 
παρέκκλιση από αυτό το όριο ηλικίας. 

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο κράτος μέλος εκλογής μπορούν να προσφέρονται σε 
σπουδαστές ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών, υπό τον όρο ότι η άσκηση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πρέπει να ολοκληρωθεί ως τμήμα του 
προγράμματος σπουδών τους·

γ) να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

δ) να μην είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση εργασίας ή σε άλλη εργασιακή συμβατική 
σχέση κατά την περίοδο άσκησής τους. Οι περίοδοι άσκησης μπορούν να λάβουν χώρα κατά 
τη διάρκεια σύμβασης εργασίας μόνον εφόσον αποτελούν τμήμα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
ή δραστηριοτήτων ακαδημαϊκής έρευνας·

ε) να μην έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν πρακτική άσκηση σε βουλευτή, εξαιρουμένων 
των επισκέψεων μελέτης·

στ) να μην έχουν εργαστεί στο παρελθόν ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί βουλευτή, είτε τοπικοί 
είτε διαπιστευμένοι.

2. Η πρακτική άσκηση δεν πρέπει να οδηγεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά 
την έννοια των άρθρων 43 και 62 των μέτρων εφαρμογής.

3. Οι βουλευτές προωθούν την ισότητα των ευκαιριών και διασφαλίζουν την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στο μέτρο του δυνατού.

 

Άρθρο 4
Έξοδα

Τα έξοδα σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης που προσφέρονται δυνάμει της 
παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων αποζημιώσεων, των 
αποζημιώσεων για έξοδα ταξιδίου και αποστολής καθώς και του κόστους ασφαλιστικής 
κάλυψης, καλύπτονται από την ατομική αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικουρίας του 
ενδιαφερόμενου βουλευτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 4 των μέτρων 
εφαρμογής, εντός των ορίων της αποζημίωσης αυτής.  
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Μέρος 2: Περίοδοι πρακτικής άσκησης βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Άρθρο 5
Ειδικοί όροι αποδοχής

Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε υποψήφιους οι 
οποίοι, πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης:

- έχουν λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο 
εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ή 

- έχουν ολοκληρώσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές σε ισοδύναμο επίπεδο, ή

- έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου.   

Άρθρο 6
Διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης

1. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν διάρκεια από έξι εβδομάδες έως πέντε συναπτούς 
μήνες. 

2. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης μπορούν να παραταθούν άπαξ από την αρμόδια υπηρεσία 
του Κοινοβουλίου για περίοδο τεσσάρων συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο, μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα που θα υποβληθεί από τον βουλευτή τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν 
από τη λήξη της αρχικής περιόδου πρακτικής άσκησης. Η παράταση της πρακτικής άσκησης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό βουλευτή από εκείνον στον οποίον 
πραγματοποιήθηκε η αρχική περίοδος πρακτικής άσκησης.  Δεν μπορεί να υπάρξει διακοπή ή 
αναστολή μεταξύ της ημερομηνίας λήξης που αναφέρεται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης 
και της δοθείσας παράτασης. Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους εννέα μήνες.

3. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν ανανεώνονται. 

Άρθρο 7
Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου όλα τα 
έγγραφα που απαριθμούνται κατωτέρω:

 α) έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον βουλευτή μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για τη σύναψη της σύμβασης πρακτικής άσκησης·

β) υπογεγραμμένη δήλωση του ασκουμένου που αφορά την υποχρέωση επαγγελματικού 
απορρήτου και εχεμύθειας·

γ) αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας του ασκουμένου·

δ) βιογραφικό σημείωμα·
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ε) δικαιολογητικά έγγραφα όσον αφορά τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών·

στ) έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο αναγράφονται σαφώς 
η ονομασία της τράπεζας, το όνομα του κατόχου του λογαριασμού, ο αριθμός IBAN και ο 
κωδικός BIC/SWIFT για την καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης. Ο τραπεζικός λογαριασμός 
θα πρέπει να έχει ανοιχθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιούχος πρέπει να 
είναι ο ασκούμενος·

ζ) στην περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών, όπου απαιτείται, αντίγραφο έγκυρης θεώρησης για 
ολόκληρη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

2. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου 
το αργότερο έναν μήνα πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. 
Σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω προθεσμίας, η έναρξη της πρακτικής άσκησης 
αναβάλλεται. Η αρμόδια υπηρεσία επαληθεύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που 
προβλέπονται στους γενικούς όρους αποδοχής οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 3 και στους 
ειδικούς όρους αποδοχής που καθορίζονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 8
Ασκούμενοι με αναπηρίες: αίτηση για λογικές διαρρυθμίσεις 

1. Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν περίοδο πρακτικής άσκησης στις Βρυξέλλες σε 
ασκουμένους με αναπηρίες. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1δ παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως «λογικές διαρρυθμίσεις», σε σχέση με τα ουσιώδη 
καθήκοντα της θέσης εργασίας, νοούνται τα κατάλληλα μέτρα, όπου απαιτείται, που παρέχουν 
τη δυνατότητα στο πρόσωπο με αναπηρία να έχει πρόσβαση, να συμμετέχει ή να προάγεται 
στην απασχόληση ή να εκπαιδεύεται, εκτός εάν τα μέτρα αυτά αποτελούν υπερβολική 
επιβάρυνση για τον εργοδότη.

3. Οι εσωτερικοί κανόνες της 1ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή του άρθρου 1δ παράγραφος 
4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και οι κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 9 των εν λόγω εσωτερικών κανόνων ισχύουν για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης.

4. Ωστόσο, οι ασκούμενοι σε βουλευτές οι οποίοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι 
χρειάζονται λογικές διαρρυθμίσεις, δεν απαιτείται να υποβληθούν στην ιατρική εξέταση που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 των εσωτερικών κανόνων της 1ης Απριλίου 2015 και 
στα σημεία 8.1 και 10.1 των κατευθυντήριων γραμμών, αλλά θα κληθούν σε συνέντευξη με 
έναν από τους ιατρούς συμβούλους του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 9
Σύμβαση πρακτικής άσκησης

1. Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης, υπογράφεται σύμβαση πρακτικής άσκησης από 
την αρμόδια αρχή κατά την έννοια των εσωτερικών κανόνων περί πρακτικής άσκησης στη 
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Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τον ασκούμενο. Μόνον αυτή η σύμβαση 
ισχύει.

2. Στη σύμβαση αναφέρεται το όνομα του βουλευτή στο πλευρό του οποίου πραγματοποιεί 
την πρακτική άσκηση ο ασκούμενος. 

3. Με την πρακτική άσκηση ο ασκούμενος δεν αποκτά επ’ ουδενί την ιδιότητα του μονίμου 
υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θεμελιώνει, σε 
καμία περίπτωση, δικαίωμα σε μεταγενέστερη πρόσληψη. 

Άρθρο 10 
Μηνιαία αποζημίωση

1. Οι ασκούμενοι κατά την έννοια του άρθρου 5 λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση.

2. Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης αποφασίζεται ελεύθερα από τον βουλευτή και 
κυμαίνεται μεταξύ 897 EUR και 1 470 EUR για συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Τα ποσά 
αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση από το Προεδρείο και δημοσιεύονται 
στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Στην περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης 
προσαρμόζεται αντίστοιχα κατ’ αναλογία.

4. Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης.  Όταν η περίοδος πρακτικής άσκησης παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 
6, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης δύναται να αυξηθεί άπαξ για όλη τη διάρκεια της 
περιόδου παράτασης.

5. Σε περίπτωση που ο ασκούμενος ήδη λαμβάνει αποζημίωση ή υποτροφία από άλλη πηγή, 
ένα ποσό ίσο με το εξωτερικό αυτό εισόδημα αφαιρείται από το ποσό το οποίο δικαιούται 
βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

6. Ο ασκούμενος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων. 
Η αποζημίωση δεν υπόκειται στον κοινοτικό φόρο.

7. Εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης αρχίζει ή λήγει κατά τη διάρκεια ενός μήνα, η μηνιαία 
αποζημίωση καταβάλλεται κατ’ αναλογία.

Άρθρο 11
Ο ρόλος του βουλευτή στην πρακτική άσκηση

1. Ο βουλευτής θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του ασκουμένου και της αρμόδιας 
υπηρεσίας για όλα τα ζητήματα διοικητικού χαρακτήρα.

2. Ο βουλευτής ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου για κάθε 
σημαντικό συμβάν κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης (ιδίως για απουσίες, 
ασθένειες ή ατυχήματα) που διαπιστώνει ο ίδιος ή που του γνωστοποιεί ο ασκούμενος.

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι είναι υπό την ευθύνη 
του βουλευτή στο πλευρό του οποίου πραγματοποιούν την άσκηση. 
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Άρθρο 12
Γενικές υποχρεώσεις των ασκουμένων

1. Οι ασκούμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση του Προεδρείου 
περί πρακτικής άσκησης σε βουλευτές. 

2. Οι ασκούμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του βουλευτή στο πλευρό 
του οποίου πραγματοποιούν την άσκηση.

3. Με την αποδοχή προσφοράς πρακτικής άσκησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται τους εσωτερικούς 
κανόνες του Κοινοβουλίου, ιδίως δε εκείνους που αφορούν την ασφάλεια.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται 
με τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα όσον αφορά την καθημερινή εργασία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Απαγορεύεται να κοινοποιούν σε οποιονδήποτε δεν είναι βουλευτής ή μέλος του 
προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται σε 
γνώση τους αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

5. Οι ασκούμενοι οφείλουν να τηρούν για τις επαφές με τον Τύπο τους ίδιους κανόνες με 
εκείνους που ισχύουν για όλους τους μόνιμους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

6. Οι υποχρεώσεις αυτές δεσμεύουν τους ασκουμένους και μετά το τέλος της πρακτικής τους 
άσκησης.

7. Οι ασκούμενοι πρέπει να τηρούν τους νόμους της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 
πρακτική άσκησή τους, ιδίως όσον αφορά την εγγραφή σε δημοτολόγια ή τις υποχρεώσεις 
θεώρησης διαβατηρίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 13
Ασφάλιση κατά ατυχήματος και ασθενείας

1. Οι ασκούμενοι ασφαλίζονται έναντι των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει για λογαριασμό 
του ασκουμένου μια ασφάλιση ασθενείας και μια ασφάλιση ατυχήματος, οι οποίες 
προσφέρουν συμπληρωματική κάλυψη σε σχέση με κάθε άλλη ασφάλιση που ενδέχεται να 
έχει ο ασκούμενος δυνάμει εθνικών ή άλλων συστημάτων ασφάλισης.

2. Με αίτηση του ασκουμένου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασφαλίσει επίσης 
τον/την σύζυγο ή καταχωρισμένο/η σύντροφο και τα παιδιά του. Στην περίπτωση αυτή, τα 
ασφάλιστρα βαρύνουν τον ασκούμενο.

3. Σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, ο ασκούμενος θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας 
στην ασφαλιστική εταιρεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής μεταξύ του ασκουμένου και της ασφαλιστικής εταιρείας.
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Άρθρο 14
Ωράριο εργασίας

1. Οι ασκούμενοι εργάζονται με ωράριο πλήρους ή μερικής (50%) απασχόλησης. 

2. Το ωράριο εργασίας ταυτίζεται με αυτό το οποίο ισχύει για τους υπαλλήλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι υπερωρίες δεν παρέχουν δικαίωμα σε αποζημίωση ή αμοιβή 
επιπλέον της μηνιαίας αποζημίωσης.

Άρθρο 15
Πρόωρη λήξη της πρακτικής άσκησης 

Οι εσωτερικοί κανόνες περί πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που αφορούν την πρόωρη λήξη της πρακτικής άσκησης ισχύουν για τις 
πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το Μέρος 2 της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο βουλευτής 
ενεργεί ως επόπτης πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 16
Λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης

1. Η περίοδος πρακτικής άσκησης λήγει μόλις εκπνεύσει η περίοδος για την οποία 
παραχωρήθηκε.

2. Η περίοδος πρακτικής άσκησης λήγει στο τέλος του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου λήγει 
η εντολή του βουλευτή, ασχέτως αν η λήξη της θητείας οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή 
οιονδήποτε άλλο λόγο. 

3. Αν ο ασκούμενος έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του, η αρμόδια υπηρεσία του 
Κοινοβουλίου τού χορηγεί πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης, χρησιμοποιώντας το ειδικό για 
τον σκοπό αυτόν έντυπο, στο οποίο διευκρινίζονται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης και ο 
βουλευτής στο πλευρό του οποίου ο ασκούμενος πραγματοποίησε την άσκηση. Οι βουλευτές 
δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να εκδίδουν επίσης συμπληρωματικό πιστοποιητικό στο οποίο 
περιγράφονται λεπτομερώς τα καθήκοντα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης.

Άρθρο 17
Αποζημίωση ταξιδίου 

Κατόπιν αιτήματος του βουλευτή, οι εσωτερικοί κανόνες περί πρακτικής άσκησης στη 
Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν την αποζημίωση ταξιδίου ισχύουν 
για τις περιόδους πρακτικής άσκησης βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το Μέρος 2 της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 18
Αποστολές

1. Κατά την περίοδο πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι, κατόπιν αιτήσεως του βουλευτή προς 
την αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου, μπορεί να σταλούν σε αποστολή σε έναν από τους 
άλλους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου.

2. Όσον αφορά τις εν λόγω αποστολές, οι ασκούμενοι δικαιούνται επιστροφή εξόδων ίδια με 
εκείνη που λαμβάνουν οι διαπιστευμένοι βοηθοί σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής για τον 
τίτλο II του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Άρθρο 19
Επίδομα στέγης

Οι εσωτερικοί κανόνες περί πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που αφορούν το επίδομα στέγης ισχύουν για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 
βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το Μέρος 2 της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 20
Άδειες και απουσίες 

Οι εσωτερικοί κανόνες περί πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που αφορούν τις άδειες και τις απουσίες ισχύουν για τις περιόδους πρακτικής 
άσκησης που βασίζονται σε σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το Μέρος 2 
της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο βουλευτής ενεργεί ως επόπτης πρακτικής 
άσκησης.

Άρθρο 21
Ασκούμενοι ΑΚΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Οι κανόνες σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην παρούσα απόφαση ισχύουν για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Ασκούμενοι ΑΚΕ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο».
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Μέρος 3: Επισκέψεις μελέτης

 Άρθρο 22
Γενικές διατάξεις

1. Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν ευκαιρίες για λεπτομερή μελέτη θεμάτων που 
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με περιόδους επίσκεψης στο γραφείο του βουλευτή στις 
Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. 

2. Η ανώτατη διάρκεια της επίσκεψης μελέτης είναι έξι εβδομάδες. Σε διάστημα μιας 
κοινοβουλευτικής περιόδου μόνο δύο επισκέψεις μελέτης μπορούν να εγκριθούν για το ίδιο 
άτομο. Μεταξύ δύο επισκέψεων μελέτης που εγκρίνονται για το ίδιο άτομο παρεμβάλλεται 
περίοδος τουλάχιστον δώδεκα συναπτών μηνών.

3. Οι βουλευτές που επιθυμούν να δεχτούν επισκέψεις μελέτης θα πρέπει να ενημερώνουν την 
αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία της επίσκεψης. 

4. Οι βουλευτές παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου τα ακόλουθα έγγραφα 
τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της επίσκεψης:

– προσωπική δήλωση του αιτούντος, όπου θα αναφέρει τον βουλευτή στο πλευρό του 
οποίου επιθυμεί να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία, τον στόχο της επίσκεψης και την 
επιθυμητή περίοδο·  

– βιογραφικό σημείωμα·

–   αντίγραφο του διαβατηρίου ή του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος·

– στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, όπου απαιτείται, αντίγραφο έγκυρης θεώρησης 
για ολόκληρη τη διάρκεια της επίσκεψης.

5. Οι συμμετέχοντες σε επισκέψεις μελέτης δεν λαμβάνουν κανενός είδους αποζημίωση. 
Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου βουλευτή, οι συμμετέχοντες σε επισκέψεις μελέτης 
μπορούν να λάβουν αποζημίωση ανάλογη με τη διάρκεια της επίσκεψης, με τη μορφή εφάπαξ 
πληρωμής. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης για τη μέγιστη περίοδο δεν υπερβαίνει τη 
μέγιστη αποζημίωση που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2. Στην περίπτωση 
αυτή, ο συμμετέχων παρέχει το έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στο 
οποίο αναγράφονται σαφώς η ονομασία της τράπεζας, το όνομα του δικαιούχου του 
λογαριασμού, ο αριθμός IBAN και ο κωδικός BIC/SWIFT για την καταβολή του ποσού. Ο 
τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να έχει ανοιχθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να είναι ο συμμετέχων.

6. Όταν οι βουλευτές αποφασίζουν να δώσουν στους συμμετέχοντες στις επισκέψεις μελέτης 
τη δυνατότητα να μεταβούν σε άλλον τόπο εργασίας του Κοινοβουλίου (στις Βρυξέλλες ή στο 
Στρασβούργο), προβαίνουν σε επιστροφή των εξόδων των συμμετεχόντων. 
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Μέρος 4: Περίοδοι πρακτικής άσκησης στο κράτος μέλος εκλογής του βουλευτή 

Άρθρο 23
Γενικοί κανόνες

Εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, οι βουλευτές δύνανται να 
προσφέρουν περιόδους πρακτικής άσκησης στα κράτη μέλη όπου εκλέγονται. Η νομοθεσία 
που ισχύει για τις εν λόγω περιόδους πρακτικής άσκησης είναι η εθνική νομοθεσία του 
εκάστοτε κράτους μέλους. 

Άρθρο 24
Όροι επιλεξιμότητας

1. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο κράτος μέλος εκλογής δύνανται να καλυφθούν μόνο 
από την αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικουρίας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις.

2. Πέραν των γενικών όρων αποδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 3, οι ασκούμενοι πρέπει 
να πληρούν τους ειδικούς όρους αποδοχής για πρακτική άσκηση, που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική 
άσκηση.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι γενικοί όροι αποδοχής που παραβιάζουν την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική 
άσκηση αίρονται.

4. Οι βουλευτές διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου όλα τα έγγραφα που 
απαριθμούνται κατωτέρω, ώστε να μπορεί να επαληθευτεί ότι πληρούνται οι γενικοί όροι 
αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 και οι ειδικοί όροι αποδοχής που προβλέπονται από την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, κάθε βουλευτής παρέχει: 

α) αίτημα για ανάληψη εξόδων υπογεγραμμένο από τον βουλευτή, με όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την επικύρωση της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της δεόντως 
υπογεγραμμένης σύμβασης πρακτικής άσκησης και το όνομα του εντολοδόχου πληρωμών που 
θα αναλάβει τη διαχείριση της σύμβασης·

β) υπογεγραμμένη δήλωση του ασκουμένου που αφορά την υποχρέωση τήρησης 
επαγγελματικού απορρήτου και εχεμύθειας·

γ) αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας του ασκουμένου·

δ) βιογραφικό σημείωμα·

ε) απόδειξη ότι ο ασκούμενος διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος και ασθενείας είτε 
από το εθνικό σύστημα υγείας είτε από ιδιωτική ασφάλιση·
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στ) αποδεικτικό έγγραφο σε σχέση με τους ειδικούς όρους αποδοχής, όπως προβλέπεται από 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία·

ζ) στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, όπου απαιτείται, αντίγραφο έγκυρης θεώρησης για 
ολόκληρη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

5. Όλα τα ως άνω απαριθμούμενα έγγραφα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του 
Κοινοβουλίου το αργότερο έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 
πρακτικής άσκησης που έχει ζητηθεί από τον βουλευτή. Σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω 
προθεσμίας, η έναρξη της σύμβασης αναβάλλεται.

Άρθρο 25
Σύμβαση πρακτικής άσκησης

1. Όλοι οι ασκούμενοι πρέπει να συνάπτουν σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον βουλευτή 
στο πλευρό του οποίου πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, o ασκούμενος τελεί υπό την ευθύνη 
του βουλευτή. Στη σύμβαση προσδιορίζεται επίσης το όνομα του τοπικού βοηθού που είναι 
υπεύθυνος για τον ασκούμενο όταν ο βουλευτής δεν βρίσκεται στο κράτος μέλος εκλογής.

3. Υπεύθυνος για τη διαχείριση των συμβάσεων πρακτικής άσκησης είναι ο εντολοδόχος 
πληρωμών του βουλευτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 των εκτελεστικών μέτρων, ο οποίος 
διασφαλίζει ότι τηρείται δεόντως η εθνική νομοθεσία και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τις φορολογικές υποχρεώσεις.

4. Στη σύμβαση πρακτικής άσκησης προσδιορίζεται ο τόπος εργασίας του ασκουμένου. 

5. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης πρέπει να συνάδει με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία όσον 
αφορά τις άδειες, τις ειδικές άδειες, τις αναρρωτικές άδειες και τις αδικαιολόγητες απουσίες.

6. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει ρήτρα η οποία αναφέρει ρητώς ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης και ουδεμία ευθύνη 
φέρει για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων 
μερών της σύμβασης, δυνάμενη να οδηγήσει σε αξίωση για παραβίαση της σύμβασης ή σε 
οποιαδήποτε νόμιμη ή άλλη αξίωση.

7. Σε περίπτωση λήξης της εντολής του βουλευτή είτε λόγω θανάτου είτε λόγω παραίτησης, ή 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η σύμβαση πρακτικής άσκησης παύει να ισχύει, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ελλείψει ειδικών εθνικών διατάξεων, η περίοδος πρακτικής 
άσκησης λήγει στο τέλος του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου λήγει η εντολή του βουλευτή.

Άρθρο 26
Μηνιαία αποζημίωση

1. Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, η μηνιαία αποζημίωση δεν υπερβαίνει 
το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.
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2. Η αποζημίωση και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές δαπάνες στο πλαίσιο της αποζημίωσης 
κοινοβουλευτικής επικουρίας θα καλύπτονται μέσω του εντολοδόχου πληρωμών.

Άρθρο 27
Διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης

1. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης έχουν διάρκεια από έναν έως πέντε συναπτούς μήνες και 
δύνανται να παραταθούν άπαξ για περίοδο τεσσάρων μηνών κατ’ ανώτατο όριο, εκτός εάν 
στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία προβλέπεται κάτι διαφορετικό. 

2. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν ανανεώνονται.

Άρθρο 28
Ωράριο εργασίας

Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία για πλήρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Άρθρο 29
Έξοδα αποστολής/ταξιδίου 

1. Ο ασκούμενος μπορεί να λάβει πρόσθετη αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου 
προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του, καθώς και για να επιστρέψει στον τόπο συνήθους 
διαμονής του μετά το τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης.

2. Σε σχέση με τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα και κατόπιν αιτήματος του βουλευτή, οι 
ασκούμενοι μπορεί να σταλούν σε αποστολή σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του 
Κοινοβουλίου ή στο κράτος μέλος εκλογής, για δύο ημέρες κατ’ ανώτατο όριο ανά πλήρη μήνα 
της περιόδου πρακτικής άσκησης. Αποστολές στο Στρασβούργο πραγματοποιούνται για τη 
διάρκεια της συνόδου του Κοινοβουλίου (3,5 ημέρες). Η μέγιστη διάρκεια των μεμονωμένων 
αποστολών περιορίζεται σε πέντε διαδοχικές εργάσιμες ημέρες για ολόκληρη την περίοδο 
πρακτικής άσκησης.

3. Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία, οι ασκούμενοι 
δικαιούνται επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
γεύματα και διαμονή κατά τη διάρκεια αποστολής που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος 
του βουλευτή:

α) Η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου πραγματοποιείται με την προσκόμιση των πρωτότυπων 
δικαιολογητικών εγγράφων, όπως σιδηροδρομικών ή αεροπορικών εισιτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένων των καρτών επιβίβασης. Εάν η μετακίνηση γίνεται με αυτοκίνητο, το 
επιστρεφόμενο ποσό ισοδυναμεί με το κόστος ενός σιδηροδρομικού εισιτηρίου 2ης θέσης για 
το ίδιο ταξίδι ή καθορίζεται βάσει πίνακα κατ’ αποκοπή χιλιομετρικών τιμών που εφαρμόζεται 
δυνάμει των ισχυουσών εθνικών κανονιστικών διατάξεων ή πρακτικών που γίνονται δεκτές 
από τις φορολογικές αρχές. Η πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδίου πρέπει να αποδεικνύεται 
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με κατάλληλα δικαιολογητικά, μεταξύ άλλων με αποδείξεις πληρωμής καυσίμων ή/και 
διαμονής στον τόπο της αποστολής.

β) Ο ασκούμενος δικαιούται επιστροφή των όντως πραγματοποιηθέντων εύλογων εξόδων ή 
ημερήσια κατ’ αποκοπήν αποζημίωση βάσει πίνακα που εφαρμόζεται δυνάμει των ισχυουσών 
εθνικών κανονιστικών διατάξεων ή πρακτικών που γίνονται δεκτές από τις φορολογικές αρχές, 
για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, των γευμάτων και των λοιπών εξόδων, που 
καταβάλλεται μετά την αποστολή με την προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

4. Η επιστροφή εξόδων περιορίζεται στο ελάχιστο που προβλέπεται στην ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία. 

5. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ο ασκούμενος επιλέγει το πιο οικονομικό και 
αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς και τρόπο στέγασης. Τα αεροπορικά και τα σιδηροδρομικά 
ταξίδια εντός Ευρώπης πραγματοποιούνται στην οικονομική και στη 2η θέση αντίστοιχα. Ο 
ασκούμενος επιλέγει κατάλληλες και οικονομικές ξενοδοχειακές υπηρεσίες, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά τους υπό τις εκάστοτε υφιστάμενες 
περιστάσεις. Για τη διαμονή επιλέγεται απλό δωμάτιο ξενοδοχείου. Τα ταξί χρησιμοποιούνται 
κατ’ εξαίρεση και μόνο για μικρές αποστάσεις, ελλείψει δημόσιων συγκοινωνιών. Απαιτείται 
η προσκόμιση απόδειξης που θα αναφέρει την πραγματική τιμή και τα σημεία αναχώρησης 
και άφιξης.

6. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα παραδίδονται στον εντολοδόχο πληρωμών που 
διαχειρίζεται τη σύμβαση πρακτικής άσκησης.

Μέρος 5: Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 30
Διαφορές

Ένας ασκούμενος που έχει συνάψει σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιθυμεί να 
προσβάλει απόφαση που ελήφθη κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης υποβάλλει 
αιτιολογημένη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου ή, σε περίπτωση που 
η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη από την αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου, στον 
Γενικό Γραμματέα. Η αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου ή, ενδεχομένως, ο Γενικός 
Γραμματέας κοινοποιεί στον ασκούμενο αιτιολογημένη απάντηση εντός τριών μηνών.

Άρθρο 31
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται στο πλαίσιο των 
περιόδων πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης. Ο ασκούμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι το όνομά του θα δημοσιευθεί στον 
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης πρακτικής 
άσκησης.

Άρθρο 32
Παρακολούθηση και έκθεση αξιολόγησης

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης και καταρτίζουν έκθεση αξιολόγησης το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 33
Ανάκληση προηγούμενων κανόνων

Διά της παρούσας απόφασης ανακαλείται η απόφαση του Προεδρείου της 19ης Απριλίου 2010 
σχετικά με τους κανόνες για τους ασκουμένους των βουλευτών. 

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 2 Ιουλίου 2019.


