
 

 

2.3.3. 

RIALACHA I dTACA LE hOILIÚNAITHE NA bhFEISIRÍ 

CINNEADH ÓN mBIÚRÓ 

AN 10 Nollaig 20181 

TÁ BIÚRÓ PHARLAIMINT NA hEORPA, 

- ag féachaint do Riail 25(2) agus (3) de Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa2, 

De bharr an mhéid seo a leanas: 

(1) Le tréimhsí oiliúna le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa cuirtear leis an oideachas agus 

an ghairmoiliúint Eorpach agus cuirtear chun cinn tuiscint níos fearr ar an gcaoi a 

bhfeidhmíonn na hInstitiúidí; 

(2) Bíonn fiúntas na dtréimhsí oiliúna, go háirithe ó thaobh aistriú éasca chuig fostaíocht a 

éascú, ag brath ar cháilíocht an ábhair foghlama agus na ndálaí oibre; 

(3) Is iomchuí rialacha agus treoirlínte comhchoiteanna a ghlacadh i dtaca le hoiliúna ithe 

na bhFeisirí chun cáilíocht na dtréimhsí oiliúna a fheabhsú, go háirithe ó thaobh an ábhair 

foghlama agus oiliúna agus dálaí oibre de, lena n-áirítear luach saothair fónta agus fad teoranta 

a shocrú, agus an aidhm a bheith ann ráthaíochtaí a fhorbairt do na hoiliúnaithe maidir le 

cáilíocht; 

(4) Leis na Bearta Cur Chun Feidhme do Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa 3 (dá 

ngairtear anseo feasta ‘na Bearta Cur Chun Feidhme’), foráiltear go bhféadtar speansais a 

thabhaítear i ndáil le comhaontuithe le haghaidh tréimhsí oiliúna, arna mbunú ar bhonn 

coinníollacha arna leagan síos ag an mBiúró, a íoc ó liúntas parlaiminteach an Fheisire chomh 

maith. 

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH: 

                                              
1 Arna leasú ag na cinntí ón mBiúró an 13 Eanáir 2020, an 18 Eanáir 2021, an 26 Eanáir 2022, an 4 Iúil 2022 

agus an 13 Feabhra 2023. 
2 Baineann an tagairt do na Rialacha Nós Imeachta leis an leagan a bhí i bhfeidhm i mí Eanáir 2017. 
3 Cinneadh ón mBiúro an 19 Bealtaine agus an 9 Iúil 2008, arna leasú go deireanach ag na cinntí ón mBiúro an 

11 Meitheamh 2018 agus an 2 Iúil 2018. 
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Airteagal 1 

Cineálacha tréimhsí oiliúna 

1. Chun rannchuidiú le hoideachas agus gairmoiliúint Eorpach shaoránaigh AE agus chun 

léargas a chur ar fáil ar an gcaoi a bhfeidhmíonn institiúid Eorpach, féadfaidh na Feisirí ceann 

amháin díobh seo a leanas a thairiscint:  

(a) tréimhsí oiliúna ar áitribh Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil arna mbunú ar chomhaontú 

leis an bParlaimint. Féadfaidh an tréimhse oiliúna a bheith ar siúl in Strasbourg i gcás na 

bhFeisirí sin a bhaineann úsáid as a n-oifigí ann ar bhonn buan. 

(b) cuairteanna staidéir sa Bhruiséil nó in Strasbourg; 

(c) tréimhsí oiliúna sa Bhallstát inar toghadh iad. 

2. Is faoi na Feisirí atá sé a n-oiliúnaithe féin agus na rannpháirtithe i gcuairteanna staidéir a 

roghnú, ar choinníoll go gcomhlíonann siad na coinníollacha ginearálta agus sonracha um 

chead isteach a leagtar síos sa Chinneadh seo.  

Cuid 1 Forálacha ginearálta is infheidhme maidir le gach cineál tréimhse oiliúna  

Airteagal 2 

Rialacha ginearálta 

1. Féadfaidh na Feisirí suas le triúr oiliúnaithe a bheith acu ag aon am amháin. 

2. Más rud é go mbeidh gach duine den triúr oiliúnaithe le bheith lonnaithe san áit oibre 

chéanna de chuid na Parlaiminte, i bhfianaise na srianta sábháilteachta a fhorchuirtear maidir 

le foirgnimh na Parlaiminte a úsáid, tá an líon daoine sin ar choinníoll dearbhú a fháil ón 

tseirbhís atá cuí-údaraithe ag Ard-Rúnaí ghrúpa polaitiúil an Fheisire lena mbaineann, go 

bhfuil dóthain spás oifige ag an bhFeisire lena mbaineann chun na caighdeáin sábháilteachta 

sin a chomhlíonadh. 

3. Féadfaidh grúpálacha Feisirí de réir bhrí Airteagal 34(2) de na Bearta Cur Chun Feidhme 

tréimhsí oiliúna a thairiscint. 

4. Ní fhéadfaidh na feidhmeanna arna gcur i gcríoch ag oiliúnaí a bheith, in imthosca ar bith, 

de chineál lena bhféadfaí ionad cúntóra pharlaimintigh fhostaithe a ghabháil cibé acu cúntóir 

áitiúil nó cúntóir creidiúnaithe é, agus ní ceadmhach an liúntas a dheonófar d’oiliúnaí a 

bheith de chineál arb ionann é i ndáiríre agus luach saothair i bhfoirm cheilte. 

Airteagal 3 

Coinníollacha ginearálta lena rialaítear cead isteach 
1. Ní mór d’oiliúnaithe: 

(a) a bheith ina náisiúnach de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír aontachais nó de thír is 

iarrthóir. Mar sin féin, féadfaidh na Feisirí tréimhsí oiliúna a thairiscint do náisiúnaigh ó 

thríú tíortha, ar choinníoll go n-áirithíonn siad go gcomhlíonann na hoiliúnaithe na 

ceanglais víosa sula dtagann siad isteach sa tír chuig a sannfar iad. Caithfidh an víosa a 

bheith bailí ar feadh fhad iomlán na tréimhse oiliúna agus caithfidh sé a chur ar chumas don 
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oiliúnaí taisteal gan srian laistigh den tír chuig ar sannadh é, agus laistigh den Bheilg agus 

den Fhrainc chomh maith. 

(b) a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad ar an dáta tosaithe, le haghaidh tréimhsí oiliúna a 

bhunaítear ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa. 

Féadfaidh na Caestóirí, mar fhreagairt ar iarraidh a bhfuil réasúnú cuí léi, maolú ar an teorainn 

aoise sin a thabhairt. 

Féadfar tréimhsí oiliúna sa Bhallstát inar toghadh an Feisire a thairiscint do mhic léinn atá 14 

bliana d’aois ar a laghad, ar choinníoll iad a bheith faoi chuimsiú taithí oibre is gá a chur i 

gcrích mar chuid dá gcúrsa staidéir; 

(c) sáreolas a bheith acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an AE; 

(d) gan a bheith ina bpáirtithe i gconradh fostaíochta ná i ngaol oibre conarthach ar bith le linn 

a dtréimhse oiliúna. Ní fhéadfar tabhairt faoi thréimhsí oiliúna le linn conradh fostaíochta 

ach amháin más cuid de chúrsa gairmoideachais nó de ghníomhaíochtaí taighde acadúil iad; 

(e) gan tréimhse oiliúna a bheith curtha i gcrích acu le Feisire cheana, diomaite de chuairteanna 

staidéir; 

(f) gan obair a bheith déanta acu cheana mar chúntóir parlaiminteach ag Feisire, cibé acu 

cúntóir áitiúil nó cúntóir creidiúnaithe é. 

2. Caithfidh sé nach dtiocfaidh sé as an tréimhse oiliúna go mbeidh coinbhleacht leasa ann de 

réir bhrí Airteagail 43 agus 62 de na Bearta Cur Chun Feidhme. 

3. Cuirfidh na Feisirí comhdheiseanna chun cinn agus áiritheoidh siad cothromaíocht inscne a 

mhéid is féidir. 

  

Airteagal 4 

Speansais 

Is féidir íoc as speansais a bhaineann le tréimhsí oiliúna arna dtairiscint de bhun an Chinnidh 

seo, lena n-áirítear liúntais mhíosúla, liúntais taistil agus speansais mhisin agus costas an 

chumhdaigh árachais, ó liúntas um chúnamh parlaiminteach an Fheisire Eorpaigh lena 

mbaineann, amhail dá dtagraítear in Airteagal 33(4) de na Bearta Cur Chun Feidhme, laistigh 

de theorainneacha an liúntais sin. 

Cuid 2 Tréimhsí oiliúna arna mbunú ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa  

Airteagal 5 

Coinníollacha sonracha lena rialaítear cead isteach 

Féadfaidh na Feisirí tréimhsí oiliúna a thairiscint d’iarrthóirí a mbíonn ceann amháin de na 

critéir seo a leanas comhlíonta acu roimh dháta tosaithe na tréimhse oiliúna: 

- teastas ardteistiméireachta meánscoile a bheith bainte amach arb ionann é 

agus an leibhéal is gá chun dul ar an ollscoil, nó 
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- cúrsa staidéir níos airde nó cúrsa teicniúil ar leibhéal coibhéiseach a 

dhéanamh, nó- dioplóma ollscoile a bheith bainte amach. 

Airteagal 6 

Fad na tréimhse oiliúna 

1. Dámhtar tréimhsí oiliúna ar feadh tréimhse idir sé seachtaine agus cúig mhí as a chéile.  

2. Féadfaidh an tseirbhís inniúil sa Pharlaimint síneadh ama a chur le tréimhsí oiliúna uair 

amháin ar feadh uastréimhse suas le ceithre mhí as a chéile mar fhreagairt ar iarraidh 

réasúnaithe arna cur isteach ag an bhFeisire dhá sheachtain ar a laghad roimh dheireadh na 

tréimhse oiliúna tosaigh. Féadfar tréimhse fadaithe tréimhse oiliúna a chur i gcrích le Feisire 

nach é an Feisire céanna é lenar cuireadh an tréimhse tosaigh i gcrích. Ní fhéadfaidh aon 

bhriseadh ná fionraí a bheith ann idir an críochdháta a luaitear sa chomhaontú don tréimhse 

oiliúna agus an fadú a thugtar. Ní fhéadfaidh fad iomlán na tréimhse oiliúna a bheith níos 

faide ná naoi mí i gcás ar bith. 

3. Ní fhéadfar na tréimhsí oiliúna a athnuachan. 

Airteagal 7 

Doiciméid atá le cur isteach 

1. Ní mór do na hiarrthóirí gach doiciméad a liostaítear thíos a chur faoi bhráid sheirbhís inniúil 

na Parlaiminte: 

(a) foirm iarratais sínithe ag an bhFeisire ar a bhfuil an fhaisnéis go léir is gá chun an 

comhaontú um thréimhse oiliúna a chur ar bun; 

(b) dearbhú sínithe ag an oiliúnaí, i dtaca leis an dualgas rúndachta agus discréide gairmiúla; 

(c) cóip de dhoiciméad céannachta bailí an oiliúnaí; 

(d) curriculum vitae; 

(e) cruthúnas doiciméadach ar na cáilíochtaí acadúla; 

(f) doiciméad eisithe ag institiúid airgeadais ar a luaitear go soiléir ainm an bhainc agus an 

tsealbhóra cuntais, cód IBAN agus BIC/SWIFT lena n-íocfar an liúntas míosúil. Ba cheart an 

cuntas bainc a bheith oscailte i mBallstát den Aontas Eorpach agus a bheith i seilbh an oiliúna í;  

(g) cóip de víosa a bheidh bailí ar feadh fhad iomlán na tréimhse oiliúna i gcásanna náisiúnaigh 

ó thíortha eile, i gcás inar gá; 

2. Ní mór na doiciméid thuas go léir a chur faoi bhráid sheirbhís inniúil na Parlaiminte tráth 

nach déanaí ná aon mhí roimh an dáta tosaithe a iarradh le haghaidh na tréimhse oiliúna. I gcás 

loiceadh ar an teorainn ama sin a chomhlíonadh, cuirfear dáta tosaithe an chonartha ar atráth. 

Fíoróidh an tseirbhís inniúil go gcomhlíontar na ceanglais a luaitear sna coinníollacha 

ginearálta le haghaidh cead isteach a leagtar amach in Airteagal 3 agus na coinníollacha 

sonracha lena rialaítear cead isteach a leagtar amach in Airteagal 5. 
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Airteagal 8 

Oiliúnaithe faoi mhíchumas: iarraidh ar fhreastal réasúnta  

1. Féadfaidh na Feisirí tréimhse oiliúna sa Bhruiséil a thairiscint d’oiliúnaithe atá faoi 

mhíchumas.  

2. De réir Airteagal 1d(4) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, ciallóidh 

‘cóiríocht réasúnach’, a mhéid a bhaineann le feidhmeanna bunriachtanacha na hoibre, gach 

beart iomchuí, i gcás ina bhfuil gá leo, chun gur féidir le duine atá faoi mhíchumas rochtain 

a bheith aige nó aici ar fhostaíocht, a bheidh páirteach san fhostaíocht sin nó dul chun cinn 

a dhéanamh inti, nó dul faoi oiliúint, mura rud é go mbeadh na bearta sin ina n-ualach 

díréireach ar an bhfostóir. 

3. Beidh feidhm maidir le tréimhsí oiliúna ag rialacha inmheánacha an 1 Aibreán 2015 lena 

ndéantar Airteagal 1d(4) de na Rialacha Foirne a chur chun feidhme agus ag na Treoirlínte 

arna nglacadh de bhun Airteagal 9 de na rialacha inmheánacha sin. 

4. Mar sin féin, ní bheidh ar oiliúnaithe na bhFeisirí a luaigh ina n-iarratas go bhfuil gá acu le 

freastal réasúnta dul faoin scrúdú leighis dá bhforáiltear in Airteagal 2(1) de rialacha 

inmheánacha an 1 Aibreán 2015 agus i bpointí 8.1 agus 10.1 de na Treoirlínte, ach ina ionad 

sin, déanfar iad a ghairm chun agallaimh le duine d’oifigigh liachta na Parlaiminte.  

Airteagal 9 

An comhaontú don tréimhse oiliúna 

1. Ag tús na tréimhse oiliúna, déanann an tÚdarás Inniúil de réir bhrí na Rialacha Inmheánacha 

lena rialaítear tréimhsí oiliúna i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa agus an t-oiliúna í 

comhaontú um thréimhse oiliúna a shíniú. Ní bheidh aon chomhaontú infheidhme ach an 

comhaontú sin. 

2. Sonrófar sa chomhaontú ainm an Fheisire chuig a sanntar an t-oiliúnaí. 

3. Trí thréimhse oiliúna a dhámhachtain, ní dhéanfar, in imthosca ar bith, stádas oifigigh nó 

seirbhísigh eile den Aontas Eorpach a thabhairt do na faighteoirí ná ní thabharfar teidlíocht 

dóibh ar aon bhealach a bheith earcaithe ina dhiaidh sin. 

Airteagal 10 

Liúntas míosúil 

1. Gheobhaidh oiliúnaithe de réir bhrí Airteagal 5 liúntas míosúil. 

2. Is faoin bhFeisire amháin a bheidh sé méid an liúntais mhíosúil a chinneadh, idir EUR 897 

agus EUR 1 470 le haghaidh conarthaí lánaimseartha. Féadfaidh an Biúró na méideanna sin 

a oiriúnú go bliantúil agus foilseofar iad ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa. 

3. I gcás conarthaí páirtaimseartha, oiriúnófar méid an liúntais mhíosúil dá réir ar bhonn pro 

rata. 

4. Beidh méid an liúntais mhíosúil mar an gcéanna ó thús deireadh na tréimhse oiliúna. I gcás 

ina gcuirtear síneadh ama leis an tréimhse oiliúna de bhun Airteagal 6, féadfar cur le méid 

an liúntais mhíosúil uair amháin ar feadh fhad na tréimhse fadaithe. 
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5. I gcás ina bhfaigheann an t-oiliúnaí liúntas nó scoláireacht ó fhoinse eile cheana, bainfear 

méid is comhionann leis an ioncam seachtrach sin ón méid a ndéantar foráil dó faoi mhír 2 

den Airteagal seo.  

6. Is ar na hoiliúnaithe amháin a bheidh an fhreagracht a ndualgais chánach a chomhlíonadh. 

Níl an liúntas faoi réir cháin an Chomhphobail. 

7. Más rud é go gcuirfear tús leis an tréimhse oiliúna le linn na míosa nó go dtiocfaidh deireadh 

léi lena linn, íocfar an liúntas míosúil ar bhonn pro rata. 

Airteagal 11 

Ról an Fheisire sa tréimhse oiliúna 

1. Beidh an Feisire ina idirghabhálaí nó ina hidirghabhálaí idir an t-oiliúnaí agus an 

tseirbhís inniúil i gcás na gcúrsaí riaracháin go léir. 

2. Tabharfaidh an Feisire fógra láithreach do sheirbhís inniúil na Parlaiminte faoi aon 

teagmhais shuntasacha a tharlaíonn le linn na tréimhse oiliúna (go háirithe neamhláithreachtaí, 

breoiteacht nó timpistí) ar tarraingíodh a aird nó a haird orthu nó faoinar chuir an t-oiliúnaí é 

nó í ar an eolas. 

3. I rith a dtréimhse oiliúna, beidh an Feisire chuig ar sannadh na hoiliúnaithe freagrach 

astu. 

Airteagal 12 

Oibleagáidí ginearálta na n-oiliúnaithe 

1. Beidh ar na hoiliúnaithe an Cinneadh ón mBiúró atá ann faoi láthair lena rialaítear tréimhsí 

oiliúna le Feisirí a chomhlíonadh. 

2. Tá ar na hoiliúnaithe na treoracha a thugann an Feisire chuig ar sannadh iad a chomhlíonadh.  

3. Le tréimhse oiliúna a ghlacadh ar áitribh Pharlaimint na hEorpa, gabhfaidh na hoiliúna ithe 

orthu féin cloí le rialacha inmheánacha na Parlaiminte, go háirithe iad sin a bhaineann leis 

an tslándáil. 

4. I rith a dtréimhse oiliúna, beidh ar na hoiliúnaithe iad féin a iompar leis an discréid is mó i 

dtaca leis an obair laethúil i bParlaimint na hEorpa. Ní fhéadfaidh siad aon doiciméid nó 

faisnéis a bhfaigheann siad eolas orthu nach bhfuil curtha ar fáil don phobal a chur i bhfios 

d’aon duine nach Feisire nó duine d’fhoireann Pharlaimint na hEorpa é nó í, gan toiliú roimh 

ré a fháil ó Pharlaimint na hEorpa. 

5. Ní mór do na hoiliúnaithe déanamh de réir na rialacha atá ann céanna d’fhoireann  

Pharlaimint na hEorpa de réir na rialacha foirne a mhéid a bhaineann le teagmháil leis an 

bpreas, agus caithfidh siad na treoracha a thugtar dóibh ina leith sin a leanúint. 

6. Beidh na hoiliúnaithe faoi cheangal na n-oibleagáidí sin tar éis dóibh a dtréimhse oiliúna a 

thabhairt chun críche. 

7. Ba cheart do na hoiliúnaithe dlíthe na tíre ina mbeidh a dtréimhse oiliúna ar siúl a 

chomhlíonadh, go háirithe i dtaca lena gclárú ar chláir phobail bhardais nó le hoibleagáidí 

víosa, i gcás inarb infheidhme. 
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Airteagal 13 

Árachas tionóisce agus breoiteachta 

1. Déanfar oiliúnaithe a árachú ar feadh ré a dtréimhse oiliúna in aghaidh rioscaí 

breoiteachta agus tionóisce. Soláthróidh Parlaimint na hEorpa cumhdach árachais breoiteachta 

agus tionóisce do na hoiliúnaithe sa bhreis ar aon chumhdach a d’fhéadfadh a bheith acu faoi 

scéimeanna náisiúnta nó faoi scéimeanna eile árachais. 

2. Ar iarraidh ó na hoiliúnaithe, féadfaidh Parlaimint na hEorpa céilí nó páirtithe cláraithe 

agus leanaí na n-oiliúnaithe a árachú freisin. Sa chás sin, ní mór do na hoiliúnaithe féin na 

préimheanna árachais a íoc. 

3. I gcás breoiteachta nó tionóisce, ba cheart don oiliúnaí dul i dteagmháil go díreach leis 

an gcuideachta árachais. Ní féidir le Parlaimint na hEorpa gníomhú mar idirghabhálaí idir an 

t-oiliúnaí agus an chuideachta árachais. 

Airteagal 14 - Am oibre 

1. Fostaítear oiliúnaithe ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha (50%). 

2. Is iad na huaireanta oibre ná na huaireanta sin is infheidhme maidir le foireann Pharlaimint 

na hEorpa. Ní ghabhann aon cheart chun cúiteamh nó luach saothair a fháil sa liúntas le 

ragobair. 

Airteagal 15 

Luathfhoirceannadh na tréimhse oiliúna 

Beidh feidhm maidir le tréimhsí oiliúna a bhunaítear ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa 

arna ndeonú de bhun Chuid 2 den Chinneadh seo ag na Rialacha Inmheánacha lena rialaítear 

tréimhsí oiliúna i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa maidir le luathfhoirceannadh, leis an 

tuiscint gurb é nó í an Feisire an stiúrthóir oiliúna. 

Airteagal 16 

Deireadh na tréimhse oiliúna: 

1. Tiocfaidh deireadh leis na tréimhsí oiliúna nuair a bheidh an tréimhse ama ar deonaíodh iad 

ina leith éagtha. 

2. Tiocfaidh deireadh leis na tréimhsí oiliúna ag deireadh na míosa ina dtagann deireadh le 

téarma oifige an Fheisire, cibé acu trí bhás nó trí éirí as nó trí chúis ar bith eile a thagann sé 

chun deiridh. 

3. Ar choinníoll a n-oibleagáidí go léir a bheith comhlíonta ag na hoiliúnaithe, eiseoidh seirbhís 

inniúil na Parlaiminte teastas tréimhse oiliúna dóibh, agus leas á bhaint as an bhfoirm 

iomchuí, agus taifead á dhéanamh d’fhad na tréimhse oiliúna agus den Fheisire lena raibh 

an t-oiliúnaí ag oibriú. Féadfaidh na Feisirí, más mian leo déanamh amhlaidh, teastas breise 

a eisiúint lena sonrófar na tascanna a cuireadh i gcrích le linn na dtréimhsí oiliúna. 



 

8 

Airteagal 17 

Liúntas taistil  

Ar iarraidh ón bhFeisire, beidh feidhm maidir le tréimhsí oiliúna a bhunaítear ar chomhaontú 

le Parlaimint na hEorpa arna ndeonú de bhun Chuid 2 den Chinneadh seo ag na Rialacha 

Inmheánacha lena rialaítear tréimhsí oiliúna i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa maidir le 

liúntas taistil. 

Airteagal 18 

Misin 

1. Le linn na tréimhse oiliúna, ar iarraidh ón bhFeisire chuig seirbhís inniúil na 

Parlaiminte, féadfar oiliúnaithe a chur ar mhisean chuig ceann amháin d’áiteanna oibre eile 

na Parlaiminte. 

2. I dtaca leis na misin sin, beidh na hoiliúnaithe i dteideal na haisíocaíochta céanna ar 

speansais le hoiliúnaithe creidiúnaithe de bhun Bhearta Cur Chun Feidhme Theideal II de 

Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal Eorpach. 

Airteagal 19 

Liúntas teaghlaigh 

Beidh feidhm maidir le tréimhsí oiliúna a bhunaítear ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa 

arna ndeonú de bhun Chuid 2 den Chinneadh seo ag na Rialacha Inmheánacha lena rialaítear 

tréimhsí oiliúna i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa maidir le liúntais teaghlaigh. 

Airteagal 20 

Saoirí agus neamhláithreachtaí 

Beidh feidhm maidir le tréimhsí oiliúna a bhunaítear ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa 

arna ndeonú de bhun Chuid 2 den Chinneadh seo ag na Rialacha Inmheánacha lena rialaítear 

tréimhsí oiliúna i Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa maidir le saoirí agus neamhláithreachtaí. 

Airteagal 21 

Oiliúnaithe ACC i bParlaimint na hEorpa  

Beidh feidhm maidir le tréimhsí oiliúna a thagann faoi raon feidhme an tionscnaimh 

‘Oiliúnaithe ACC i bParlaimint na hEorpa’ ag na rialacha maidir le tréimhsí oiliúna a 

bhunaítear ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa sa Chinneadh seo. 
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Cuid 3: Cuairteanna staidéir 

Airteagal 22 Forálacha ginearálta 

1. Féadfaidh na Feisirí deiseanna a thairiscint chun mionstaidéar a dhéanamh ar ábhair a 

bhaineann leis an Aontas Eorpach trí thréimhse a chaitheamh in oifig Pharlaiminte an Fheisire 

sa Bhruiséil nó in Strasbourg.  

2. Is é an tréimhse is faide a mhaireann cuairteanna staidéir ná sé seachtaine. Ní féidir níos 

mó ná dhá chuairt a dheonú d’aon duine ar leith le linn aon téarma reachtach amháin. Beidh 

tréimhse dhá mhí dhéag as a chéile ar a laghad idir dhá chuairt a dheonaítear don rannpháirtí 

céanna. 

3. Ba cheart do na Feisirí ar mhian leo glacadh le cuairteanna staidéir seirbhís inniúil na 

Parlaiminte a chur ar an eolas mí amháin ar a laghad roimh an dáta arna bheartú le haghaidh 

na cuairte.  

4. Soláthróidh na Feisirí na doiciméid seo a leanas do sheirbhís inniúil na Parlaiminte mí 

amháin ar a laghad roimh an dáta arna bheartú le haghaidh na cuairte: 

– ráiteas pearsanta arna scríobh ag an iarratasóir lena gcuirtear in iúl cé an Feisire lenar 

mian leis nó léi taithí oibre a fháil, cuspóir na cuairte agus an tréimhse is mian leis nó léi teacht; 

– curriculum vitae; 

– cóip de phas nó de dhoiciméad céannachta náisiúnta an iarratasóra; 

– i gcás náisiúnaigh ó thríú tíortha, i gcás inar gá, cóip de víosa a bheidh bailí ar feadh fhad 

iomlán na tréimhse oiliúna 

5. Ní bhfaighidh rannpháirtithe i gcuairteanna staidéir aon liúntas de chineál ar bith. Ar 

iarraidh ón bhFeisire lena mbaineann, féadfar cúiteamh a bheidh i gcomhréir le fad na cuairte 

a dheonú do rannpháirtithe, i bhfoirm íocaíocht aon uaire. Ní bheidh méid iomlán an chúitimh 

as an uastréimhse níos mó ná an liúntas is mó a dheonaítear de bhun Airteagal 10(2). Sa chás 

sin, soláthróidh an rannpháirtí an doiciméad arna eisiúint ag institiúid airgeadais ar a luaitear 

go soiléir ainm an bhainc agus an tsealbhóra cuntais, cód IBAN agus BIC/SWIFT lena ndéanfar 

an íocaíocht. Ba cheart an cuntas bainc a bheith oscailte i mBallstát den Aontas Eorpach agus 

a bheith i seilbh an rannpháirtí. 

6. Nuair a chinnfidh Feisirí an deis a dheonú do rannpháirtithe i gcuairteanna staidéir 

taisteal go háit oibre eile de chuid na Parlaiminte, sa Bhruiséil nó in Strasbourg, aisíocfaidh 

siadsan na speansais a thabhófar.  

Cuid 4: Tréimhsí oiliúna sa Bhallstát inar toghadh an Feisire  

Airteagal 23 

Rialacha ginearálta 

Laistigh de na teorainneacha a shonraítear in Airteagal 2(1), féadfaidh na Feisirí tréimhsí 

oiliúna a thairiscint sna Ballstáit inar toghadh iad. Is é dlí náisiúnta an Bhallstáit sin an dlí is 

infheidhme maidir leis na tréimhsí oiliúna sin.  
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Airteagal 24 

Coinníollacha cáilitheachta 

1. Ní fhéadfar íoc as tréimhsí oiliúna sa Bhallstát inar toghadh an Feisire ón liúntas um 

chúnamh parlaiminteach ach amháin má urramaítear na coinníollacha thíosluaite. 

2. De bhreis ar na coinníollacha ginearálta lena rialaítear cead isteach dá bhforáiltear in 

Airteagal 3, ní mór go gcomhlíonfaidh na hoiliúnaithe coinníollacha sonracha cead isteach le 

haghaidh tréimhsí oiliúna dá bhforáiltear sa dlí is infheidhme sa Bhallstát ina mbeidh an 

tréimhse oiliúna le bheith ar siúl. 

3. De mhaolú ar mhír 2, tarscaoilfear coinníollacha ginearálta um chead isteach lena 

sáraítear an dlí is infheidhme sa Bhallstát ina mbeidh an tréimhse oiliúna le cur i gcrích. 

4. Déanfaidh na Feisirí na doiciméid go léir a liostaítear thíos a chur ar aghaidh chuig 

seirbhís inniúil na Parlaiminte, chun gur féidir comhlíonadh na gcoinníollacha ginearálta um 

chead isteach a leagtar amach in Airteagal 3 agus na gcoinníollacha sonracha um chead isteach 

dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta is infheidhme a fhíorú. 

Déanfaidh gach Feisire an méid seo a leanas, go háirithe, a chur ar fáil: 

(a) iarraidh ar íocaíocht arna síniú ag an bhFeisire i dteannta na faisnéise go léir a iarradh chun 

an t-iarratas a fhíorú, lena n-áirítear cóip chuí-shínithe den chomhaontú um thréimhse 

oiliúna agus ainm an ghníomhaire íocaíochta a bheidh i gceannas ar bhainistiú an 

chomhaontaithe; 

(b) dearbhú sínithe ag an oiliúnaí, i dtaca leis an dualgas rúndachta agus discréide gairmiúla; 

(c) cóip de dhoiciméad céannachta bailí an oiliúnaí; 

(d) curriculum vitae; 

(e) cruthúnas ar chumhdach árachais tionóisce agus breoiteachta ó sheirbhís sláinte 

náisiúnta nó ó árachas príobháideach a bheith ag an oiliúnaí; 

(f) cruthúnas doiciméadach i dtaca leis na coinníollacha sonracha um chead isteach amhail 

dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta is infheidhme; 

(g) i gcás inar gá i gcás náisiúnaigh ó thríú tíortha, cóip de víosa a bheidh bailí ar feadh 

fhad iomlán na tréimhse oiliúna; 

5. Déanfar na doiciméid thuas go léir a chur ar aghaidh chuig seirbhís inniúil na Parlaiminte 

tráth nach déanaí ná aon mhí roimh an dáta tosaithe arna iarraidh ag an bhFeisire le haghaidh 

an chomhaontaithe um thréimhse oiliúna. I gcás loiceadh ar an teorainn ama sin a 

chomhlíonadh, cuirfear siar dáta tosaithe an chonartha. 

Airteagal 25 

An comhaontú don tréimhse oiliúna 

1. Ní mór do gach oiliúnaí comhaontú um thréimhse oiliúna a shíniú leis an bhFeisire chuig a 

sanntar é nó í. 
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2. I rith a dtréimhse oiliúna, beidh an Feisire freagrach as na hoiliúnaithe. Chomh maith leis 

sin, sonrófar sa chomhaontú ainm an chúntóra áitiúil a bheidh freagrach as an oiliúnaí nuair 

nach mbeidh an Feisire i láthair sa Bhallstát inar toghadh é. 

3. Déanfaidh gníomhaire íocaíochta an Fheisire na comhaontuithe um thréimhse oiliúna a riar, 

amhail dá dtagraítear in Airteagal 35 de na Bearta Cur Chun Feidhme, agus áiritheoidh sé 

nó sí go gcomhlíonfar go cuí an dlí náisiúnta agus dlí an Aontais Eorpaigh, go háirithe ó 

thaobh oibleagáidí slándála sóisialaí agus cánach de. 

4. Sonrófar sa chomhaontú um thréimhse oiliúna áit oibre an oiliúnaí. 

5. Ní mór go gcomhlíonfar leis an gcomhaontú um thréimhse oiliúna an dlí náisiúnta is 

infheidhme maidir le saoire, saoire speisialta, saoire bhreoiteachta agus neamhláithreachtaí 
nach ngabhann údar maith leo. 

6. Sa chomhaontú um thréimhse oiliúna, beidh clásal ina luafar go sainráite nach bhféadfar 

Parlaimint na hEorpa a mheas mar pháirtí sa chomhaontú agus nach bhféadfar an fhreagracht 

a chur uirthi as aon ghníomhaíocht nó neamhghníomh arna dhéanamh ag aon pháirtí atá sa 

chonradh a bhféadfadh sé go dtiocfadh éileamh ar shárú an chomhaontaithe nó aon éileamh 

eile dlí nó éileamh ar shlí eile as. 

7. I gcás ina gcuireann an Feisire deireadh lena théarma oifige nó lena téarma oifige, cibé acu 

trí bhás nó trí éirí as nó trí chúis ar bith eile a thagann sé chun deiridh, tiocfaidh deireadh leis 

an gcomhaontú um thréimhse oiliúna i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta is 

infheidhme. In éagmais forálacha náisiúnta sonracha, tiocfaidh deireadh leis an tréimhse 

oiliúna ag deireadh na míosa ina dtagann deireadh le téarma oifige an Fheisire. 

Airteagal 26 

Liúntas míosúil 

1. Gan dochar don dlí náisiúnta is infheidhme, ní bheidh an liúntas míosúil níos mó ná an 

t-uasmhéid a leagtar amach in Airteagal 10(2) den Chinneadh seo. 

2. Is tríd an ngníomhaire íocaíochta a íocfar as an liúntas agus as aon chostais ghaolmhara 

eile ón Liúntas um Chúnamh Parlaiminteach. 

Airteagal 27 

Fad na tréimhse oiliúna 

1. Mura bhforáiltear a mhalairt sa dlí náisiúnta is infheidhme, deonófar tréimhsí oiliúna ar 

feadh tréimhse idir mí amháin agus cúig mhí as a chéile agus féadfar síneadh a chur léi uair 

amháin ar feadh tréimhse suas le ceithre mhí. 

2. Ní fhéadfar an tréimhse oiliúna a athnuachan. 
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Airteagal 28 

Uaireanta oibre 

Is iad na huaireanta oibre seachtainiúla ná na huaireanta sin a fhoráiltear le haghaidh obair 

lánaimseartha sa dlí náisiúnta is infheidhme, ó Luan go hAoine. 

Airteagal 29 

Speansais mhisin/taistil 

1. Féadfar an t-oiliúnaí cúiteamh breise a fháil chun costais taistil a chumhdach a 

bhaineann le taisteal a dhéanamh chun an post a thosú agus chun filleadh ar a ghnátháit 

chónaithe nó a gnátháit chónaithe ag deireadh na tréimhse oiliúna. 

2. I dtaca leis na dualgais pharlaiminteacha agus ar iarraidh ón bhFeisire, féadfar 

oiliúnaithe a chur ar mhisean chuig ceann amháin de thrí áit oibre na Parlaiminte nó chuig áit 

sa Bhallstát inar toghadh an Feisire, ar feadh suas le 2 lá in aghaidh gach míosa iomláine den 

tréimhse oiliúna. Deonaítear misin go Strasbourg ar feadh fhad an tseisiúin pharlaimintigh (3.5 

lá). Tá uasteorainn 5 lá oibre as a chéile le fad na misean aonair sa tréimhse oiliúna ina 

hiomláine. 

3. De réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa dlí náisiúnta is infheidhme, beidh an t-oiliúna í 

i dteideal aisíocaíocht as speansais taistil, lena n-áirítear costas béilí agus cóiríochta arna thabhú 

le linn misin a dhéantar ar iarraidh ón bhFeisire. 

(a) Aisíocfar speansais taistil ar thíolacadh na gcóipeanna bunaidh de dhoiciméid 

tacaíochta amhail ticéid traenach agus ticéid eitleáin i dteannta pasanna bordála. Ba cheart 

taisteal i gcarr a aisíoc ar bhonn chostas an ticéid iarnróid den dara grád le haghaidh an turais 

nó ar bhonn scála faid ar ráta comhréidh i dtaca le liúntais i gcomhréir le rialacha nó cleachtais 

náisiúnta arna bhfaomhadh ag na húdaráis chánach. Ní mór doiciméid tacaíochta a sholáthar, 

lena n-áirítear admhálacha ar íocaíocht as breosla agus/nó cóiríocht in áit an mhisin, mar 

fhianaise go ndearnadh an turas. 

(b) Beidh an t-oiliúnaí i dteideal aisíocaíocht réasúnach as speansais iarbhír nó scála liúntas 

laethúil ar ráta comhréidh i gcomhréir le rialacha nó cleachtais náisiúnta arna gceadú ag na 

húdaráis chánach, chun cóiríocht, béilí agus speansais éagsúla a chumhdach, a bheidh iníoctha 

tar éis an mhisin ar thíolacadh na ndoiciméad a luaitear sa mhír roimhe seo. 

4. Is é an teorainn a ghabhann leis an aisíocaíocht ná an t-íosmhéid dá bhforáiltear sa dlí 

náisiúnta is infheidhme.  

5. Agus an t-oiliúnaí i mbun taistil le haghaidh an mhisin, roghnóidh sé nó sí na foirmeacha 

iompair agus cóiríochta is feidhmiúla agus is fearr ó thaobh luach ar airgead de. Is den ghrád 

barainne nó den dara grád a dhéanfar aon turas laistigh den Eoraip ar eitleán nó ar thraein 

faoi seach. Roghnóidh an t-oiliúnaí cóiríocht óstáin atá iomchuí agus go maith ó thaobh 

luach ar airgead de, ag brath ar an soláthar agus ar an rochtain air sin ag an am. Is seomraí 

caighdeánacha a bheidh sa chóiríocht. Ní úsáidfear tacsaithe ach amháin i gcásanna 

eisceachtúla agus le haghaidh achar gairid, i gcásanna nach mbíonn aon iompar poiblí ar fáil.  

Tíolacfar admháil ar a luafar an praghas iarbhír agus na pointí imeachta agus sroichte.  

6. Tabharfar na doiciméid tacaíochta go léir don ghníomhaire íocaíochta a bhainistíonn an 

comhaontú um thréimhse oiliúna. 
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Cuid 5: Forálacha críochnaitheacha  

Airteagal 30 

Díospóidí 

Déanfaidh oiliúnaí faoi chomhaontú le Parlaimint na hEorpa ar mian leis agóid a dhéanamh i 

gcoinne cinneadh arna dhéanamh i gcur i bhfeidhm an Chinnidh seo aighneacht réasúnaithe 

chuige sin a dhéanamh chuig seirbhís inniúil na Parlaiminte nó, i gcás inarb í seirbhís inniúil 

na Parlaiminte a rinne an cinneadh is ábhar díospóide, chuig an Ardrúnaí. Tabharfaidh seirbhís 

inniúil na Parlaiminte nó, i gcás inarb infheidhme, an tArd-Rúnaí, freagra réasúnaithe don 

oiliúnaí laistigh de 3 mhí. 

Airteagal 31 

Próiseáil sonraí pearsanta 

Déanfar aon sonraí pearsanta a ghintear i dtaca leis na tréimhsí oiliúna a phróiseáil de bhun 

Rialachán (CE) Uimh. 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, ag oifigí agus ag comhlachtaí an Aontais agus maidir le 

saorghluaiseacht na sonraí sin. Ní dhéanfar sonraí pearsanta ar bith a phróiseáil ach amháin 

chun críche agus faoi chuimsiú an Chinnidh seo. Ba cheart don oiliúnaí a aithint go bhfoilseofar 

a ainm nó a hainm ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa ar feadh fhad an chomhaontaithe 

um thréimhse oiliúna. 

Airteagal 32 

Faireachán agus tuarascáil mheastóireachta 

Déanfaidh seirbhísí inniúla na Parlaiminte faireachán ar chur chun feidhme an Chinnidh seo 

agus tarraingeoidh siad suas tuarascáil mheastóireachta faoin 31 Nollaig 2020 ar a dhéanaí. 

Airteagal 33 

Rialacha bhí ann roimhe seo a aisghairm 

Leis seo, aisghairtear an Cinneadh ón mBiúró an 19 Aibreán 2010 i ndáil leis na rialacha maidir 

le hoiliúnaithe na bhFeisirí. 

Airteagal 34 

Teacht i bhfeidhm 

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an 2 Iúil 2019. 


