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STAŽUOČIŲ EUROPOS PARLAMENTO GENERALINIAME SEKRETORIATE

VIDAUS TAISYKLĖS

I ANTRAŠTINĖ DALIS. STAŽUOTĖS

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas, siekdamas prisidėti prie ES piliečių
europinio švietimo bei profesinio mokymo ir norėdamas supažindinti juos su Europos
Parlamento veikla iš vidaus, siūlo įvairių rūšių stažuotes. Europos Parlamentas yra
įsipareigojęs sukurti lygias ir įtraukias darbo sąlygas. Paraiškas dėl stažuočių gali teikti
visi kandidatai, nepriklausomai nuo jų geografinės, rasinės ar etninės kilmės, politinių,
filosofinių ar religinių įsitikinimų, amžiaus ar negalios, lyties ar seksualinės orientacijos
ir neatsižvelgiant į jų civilinę būklę ar šeiminę padėtį; tai neturi poveikio 8 straipsnio
taikymui.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose vidaus taisyklėse:

— stažuotojas – asmuo, dalyvaujantis Europos Parlamento generalinio
sekretoriato stažuočių programoje;

— Stažuotojų priėmimo skyrius – Europos Parlamento tarnyba, atsakinga
už stažuotojų atranką, priėmimą ir administracinius klausimus;

— trys darbo vietos – Briuselis, Liuksemburgas ir Strasbūras;

— EPRB – Europos Parlamento ryšių biurai, esantys visų valstybių narių
arba kai kurių ne Europos Sąjungos šalių sostinėse ir dideliuose
miestuose.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1. Personalo GD generalinis direktorius – kompetentingas subjektas, įgaliotas priimti
sprendimus stažuotojų atrankos, priėmimo ir bet kokiais su stažuotojais susijusiais
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administraciniais klausimais. Personalo GD generalinis direktorius gali perduoti visus
šiuos įgaliojimus arba jų dalį Stažuotojų priėmimo skyriaus vadovui.

2. Stažuočių koordinatorius – kiekvieno generalinio direktorato Personalo skyriaus ir
(arba) Žmogiškųjų išteklių skyriaus (arba jam lygiaverčio padalinio, jei tokio skyriaus
nėra) paskirtas pareigūnas arba kitas tarnautojas, atsakingas už stažuotojus.
Stažuočių koordinatorius tvarko į jo generalinį direktoratą paskirtų stažuotojų reikalus.
Stažuočių koordinatorius visų pirma:

 nustato generalinio direktorato poreikius dėl stažuotojų;

 aktyviai dalyvauja atrenkant stažuotojus, dalyvauja priimant galutinį
sprendimą, grindžiamą stažuotės vadovo atlikta atranka ir suderintą
su generaliniu direktoriumi;

 atsako už įvairią stažuotojams skirtą generalinio direktorato
organizuojamą veiklą ir (arba) renginius (priėmimo dienas,
seminarus, mokymo kursus ir kt.);

 atsako už būtinus stažuotojų vidaus perkėlimus (iš vieno to paties
generalinio direktorato skyriaus į kitą);

 sprendžia stažuotės metu įvykusius didelius incidentus ir padeda
stažuotojams spręsti galinčias kilti dideles problemas;

 tarpininkauja tarp generalinio direktorato stažuočių vadovų ir
Stažuotojų priėmimo skyriaus.

3. Stažuotės vadovas gali būti Europos Parlamento pareigūnas arbas kitas
tarnautojas, dirbantis skyriuje, į kurį paskirtas stažuotojas. Stažuotės vadovas visų
pirma:

 aktyviai dalyvauja atrenkant stažuotojus;

 visos stažuotės metu vadovauja stažuotojui ir kuruoja jį;

 skiria kasdienes užduotis stažuotojui, tikrina jo darbo rezultatus ir
užtikrina stažuotojų integravimąsi skyriuje;

 praneša stažuočių koordinatoriui apie stažuotės metu įvykusius
didelius incidentus.

4. Kompetentingas subjektas priima sprendimą dėl stažuotojų atstovų komiteto, kuris
palengvintų stažuotojų ir Europos Parlamento padalinių ryšius ir sudarytų
stažuotojams galimybių gauti kuo didesnės naudos iš stažuotės, įsteigimo.

4 straipsnis
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Stažuočių rūšys

1. Robero Šumano stažuotės

Robero Šumano stažuočių tikslas – sudaryti universitetų absolventams galimybes
papildyti studijų metu įgytas žinias ir susipažinti su Europos Sąjungos, ypač Europos
Parlamento, veikla.2. Stažuotės „ES ir tu“

Stažuočių „ES ir tu“ tikslas – sudaryti galimybes ne Europos Sąjungos šalių, kuriose
yra EPRB, universitetų absolventams atlikti stažuotę atitinkamame EPRB.

3. Stažuotės pagal komercinį susitarimą

Stažuotės pagal komercinį susitarimą organizuojamos remiantis Europos Parlamento
generalinio sekretoriaus su kai kuriomis švietimo įstaigomis arba išorės
organizacijomis sudarytais susitarimų memorandumais, pagal kuriuos, be kita ko,
numatoma priimti stažuotojus Europos Parlamento generaliniame sekretoriate; tokie
stažuotojai yra šių įstaigų ar organizacijų studentai arba atstovai.

Šių stažuočių taisyklės nustatomos abiejų šalių susitarimuose. Šiuose susitarimuose
nenumatytais klausimais taikomos Stažuočių Europos Parlamente vidaus taisyklės.

2 SKYRIUS. STAŽUOTOJŲ ATRANKOS PROCEDŪROS

5 straipsnis

Atrankos procedūros

Pagal stažuotės rūšį skiriamos dvi stažuotojų atrankos procedūros:

1. oficiali ir struktūrinė atrankos procedūra, kuri taikoma:

 Robero Šumano stažuotėms bei

 stažuotėms „ES ir tu“

ir kurios metu lyginamos skirtingų kandidatų paraiškos stažuotei atlikti.

2. ad hoc atrankos procedūra, kuri taikoma:

 stažuotėms pagal komercinį susitarimą

ir kurią vykdo tik švietimo įstaiga arba išorės organizacija, su kuria Europos
Parlamentas yra sudaręs komercinį susitarimą dėl stažuotės.

6 straipsnis

Paraiškų pateikimo terminai

1. Paraiškų atlikti Robero Šumano stažuotę pateikimo terminas – ne trumpesnis kaip
mėnuo. Jį nustato kompetentingas subjektas ir skelbia viešai Europos Parlamento
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interneto svetainėje.

2. Paraiškų atlikti stažuotę „ES ir tu“ pateikimo terminą nustato kompetentingas
subjektas, suderinęs jį su EPRB, esančiu ne Europos Sąjungoje. Jis skelbiamas viešai
Europos Parlamento interneto svetainėje. Visos paraiškos turi būti pateiktos likus ne
mažiau kaip vienam mėnesiui iki stažuotės pradžios.

3. Paraiškų atlikti stažuotę pagal komercinį susitarimą pateikimo terminas
nustatomas kiekviename susitarimo memorandume.

7 straipsnis

Stažuočių laikotarpiai

1. Robero Šumano stažuotės

Robero Šumano stažuočių trukmė yra penki mėnesiai; tai neturi poveikio 21 straipsnio
taikymui. Numatyti šie stažuočių laikotarpiai:

— nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d.,

— nuo spalio 1 d. iki vasario pabaigos.

Generaliniai direktoratai turi galimybę paankstinti arba pavėlinti stažuotės pradžios
datą, jei nauja data nustatoma mėnesį, kuris eina prieš pat pradinę stažuotės pradžios
datą arba iš karto po jos. Atitinkamai pakeičiama stažuotės pabaigos data.

Kandidatas turi galimybę, suderinęs su atitinkamo generalinio direktorato stažuotės
vadovu ir stažuočių koordinatoriumi, paankstinti arba pavėlinti stažuotės pradžios
datą, jei nauja data nustatoma mėnesį, kuris eina prieš pat pradinę stažuotės pradžios
datą arba iš karto po jos. Susitarimas turi būti nusiųstas Stažuotojų priėmimo skyriui
kuo greičiau, bet ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki pirmiau nurodytos pradinės
stažuotės pradžios datos. Atitinkamai pavėlinama stažuotės pabaigos data.

Stažuočių koordinatorius, suderinęs su stažuotoju bei stažuotojo vadovu ir gavęs
kompetentingo subjekto sutikimą, gali paprašyti pratęsti stažuotę ne ilgiau kaip vienam
mėnesiui.

Išimties tvarka stažuočių koordinatorius, suderinęs su stažuotoju bei stažuotojo
vadovu ir gavęs kompetentingo subjekto sutikimą, gali paprašyti tarnybos interesais
pratęsti stažuotę iki trijų mėnesių. Toks prašymas turi būti tinkamai pagrįstas.

Pratęsti stažuotę gali būti leista tik vieną kartą ir tik tuo atveju, jei informacija
Stažuotojų priėmimo skyriui pateikiama likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki
stažuotės pabaigos datos. Laikotarpiu nuo susitarime dėl stažuotės nurodytos
stažuotės pabaigos datos, nuo kurios stažuotė pratęsiama, stažuotė negali būti
pertraukta ar sustabdyta. Bendra stažuotės trukmė jokiu būdu negali būti ilgesnė kaip
aštuoni mėnesiai.
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Atitinkamo generalinio direktorato Vertimo raštu skyriuose:

 per metus gali būti numatyti ne daugiau kaip du papildomi stažuočių
laikotarpiai: pirmojo pradžia – birželio 1 d., antrojo – gruodžio 1 d.;

 visų keturių stažuočių laikotarpių trukmė gali būti sutrumpinta nuo
penkių iki mažiausiai trijų mėnesių.

2. Stažuotės „ES ir tu“

Šių stažuočių laikotarpiai nustatomi bendru EPRB, esančio ne Europos Sąjungoje, ir
kompetentingo subjekto susitarimu. Jie skelbiami abiejų susitarimo šalių interneto
svetainėse prieš tai einančių metų spalio 1 dieną.

Stažuočių „ES ir tu“ trukmė yra trys mėnesiai. Jos gali būti pratęsiamos vieną kartą iki
dviejų mėnesių EPRB arba vienoje iš trijų darbo vietų su pertraukomis arba be jų,
priklausomai nuo EPRB sprendimo. Jei stažuotė pratęsiama vienoje iš trijų darbo
vietų, EPRB yra atsakingas už stažuotojo paskyrimą į vieną iš Europos Parlamento
generalinio sekretoriato padalinių.

3. Stažuotės pagal komercinį susitarimą

Šių stažuočių trukmė nustatoma kiekviename susitarimo memorandume.

3 SKYRIUS. KRITERIJAI

8 straipsnis

Tinkamumo kriterijai

1. Kandidatai:

a. stažuotės pradžios dieną turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

b. Robero Šumano stažuotės atveju – turi būti Europos Sąjungos
valstybės narės arba šalies kandidatės ar narystės siekiančios šalies
piliečiai. Vis dėlto kompetentingas subjektas gali pasiūlyti ribotą
stažuočių skaičių kitų šalių piliečiams;

c. pateikti atitinkamas rekomendacijas, patvirtinančias jų tinkamumą eiti
pareigas;

d. i. valstybių narių piliečiai – turi puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos
Sąjungos kalbų ir labai gerai mokėti kitą oficialiąją Europos Sąjungos
kalbą;

ii. ne valstybių narių piliečiai – turi labai gerai mokėti anglų, prancūzų
arba vokiečių kalbą;
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e. Robero Šumano stažuočių ir stažuočių „ES ir tu“ atveju: turi būti įgiję
universiteto lygio diplomą likus ne mažiau kaip:

– trims mėnesiams iki stažuotės pradžios, kad galėtų pateikti paraišką
atlikti Robero Šumano stažuotę;

– vienam mėnesiui iki stažuotės pradžios, kad galėtų pateikti paraišką
atlikti stažuotę „ES ir tu“;

f. neturi būti anksčiau atlikę (arba šiuo metu neturi atlikti) jokios ilgiau kaip
du mėnesius iš eilės trunkančios stažuotės (apmokamos arba
neapmokamos) ES institucijoje, įstaigoje arba agentūroje, įskaitant
stažuotę Europos Parlamento nario biure arba Europos Parlamento
frakcijoje;

g. šešis mėnesius iki stažuotės pradžios negali būti dalyvavę studijų vizitų
programose Europos Parlamento generaliniame sekretoriate;

h. neturi būti anksčiau dirbę ir šiuo metu neturi dirbti jokio darbo ES
institucijoje, įstaigoje ar agentūroje ilgiau kaip du mėnesius iš eilės,
įskaitant darbą laikinuoju tarnautoju, sutartininku, pagalbiniu
sutartininku, laikinojo personalo nariu, komandiruotu nacionaliniu
ekspertu bet kurioje ES institucijoje, įstaigoje ar agentūroje arba
Europos Parlamento nario padėjėju.

2. Ar kandidatas atitinka pirmiau minėtus kriterijus tikrina Stažuotojų priėmimo
skyrius.

9 straipsnis

Kiti kriterijai

Kandidatai privalo atitikti kitus kriterijus, apibrėžtus kiekvienai stažuotės vietai
nustatytų užduočių apraše. Šie kriterijai yra susiję su kiekvienai konkrečiai stažuotei
atlikti būtinu išsilavinimu, profesiniais gebėjimais, kalbų mokėjimu, IT įgūdžiais ir
asmeninėmis savybėmis.

4 SKYRIUS. ATRANKOS PROCEDŪRA

10 straipsnis

Procedūros aprašymas

1. Šia atrankos procedūra siekiama išvengti bet kokios diskriminacijos ir užtikrinti, kad
visos paraiškos būtų tvarkomos ir nagrinėjamos sąžiningai. Jei kandidatų kvalifikacija
ir gebėjimai yra vienodo lygio, turėtų būti užtikrinta kuo didesnė preliminariai atrinktų
kandidatų geografinė ir lyčių pusiausvyra.

2. Kompetentingas subjektas nustato kiekvienam generaliniam direktoratui skirtų
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stažuočių vietų skaičių.

3. Kiekvieno generalinio direktorato stažuočių koordinatorius užtikrina, kad prieš
pradedant atrankos procedūrą būtų parengtas kiekvienai stažuotės vietai nustatytų
užduočių aprašas ir kiti kriterijai.

4. Paraiškos internetu teikiamos ir tvarkomos pagal Stažuotojų priėmimo skyriaus
nustatytas procedūras, kurios viešai skelbiamos Europos Parlamento interneto
svetainėje.

5. Paskirti stažuočių vadovai nagrinėja paraiškas, remdamiesi kandidatų kvalifikacija
ir gebėjimais ir vadovaudamiesi paskelbtais kriterijais. Stažuočių koordinatorius
dalyvauja priimant galutinį sprendimą, grindžiamą stažuotės vadovo atlikta atranka ir
suderintą su generaliniu direktoriumi, ir perduoda preliminariai atrinktų kandidatų
pavardes Stažuotojų priėmimo skyriui.

6. Tada Stažuotojų priėmimo skyrius tikrina, ar preliminariai atrinkti kandidatai atitinka
tinkamumo kriterijus. Preliminariai atrinkti kandidatai turi pateikti visus būtinus
patvirtinamuosius dokumentus per kompetentingo subjekto nurodytą terminą. Jei per
nustatytą terminą dokumentai nepateikiami, paraiška atmetama.

7. Ne visiems preliminariai atrinktiems kandidatams siūloma atlikti stažuotę.

11 straipsnis

Atrankos procedūros rezultatai

1. Visiems kandidatams (ir atrinktiems atlikti stažuotę, ir neatrinktiems) asmeniškai
pranešama apie jų paraiškos nagrinėjimo rezultatus. Šie pranešimai siunčiami tik
elektroninėmis priemonėmis. Neatrinktiems kandidatams nepranešama apie
priežastis, dėl kurių jie nebuvo preliminariai atrinkti arba jiems nebuvo pasiūlyta
stažuotis.

2. Stažuotės pradžioje kompetentingas subjektas ir stažuotojas pasirašo susitarimą
dėl stažuotės. Europos Parlamentas negali būti jokio susitarimo dėl stažuotės, kurį
siūlo stažuotojo mokslo įstaiga arba išorės organizacija, šalis. Jei stažuotė
pratęsiama, kaip numatyta 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, turi būti sudaromas atitinkamą
susitarimą dėl stažuotės papildantis susitarimas, kurį pasirašo kompetentingas
subjektas, atsižvelgdamas į biudžeto lėšas.

3. Jei kuriame nors atrankos proceso etape paraiška atmetama, kandidatas gali vėl
pateikti paraišką atlikti stažuotę vėlesniu stažuotės laikotarpiu. Vis dėlto būtina pateikti
naują elektroninę paraišką, kuriai turės būti dar kartą taikoma oficiali atrankos
procedūra.

4. Bet kuriuo atrankos proceso etapu kandidatas gali atsiimti savo paraišką arba
nepriimti jam pateikto pasiūlymo, raštu apie tai informuodamas Stažuotojų priėmimo
skyrių. Tai neturi poveikio kitos dalies [11 straipsnio 5 dalies] taikymui. Tokiais atvejais
jis nebegali dalyvauti tolesniuose procedūros etapuose. Jis gali vėl pateikti paraišką
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atlikti stažuotę bet kuriuo kitu stažuotės laikotarpiu. Vis dėlto būtina pateikti naują
elektroninę paraišką, kuriai turės būti dar kartą taikoma oficiali atrankos procedūra.

5. Tačiau, jei kandidatas atsisako dalyvauti stažuotėje likus mažiau kaip dviem
savaitėms iki stažuotės pradžios, jam nebus leidžiama teikti paraiškas dvejų metų
laikotarpiu. Nenugalimos jėgos atvejais kompetentingas subjektas gali taikyti išimtis.

12 straipsnis

Prašymas dėl priimtinų sąlygų

1. Pagal Europos Sąjungos Tarnybos nuostatų 1d straipsnio 4 dalį priimtinos sąlygos,
susijusios su esminėmis darbo funkcijomis, yra tinkamos priemonės, kuriomis
prireikus neįgaliajam sudaromos galimybės kreiptis dėl darbo, jį dirbti ar kilti karjeros
laiptais arba dalyvauti mokymuose, nebent tokios priemonės būtų neproporcingai
didelė našta darbdaviui.

2. Stažuotėms mutatis mutandis taikomos 2015 m. balandžio 1 d. Tarnybos nuostatų
1d straipsnio 4 dalies įgyvendinimo vidaus taisyklės ir pagal tų vidaus taisyklių 9
straipsnį priimtos gairės.

3. Vis dėlto atrinkti atlikti stažuotę kandidatai, kurie savo paraiškoje nurodė, kad jiems
reikia priimtinų sąlygų, vietoj sveikatos patikrinimo, numatyto 2015 m. balandžio 1 d.
vidaus taisyklių 2 straipsnio 1 dalyje ir gairių 8.1 ir 10.1 punktuose, kviečiami į pokalbį
su vienu iš Parlamento Medicinos tarnybos pareigūnų.

4. Parlamentas gali rengti tikslines stažuočių programas neįgaliems kandidatams,
kuriems reikalingos priimtinos sąlygos, siekdamas juos paskatinami dalyvauti
Parlamento stažuočių programose.

5 SKYRIUS. PAREIGOS

13 straipsnis

Bendrosios pareigos

1. Stažuotojas privalo laikytis šių Europos Parlamento vidaus taisyklių dėl stažuočių.

2. Stažuotojas privalo laikytis savo stažuotės vadovo ir skyriaus, į kurį jis paskirtas,
vadovo nurodymų.

3. Stažuotojas privalo prisidėti prie skyriaus, į kurį jis paskirtas, darbo.

4. Stažuotojas privalo laikytis šalies, kurioje vyksta jo stažuotė, teisės aktų, pvz., dėl
registracijos savivaldybės gyventojų registruose arba vizų, kai taikytina.

14 straipsnis
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Elgesys

1. Stažuotojas savo funkcijas privalo vykdyti sąžiningai, mandagiai ir pagarbiai. Jei
paaiškėja, kad stažuotojo elgesys nėra tinkamas, kompetentingas subjektas bet
kuriuo metu gali nuspręsti nutraukti stažuotę pagal 31 straipsnio nuostatas.

2. Jei stažuotės metu stažuotojas savo iniciatyva siūlo imtis veiksmų, susijusių su
Europos Parlamento veikla, jis privalo kreiptis į savo stažuotės vadovą arba, jei jo
nėra, į savo stažuočių koordinatorių.

15 straipsnis

Interesų konfliktas

1. Stažuotojas negali nagrinėti jokių klausimų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su
jo asmeniniais interesais (pvz., šeimos ir (arba) finansiniais interesais) ir gali sutrukdyti
jam vykdyti savo funkcijas. Stažuotojas negali turėti jokių su jo stažuote nesuderinamų
profesinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims.

2. Stažuotės laikotarpiu stažuotojui neleidžiama dirbti mokamo darbo, galinčio
sutrukdyti vykdyti jam patikėtas užduotis.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais arba tais atvejais, kai vykdant užduotį
gali kilti interesų konfliktas, stažuotojas privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti
stažuočių koordinatoriui, o pastarasis priima motyvuotą sprendimą dėl pasekmių.

16 straipsnis

Konfidencialumas

1. Visos stažuotės metu stažuotojas privalo elgtis itin diskretiškai, kiek tai susiję su jo
kasdieniu darbu Europos Parlamente. Be išankstinio Europos Parlamento sutikimo jis
negali perduoti ne Europos Parlamento pareigūnams ar tarnautojams jokių viešai
neskelbtų dokumentų ar sužinotos informacijos.

2. Palaikydamas ryšius su spaudos atstovais, stažuotojas privalo laikytis Europos
Parlamento pareigūnams ir tarnautojams taikomų taisyklių ir laikytis pateiktų
nurodymų.

3. Šių pareigų stažuotojas privalo laikytis ir stažuotei pasibaigus.

17 straipsnis

Publikacijos

1. Be raštiško išankstinio atitinkamų tarnybų leidimo stažuotojas negali nei atskirai,
nei kartu su kitais skelbti ar prisidėti skelbiant informaciją apie Europos Parlamento
darbą.

2. Gavęs leidimą, stažuotojas turi atitinkamai tarnybai pateikti publikacijos ar



10

straipsnio kopiją.

3. Šių pareigų stažuotojas privalo laikytis ir stažuotei pasibaigus.

18 straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisė

Darbo, kurį stažuotojas atliko stažuotės metu, rezultatai ir visos intelektinės
nuosavybės teisės neatšaukiamai tampa Europos Parlamento nuosavybe visame
pasaulyje. Taip įgytos intelektinės nuosavybės teisės apima tokias teises kaip autorių,
atgaminimo, viešo paskelbimo, platinimo ir bet kurios kitos intelektinės ar pramoninės
nuosavybės teisės.

6 SKYRIUS. ADMINISTRACINIAI KLAUSIMAI

19 straipsnis

Perkėlimas

Bet kuriuo stažuotės etapu stažuočių koordinatorius, suderinęs su generaliniu
direktoriumi ir su stažuotės vadovu, gali priimti sprendimą perkelti stažuotoją į kitą to
paties generalinio direktorato skyrių. Stažuočių koordinatorius apie tai informuoja
Stažuotojų priėmimo skyrių.

20 straipsnis

Laikinas savanoriškas stažuotės sustabdymas

1. Stažuotojas gali paprašyti laikinai sustabdyti stažuotę. Stažuotę laikinai sustabdyti
galima ne ilgiau kaip vienam mėnesiui ir prašymą dėl laikino stažuotės sustabdymo
galima pateikti tik vieną kartą visos stažuotės metu.

2. Stažuotojas turi pateikti pagrįstą prašymą savo stažuočių koordinatoriui, o jis,
suderinęs su stažuotės vadovu, jį patenkina arba atmeta. Jei prašymas sustabdyti
stažuotę patenkinamas, stažuočių koordinatorius turi kuo greičiau apie tai informuoti
Stažuotojų priėmimo skyrių. Tada kompetentingas subjektas, atsižvelgdamas į visus
administracinius aspektus, priima sprendimą, kuriuo patvirtinamas laikinas stažuotės
sustabdymas ir kuriame nurodomos datos.

3. Laikotarpiu, kuriuo laikinai sustabdoma stažuotė, stažuotojas neturi teisės gauti
atlyginimo, jam negalioja draudimas ir šiuo laikotarpiu patirtos kelionės išlaidos negali
būti kompensuojamos. Atsižvelgiant į stažuotės sustabdymo laikotarpio trukmę
atitinkamai sumažinamas stažuotojui priklausančių atostogų dienų skaičius.
Stažuotojas privalo toliau laikytis minėtų 14 straipsnio 2 dalyje, 15, 16 ir 17
straipsniuose nustatytų taisyklių.

4. Stažuotės pabaigos data laikinai sustabdžius stažuotę lieka nepakitusi, o stažuotės
pratęsimui taikomos 7 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos.
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21 straipsnis

Vėlesnis įdarbinimas

Tai, kad kandidatas priimamas atlikti stažuotę, jokiais atvejais nesuteikia jam Europos
Sąjungos pareigūno arba kito tarnautojo statuso ir teisės vėliau būti įdarbintam.

7 SKYRIUS. DARBO SĄLYGOS

Jei nėra konkrečiai stažuotojams nustatytų taisyklių dėl darbo laiko, atostogų,
nebuvimo darbe ir komandiruočių, jiems mutatis mutandis taikomos visiems Europos
Parlamento darbuotojams skirtos bendrosios taisyklės.

22 straipsnis

Darbo laikas

1. Stažuotojas dirba visą darbo dieną.

2. Darbo laikas atitinka Europos Parlamente galiojantį darbo laiką. Skirtingas darbo
laikas gali būti taikomas stažuotojams, dirbantiems su vaikais. Dirbant viršvalandžius
neįgyjama teisės į kompensaciją ar atlygį arba mėnesinės stipendijos padidinimą.

23 straipsnis

Atostogos ir nebuvimas darbe

Stažuotojams taikomas toks apskaičiavimo metodas, koks taikomas visiems Europos
Parlamento darbuotojams.

1. Švenčių ir ne darbo dienos

Stažuotojams taikomos Europos Parlamento darbuotojams skirtos švenčių ir ne darbo
dienų taisyklės.

2. Kasmetinės atostogos

Stažuotojas turi teisę gauti dvi dienas atostogų už kiekvieną išdirbtą stažuotės mėnesį.
Atostogos apskaičiuojamos pagal bendrą stažuotės trukmę. Atostogas privaloma
suderinti su stažuotės vadovu.

Už nepanaudotas atostogų dienas stažuotės pabaigoje nekompensuojama.

Jei stažuotojas pasiima daugiau atostogų nei jam priklauso, iš jo mėnesinės
stipendijos išskaičiuojama atitinkama suma. Stažuotės pagal komercinį susitarimą
atveju siunčiamas pranešimas švietimo įstaigai arba išorės organizacijai.

3. Specialiosios atostogos

Mutatis mutandis taikomos visiems Europos Parlamento darbuotojams skirtos
bendrosios taisyklės.
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4. Nebuvimas darbe dėl ligos

Jei stažuotojas suserga, jis privalo pirmą nebuvimo darbe dieną apie tai pranešti
stažuotės vadovui ir (arba) skyriui, į kurį jis paskirtas. Jei stažuotojas nebūna darbe
dėl ligos ilgiau kaip tris dienas (įskaitant savaitgalį, švenčių dienas ir ne darbo dienas),
jis turi nusiųsti medicininę pažymą Parlamento Laikinojo nedarbingumo dėl ligos
tarnybai.

Bet kuriuo atveju maksimalus nebuvimo dėl ligos nepateikus medicininės pažymos
dienų skaičius per visą stažuotę negali būti didesnis nei bendras stažuotės mėnesių
skaičius.

5. Nebuvimas darbe be pateisinamos priežasties

Kai tik atitinkama tarnyba informuojama apie nebuvimą darbe be pateisinamos
priežasties, nebuvimo dienų skaičius išskaičiuojamas iš stažuotojui priklausančių
atostogų dienų skaičiaus, kol bus pateiktas nebuvimą pagrindžiantis dokumentas. Jei
stažuotojui nebelieka atostogų dienų, atitinkama suma išskaičiuojama iš stažuotojo
mėnesinės stipendijos. Stažuotės pagal komercinį susitarimą atveju siunčiamas
pranešimas švietimo įstaigai arba išorės organizacijai.

24 straipsnis

Komandiruotės

1. Stažuotės metu stažuotojas gali būti siunčiamas į komandiruotes į vieną iš trijų
Europos Parlamento darbo vietų stebėti Parlamento darbo.

2. Išimtiniais atvejais stažuotojas gali tarnybos interesais vykti į bet kurią kitą šalį.

3. Stažuotojams, paskirtiems į EPRB, gali būti leidžiama vykti į komandiruotes ne į
tris Europos Parlamento darbo vietas šalyje, kurioje jie paskirti atlikti stažuotę.

4. Kompetentingas subjektas priima specialiąsias stažuotojų komandiruočių
taisykles, kurios skelbiamos viešai Europos Parlamento interneto svetainėje. Jei nėra
stažuotojams skirtų specialiųjų taisyklių, mutatis mutandis taikomos Europos
Parlamento generalinio sekretoriato darbuotojams skirtos bendrosios taisyklės.

8 SKYRIUS. STIPENDIJOS, IŠMOKOS IR DRAUDIMAS

25 straipsnis

Mėnesinės stipendijos

1. Kompetentingas subjektas nustato įvairių rūšių stažuočių mėnesinės stipendijos
dydį. Šios sumos skelbiamos viešai Europos Parlamento interneto svetainėje.

2. Stipendija gali būti indeksuojama pagal korekcinį koeficientą, taikomą šalyje,
kurioje atliekama stažuotė.
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3. Mėnesinės stipendijos gali būti nemokamos stažuotojams, atliekantiems stažuotę
pagal komercinį susitarimą, jei tai numatyta susitarimo memorandume.

26 straipsnis

Sprendimas dėl prašymų dėl priimtinų sąlygų ir išmoka dėl negalios

1. Europos Parlamento Medicinos tarnybai pripažinus neįgalumą ir nustačius
neįgalumo lygį (procentais), kompetentingas subjektas priima sprendimą dėl prašymų
suteikti priimtinas sąlygas atrinktiems kandidatams, remdamasis Patariamojo
komiteto priimtinų sąlygų klausimais rekomendacija dėl kiekvieno konkretaus atvejo.

2. Europos Parlamento Medicinos tarnybai vertinant neįgalumą ir nustatant
neįgalumo lygį (procentais) nėra privalomi jokie nacionaliniai, vietos ar kitų trečiųjų
asmenų pažymėjimai ar sprendimai.

3. Stažuotojas, kurio prašymas dėl priimtinų sąlygų buvo patenkintas, gali gauti iki
50 proc. jo mėnesinės stipendijos siekiančią priemoką, kurios dydis priklauso nuo
neįgalumo lygio:

 jei neįgalumo lygis mažesnis nei 20 proc., priemoka neskiriama;

 jei neįgalumo lygis didesnis nei 20 proc., bet mažesnis nei 50 proc.,
priemoka sudaro 20 proc. mėnesinės stipendijos;

 jei neįgalumo lygis lygus arba didesnis nei 50 proc., priemoka sudaro
50 proc. mėnesinės stipendijos.

4. Kompetentingas subjektas priima sprendimą, kuriuo patvirtinama tiksli priemokos
suma. Šis sprendimas taikomas (taip pat ir atgaline data) visą stažuotės laikotarpį.

27 straipsnis

Kelionės išmoka

1. Visi Robero Šumano stažuotę atliekantys stažuotojai turi teisę gauti kelionės
išmoką, kuria bus iš dalies dengiamos jų patiriamos kelionės iš gyvenamosios į darbo
vietą išlaidos.

2. Šios kelionės išmokos vienkartinę sumą ir jos išmokėjimo būdą nustato
kompetentingas subjektas. Ši informacija skelbiama Europos Parlamento interneto
svetainėje.

3. Stažuotojai, atliekantys stažuotę „ES ir tu“ ir stažuotę pagal komercinį susitarimą,
neturi teisės gauti šios kelionės išmokos.

28 straipsnis
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Sveikatos draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

1. Visos stažuotės metu stažuotojas turi būti apdraustas nuo ligos ir nelaimingų
atsitikimų.

2. Europos Parlamentas jį apdraudžia sveikatos draudimu ir draudimu nuo
nelaimingų atsitikimų, greta draudimo, kuriuo jis gali būti apdraustas pagal
nacionalines ir kitas draudimo sistemas.

3. Stažuotojo prašymu Europos Parlamentas gali apdrausti jo sutuoktinį ir vaikus.
Šiuo atveju draudimo įmokas turi mokėti stažuotojas.

4. Išsami informacija apie draudimo sutartis, kurios gali būti sudaromos, skelbiama
Europos Parlamento interneto svetainėje.

5. Ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju stažuotojas turi kreiptis tiesiogiai į draudimo
bendrovę. Europos Parlamentas negali tarpininkauti tarp stažuotojo ir draudimo
bendrovės.

6. Sveikatos draudimu ir draudimu nuo nelaimingų atsitikimų gali būti nedraudžiami
stažuotojai, atliekantys stažuotę pagal komercinį susitarimą, jei tai numatyta
susitarimo memorandume.

29 straipsnis

Mokestinės prievolės

Už savo mokestinių prievolių vykdymą pagal atitinkamoje šalyje galiojančius teisės
aktus atsako pats stažuotojas. Bendrijos mokestis stipendijai netaikomas.

9 SKYRIUS. PRIEŠLAIKINĖ STAŽUOTĖS PABAIGA

30 straipsnis

Stažuotojo prašymu

1. Stažuotojas gali prašyti nutraukti savo stažuotę anksčiau nei susitarime dėl
stažuotės nurodytą dieną. Jei stažuotojas pageidauja, prieš pateikdamas prašymą, jis
turi galimybę būti išklausytas kompetentingo subjekto ir nurodyti priežastis, kodėl jis
ketina nutraukti stažuotę anksčiau laiko.

2. Stažuotojas turi raštu pateikti pasirašytą prašymą stažuočių koordinatoriui ir apie
tai pranešti savo stažuotės vadovui. Stažuočių koordinatorius turi kuo greičiau, bet
ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki datos, nuo kurios prašoma nutraukti
stažuotę, apie tai pranešti Stažuotojų priėmimo skyriui. Tada kompetentingas
subjektas, atsižvelgdamas į visus administracinius aspektus, priima sprendimą,
kuriuo patvirtinama priešlaikinė stažuotės pabaiga.

3. Atitinkamai sumažinamas stažuotojui priklausančių atostogų dienų skaičius ir
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stipendija. Jei anksčiau laiko nutraukus stažuotę jam išmokama pernelyg didelė
stipendija, stažuotojas turi grąžinti visą permoką Europos Parlamentui.

31 straipsnis

Kompetentingo subjekto sprendimu

1. Kompetentingas subjektas pasilieka teisę nutraukti stažuotę iki susitarime
numatytos stažuotės pabaigos datos:

 jei stažuotojo profesinių įgūdžių arba kalbos, kurią reikalaujama
mokėti, mokėjimo lygis nėra pakankamas, kad jis tinkamai atliktų
savo funkcijas;

 jei kuriuo nors metu paaiškėja, kad stažuotojas teikdamas paraišką,
atrankos metu arba stažuotės laikotarpiu pateikė klaidingus
pareiškimus (įskaitant tuos atvejus, kai prašyme nenurodė, kad jam
reikia priimtinų sąlygų, arba nurodė netinkamai), pateikė melagingus
faktus arba netikrus dokumentus;

 dėl pagrįstų priežasčių, visų pirma dėl labai svarbių su veikla
susijusių priežasčių arba dėl to, kad stažuotojas pažeidė stažuotojų
pareigų, etikos ir elgesio taisykles, kurių jis privalo laikytis.

2. Visais pirmiau minėtais atvejais kompetentingas subjektas kviečia stažuotoją į
pokalbį, kad paaiškintų priešlaikinio stažuotės nutraukimo priežastis ir išklausytų
stažuotoją. Tada kompetentingas subjektas priima sprendimą dėl procedūros baigties.

3. Kompetentingas subjektas gali pasiūlyti stažuotojui likusiu stažuotės laikotarpiu
stažuotę tęsti tame pačiame arba kitame skyriuje.

4. Jei kompetentingas subjektas nusprendžia nutraukti stažuotę anksčiau laiko, jis
kuo greičiau perduoda arba išsiunčia savo sprendimą stažuotojui. Kad stažuotojas
galėtų užbaigti dar nebaigtas užduotis, jis turi teisę likti tris darbo dienas, skaičiuojant
nuo kitos dienos po to, kai perduodamas sprendimas dėl priešlaikinio stažuotės
nutraukimo arba kai patvirtinama, kad sprendimas dėl priešlaikinio stažuotės
nutraukimo gautas.

5. Kompetentingas subjektas gali nuspręsti, kad būtina uždrausti stažuotojui patekti į
Europos Parlamento pastatus ir naudotis elektroninėmis pašto dėžutėmis.

6. Be to, visiškai netinkamo elgesio atvejais Parlamentas pasilieka teisę pradėti
teismo procesą prieš stažuotoją.

7. Atitinkamai sumažinamas stažuotojui priklausančių atostogų dienų skaičius ir
stipendija. Jei anksčiau laiko nutraukus stažuotę jam išmokama pernelyg didelė
stipendija, stažuotojas turi grąžinti visą permoką Europos Parlamentui.
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8. Jei kompetentingas subjektas nusprendžia nenutraukti stažuotės, ji tęsiama įprasta
tvarka.

II ANTRAŠTINĖ DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32 straipsnis

Sprendimų apskundimas

1. Dėl sprendimų, susijusių su stažuotėmis, oficialūs vidiniai skundai neteikiami.

2. Gavęs raštišką pagrįstą stažuotojo prašymą, kompetentingas subjektas gali
pasiūlyti neoficialų tarpininkavimą, kad išspręstų su konkrečia stažuote susijusią
problemą.

3. Sprendimus, priimtus taikant šias taisykles, galima apskųsti Europos Sąjungos
Bendrajam Teismui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 263
straipsnį.

33 straipsnis

Duomenų apsauga

Visi gauti asmens duomenys, susiję su stažuotėmis, tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 2018/1725 dėl fizinių asmenų
apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, nesvarbu, ar paraiškos buvo
atrinktos, atmestos ar atsiimtos. Visi asmens duomenys tvarkomi tik šiose vidaus
taisyklėse nustatytu tikslu ir tik vadovaujantis jomis.

34 straipsnis

Įsigaliojimas

1. Šios taisyklės įsigalioja pirmą kito mėnesio, einančio po jų pasirašymo, dieną.

2. Stažuotėms, kurios prasidėjo iki šių taisyklių įsigaliojimo dienos, taip pat
stažuotėms, kurios buvo pratęstos iki šios dienos arba po šios dienos, ir toliau privalo
būti taikomos 2019 m. birželio 18 d. Stažuočių Europos Parlamento generaliniame
sekretoriate vidaus taisyklės. Minėtosios taisyklės, išskyrus šiuos konkrečius atvejus,
pakeičiamos šiomis taisyklėmis.

3. Panaikinami 2014 m. vasario 4 d. Personalo generalinio direktoriaus sprendimas
(Sprendimas dėl priemokos skyrimo neįgaliems stažuotojams) ir 2015 m. gruodžio
22 d. generalinio sekretoriaus sprendimas (Sprendimas dėl neįgalumo nustatymo ir
priimtinų sąlygų sudarymo stažuotojams).

Priimta 2021 m. balandžio 29 d. Liuksemburge
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