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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI PAR PRAKSI

EIROPAS PARLAMENTA SEKRETARIĀTĀ

I SADAĻA. PRAKSE

1. NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis

Lai sniegtu ieguldījumu Eiropas izglītības un profesionālās apmācības sistēmā un lai
iepazīstinātu ES iedzīvotājus ar iestādes darbību, Eiropas Parlamenta
Ģenerālsekretariāts piedāvā dažāda veida praksi. Eiropas Parlaments ir apņēmies
radīt vienlīdzīgu un iekļaujošu darba vidi. Neskarot 8. pantu, praksei var pieteikties
kandidāti neatkarīgi no ģeogrāfiskās, rases vai etniskās izcelsmes, politiskajiem,
filozofiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem, vecuma vai invaliditātes, dzimuma vai
seksuālās orientācijas, kā arī neatkarīgi no civilstāvokļa un ģimenes stāvokļa.

2. pants

Definīcijas

Šajos iekšējos noteikumos:

- „praktikants” ir persona, kas piedalās prakses programmā Eiropas
Parlamenta Ģenerālsekretariātā;

- „Praktikantu pieņemšanas darbā nodaļa” ir Eiropas Parlamenta
dienests, kas risina ar praktikantiem saistītus atlases, prakses
piešķiršanas un administratīvus jautājumus;

- „trīs darba vietas” ir Brisele, Luksemburga un Strasbūra;

- „EPB” ir Eiropas Parlamenta vietējie biroji, kas atrodas visu dalībvalstu
galvaspilsētās vai lielākajās pilsētās; daži biroji atrodas arī ārpus
Eiropas Savienības.

3. pants

Kompetences

1. Personāla ģenerāldirektorāts ir kompetentā struktūrvienība, kurai ir pilnvaras lemt
par kandidātu atlasi, prakses piešķiršanu un administratīviem jautājumiem, ciktāl tie
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saistīti ar praktikantiem. Personāla ģenerāldirektorāts var pilnībā vai daļēji deleģēt šīs
pilnvaras Praktikantu pieņemšanas darbā nodaļas vadītājam.

2. „Prakses koordinators” ir ierēdnis vai cits darbinieks, ko ieceļ katra
ģenerāldirektorāta Personāla nodaļa vai Cilvēkresursu nodaļa (vai ekvivalenta
struktūra, ja šāda nodaļa nav izveidota) un kas ir atbildīgs par praktikantiem. Prakses
koordinators pārzina jautājumus, kas saistīti ar viņa ģenerāldirektorātā norīkotajiem
praktikantiem. Konkrētāk, prakses koordinators:

 apzina, kādas ir ģenerāldirektorāta vajadzības saistībā ar
praktikantiem;

 aktīvi iesaistās kandidātu atlasē un piedalās galīgā lēmuma
pieņemšanā, pamatojoties uz prakses vadītāja veikto atlasi un
vienojoties ar ģenerāldirektoru;

 atbild par visām darbībām un/vai pasākumiem, kas tiek organizēti
praktikantiem attiecīgajā ģenerāldirektorātā (sagaidīšanas dienas,
semināri, mācību kursi u. c.);

 atbild par visām nepieciešamajām iekšējām praktikantu
pārcelšanām (no vienas nodaļas uz citu vienā un tajā pašā
ģenerāldirektorātā);

 risina problēmas, kas saistītas ar prakses laikā notikušiem būtiskiem
incidentiem, un palīdz praktikantiem atrisināt svarīgus jautājumus,
kas var rasties;

 darbojas kā koordinators starp ģenerāldirektorāta prakses
vadītājiem un Praktikantu pieņemšanas darbā nodaļu.

3. „Prakses vadītājs” var būt Eiropas Parlamenta ierēdnis vai cits darbinieks, kas ir
nodarbināts nodaļā, kurā praktikants ir norīkots praksē. Konkrētāk, prakses vadītājs:

 aktīvi iesaistās kandidātu atlasē;

 vada praksi un cieši uzrauga praktikanta veikumu visā prakses
laikā;

 atbild par ikdienas uzdevumu piešķiršanu praktikantam, pārrauga
praktikanta sniegumu un nodrošina praktikanta integrāciju nodaļā;

 ziņo prakses koordinatoram par prakses laikā notikušiem būtiskiem
incidentiem.

4. Kompetentā struktūrvienība lemj par praktikantu pārstāvju komitejas izveidi, kura
darbosies kā koordinators starp praktikantiem un Eiropas Parlamenta
struktūrvienībām un uzlabos prakses pieredzi.
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4. pants

Prakses veidi

1. R. Šūmana prakse

Šūmana prakses mērķis ir dot iespēju universitāšu absolventiem papildināt studiju
laikā iegūtās zināšanas un iepazīties ar Eiropas Savienības darbību, jo īpaši ar Eiropas
Parlamenta darbību. 2. „Eiropas Savienība un Tu”

Prakses „Eiropas Savienība un Tu” mērķis ir dot iespēju absolventiem, kas pabeiguši
studijas trešās valstīs, kurās atrodas EPB, praktizēties attiecīgajā EPB.

3. Prakse „Vienošanās ar iestādi”

Prakse „Vienošanās ar iestādi” pamatojas uz vienošanos, kuru Eiropas Parlamenta
ģenerālsekretārs noslēdz ar konkrētām izglītības iestādēm vai ārējām organizācijām
un kurā, inter alia, paredz praktikantu uzņemšanu Eiropas Parlamenta
Ģenerālsekretariātā; šie praktikanti ir minēto iestāžu vai organizāciju studenti vai
pārstāvji.

Noteikumus par šiem prakses veidiem nosaka starp abām pusēm noslēgtas
vienošanās dokumentā. Uz jautājumiem, kuri šajos vienošanās dokumentos nav
atrunāti, attiecas Iekšējie noteikumi par praksi Eiropas Parlamentā.

2. NODAĻA. KANDIDĀTU ATLASES PROCEDŪRAS

5. pants

Atlases procedūras

Atkarībā no prakses veida ir divu veidu kandidātu atlases procedūras.

1. Formālā un strukturētā atlases kampaņa, kas attiecas uz:

 R. Šūmana praksi,

 praksi “Eiropas Savienība un Tu”

un ir saistīta ar dažādu prakses kandidātu salīdzinošu novērtēšanu.

2. Ad-hoc atlases procedūra, kas attiecas uz:

 praksi „Vienošanās ar iestādi”

un ko veic tikai izglītības iestāde vai ārējā organizācija, kurai ar Eiropas Parlamentu ir
vienošanās par praksi.

6. pants
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Pieteikumu reģistrācijas periodi

1. R. Šūmana praksei pieteikumu iesniegšanas periods ilgst vismaz mēnesi.
Pieteikšanās periodus nosaka kompetentā struktūrvienība, un tie tiek publicēti Eiropas
Parlamenta tīmekļa vietnē.

2. Praksei „Eiropas Savienība un Tu” pieteikumu iesniegšanas periodus nosaka
kompetentā struktūrvienība, vienojoties ar EPB, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības
teritorijas. Tos publicē Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē. Visi pieteikumi būtu
jāiesniedz vismaz vienu mēnesi pirms prakses sākuma datuma.

3. Praksei „Vienošanās ar iestādi” pieteikšanās periodus nosaka katrā vienošanās
dokumentā.

7. pants

Prakses periodi

1. R. Šūmana prakse

Neskarot 21. pantu, R. Šūmana praksi piešķir uz pieciem mēnešiem. Prakse ilgst:

- no 1. marta līdz 31. jūlijam,

- no 1. oktobra līdz februāra beigām.

Ģenerāldirektorātiem ir iespēja par prakses sākuma datumu noteikt agrāku datumu
vai pārcelt sākuma datumu uz vēlāku laiku, ja vien jaunais datums ir mēnesī, kas ir
uzreiz pirms vai pēc sākotnēji noteiktā sākuma datuma. Šādā gadījumā attiecīgi maina
arī prakses beigu datumu.

Vienojoties ar attiecīgā ģenerāldirektorāta prakses vadītāju un prakses koordinatoru,
praktikantam ir iespēja pārcelt prakses sākuma datumu uz agrāku datumu vai pārcelt
to uz vēlāku laiku, ja vien jaunais datums ir mēnesī, kas ir uzreiz pirms vai pēc
sākotnēji noteiktā sākuma datuma. Šī vienošanās būtu jānosūta Praktikantu
pieņemšanas darbā nodaļai iespējami drīz un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms
sākotnēji noteiktā prakses sākuma datuma, kas minēts iepriekš. Šādā gadījumā
attiecīgi maina arī prakses beigu datumu.

Prakses koordinators, vienojoties ar praktikantu un prakses vadītāju un saņemot
kompetentās struktūrvienības apstiprinājumu, var prasīt pagarināt praksi par vienu
mēnesi.

Izņēmuma gadījumā prakses koordinators, vienojoties ar praktikantu un prakses
vadītāju un saņemot kompetentās struktūrvienības apstiprinājumu, var prasīt
pagarināt praksi vēl par trim mēnešiem dienesta interesēs. Šāds pieprasījums
pienācīgi jāpamato.

Pagarinājumus var piešķirt tikai vienu reizi un ar nosacījumu, ka Praktikantu
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pieņemšanas darbā nodaļa saņem attiecīgu informāciju vismaz vienu mēnesi pirms
prakses beigu datuma. Starp prakses līgumā noteikto beigu datumu un attiecīgo
pagarinājumu nedrīkst būt pārtraukumu. Kopējais prakses ilgums nekādā gadījumā
nedrīkst pārsniegt astoņus mēnešus.

Konkrētāk, saistībā ar tulkošanas pakalpojumiem attiecīgajā ģenerāldirektorātā:

 gada laikā var paredzēt ne vairāk kā divus papildu prakses periodus,
ja viens sākas 1. jūnijā, bet otrs — 1. decembrī,

 šādā (četru periodu) gadījumā prakses ilgumu var saīsināt no
pieciem uz ne mazāk kā trim mēnešiem.

2. Prakse „Eiropas Savienība un Tu”

Prakses periodus nosaka kopējā līgumā, kas noslēgts starp kompetento
struktūrvienību un EPB, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Tos publicē
līgumslēdzēju pušu tīmekļa vietnēs iepriekšējā gada 1. oktobrī.

Praksi „Eiropas Savienība un Tu” piešķir uz trim mēnešiem. Praksi var pagarināt vienu
reizi un ne vairāk kā par diviem mēnešiem, un tā notiek ar vai bez pārtraukuma EPB
vai vienā no trim darba vietām atkarībā no EPB lēmuma. Ja praksi pagarina un tā
notiek vienā no trim darba vietām, EPB ir atbildīgs par praktikanta norīkošanu vienā
no Parlamenta Ģenerālsekretariāta departamentiem.

3. Prakse „Vienošanās ar iestādi”

Prakses periodus nosaka katrā vienošanās dokumentā.

3. NODAĻA. KRITĒRIJI

8. pants

Atbilstības kritēriji

1. Kandidāti:

a. prakses sākšanas dienā ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu;

b. R. Šūmana praksei: lai pieteiktos šai praksei, kandidātiem ir jābūt kādas
Eiropas Savienības dalībvalsts vai pievienošanās valsts /
kandidātvalsts valstspiederīgajiem. Taču kompetentā struktūrvienība
var piedāvāt iespēju praktizēties ierobežotam skaitam citu valstu
valstspiederīgo;

c. uzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību savu pienākumu
veikšanai;

d. i. dalībvalstu pilsoņi — teicami pārvalda kādu no Eiropas Savienības
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oficiālajām valodām un ļoti labi — vēl kādu citu Eiropas Savienības
oficiālo valodu;

ii. trešo valstu pilsoņi — ļoti labi pārvalda angļu, franču vai vācu valodu;

e. kandidāti, kas piesakās R. Šūmana praksei un praksei „Eiropas
Savienība un Tu”, augstākās izglītības diplomu ir ieguvuši, vēlākais:

– trīs mēnešus pirms prakses sākuma, lai varētu pieteikties R. Šūmana
praksei;

– vienu mēnesi pirms prakses sākuma, lai varētu pieteikties praksei
„Eiropas Savienība un Tu”;

f. iepriekš nav bijuši (un nav arī tagad) ne apmaksātā, ne neapmaksātā
praksē kādā Eiropas iestādē, struktūrā vai aģentūrā ilgāk par diviem
mēnešiem pēc kārtas, tostarp nav bijuši un nav arī tagad praksē pie
Eiropas Parlamenta deputāta vai Eiropas Parlamenta politiskajā grupā;

g. sešus mēnešus pirms prakses sākuma nav piedalījušies mācību
apmeklējumu programmās Eiropas Parlamenta sekretariātā;

h. iepriekš nav bijuši nodarbināti un arī pašreiz nav nekādā veidā
nodarbināti nevienā Eiropas iestādē, struktūrā vai aģentūrā ilgāk par
diviem mēnešiem, tostarp nav bijuši pagaidu darbinieki,
līgumdarbinieki, palīglīgumdarbinieki, personāla locekļi, valstu norīkotie
eksperti nevienā ES iestādē vai struktūrā, kā arī Eiropas Parlamenta
deputātu palīgi.

2. Praktikantu pieņemšanas darbā nodaļa atbild par katra kandidāta atbilstības
kritēriju pārbaudi.

9. pants

Citi kritēriji

Kandidātiem ir jāatbilst arī citiem kritērijiem, kas norādīti katra praktikanta pienākumu
aprakstā. Tie ir ar izglītību, profesionālajām iemaņām, valodas prasmi, IT un rakstura
īpašībām saistīti kritēriji, kas nepieciešami prakses pienākumu veikšanai.

4. NODAĻA. ATLASE

10. pants

Procedūras apraksts

1. Atlases procedūra ir izstrādāta tā, lai nepieļautu nekādu diskrimināciju un
nodrošinātu, ka visi pieteikumi tiek izskatīti un apstrādāti godīgi. Ja vairāku kandidātu
kvalifikācija un prasmes ir vienādā līmenī, starp atlasītajiem kandidātiem pēc iespējas
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būtu jācenšas nodrošināt ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru.

2. Kompetentā struktūrvienība nosaka, cik katrā ģenerāldirektorātā ir pieejamu
prakses vietu.

3. Katra ģenerāldirektorāta prakses koordinators nodrošina, ka pirms atlases
procedūras sākšanas ir zināms katra praktikanta pienākumu apraksts un citi kritēriji.

4. Iesniedzot pieteikumus tiešsaistē, ir jāievēro Praktikantu pieņemšanas darbā
nodaļas noteiktās procedūras, kas publicētas Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

5. Izraudzītie prakses vadītāji pārbaudīs pieteikumus, pamatojoties uz kandidātu
kvalifikāciju, prasmēm un atbilstību paziņotajiem kritērijiem. Prakses koordinators
pieņem galīgo lēmumu, pamatojoties uz prakses vadītāja veikto kandidātu atlasi un
pēc vienošanās ar ģenerāldirektoru, un nosūta Praktikantu pieņemšanas darbā
nodaļai izraudzīto kandidātu vārdus.

6. Praktikantu pieņemšanas darbā nodaļa pārbauda minēto izraudzīto kandidātu
atbilstību. Kompetentās struktūrvienības norādītajā termiņā izraudzītajiem
kandidātiem ir jāiesniedz visi nepieciešamie apliecinošie dokumenti. Ja dokumenti
netiek iesniegti norādītajā termiņā, pieteikumu noraida.

7. Ne visiem izraudzītajiem kandidātiem tiks piedāvāta prakses iespēja.

11. pants

Atlases procedūras iznākums

1. Visi kandidāti neatkarīgi no tā, vai viņiem ir piešķirta prakse vai nav, saņems
paziņojumu par pieteikuma iznākumu. Šādus paziņojumus nosūta tikai elektroniski.
Kandidāti netiek informēti par iemesliem, kāpēc viņi nav tikuši izraudzīti un kāpēc
viņiem prakse nav piešķirta.

2. Prakses sākumā kompetentā struktūrvienība un praktikants paraksta prakses
līgumu. Eiropas Parlaments neslēdz prakses līgumus, ko piedāvā praktikanta
izglītības iestāde vai ārējā organizācija. Šo noteikumu 7. panta 1. un 2. punktā
paredzētajos prakses pagarinājuma gadījumos ir jāizdara grozījumi attiecīgajā
prakses līgumā, ko paraksta kompetentā struktūrvienība, pamatojoties uz budžeta
piešķīrumu.

3. Ja kādā no atlases procedūras posmiem kandidāta pieteikums tiek noraidīts,
kandidāts var atkārtoti pieteikties kādam no nākamajiem prakses periodiem. Taču
šādā gadījumā ir jāiesniedz jauns tiešsaistes pieteikums, uz kuru visa oficiālā atlases
procedūra attieksies no jauna.

4. Neskarot nākamo punktu (11. panta 5. punktu), kandidāts jebkurā atlases procesa
posmā var atsaukt savu pieteikumu vai noraidīt prakses piedāvājumu, rakstiski
informējot par to Praktikantu pieņemšanas darbā nodaļu. Šādos gadījumos kandidāti
tiek izslēgti no turpmākajiem atlases posmiem. Viņi var pieteikties atkārtoti kādam no
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nākamajiem prakses periodiem. Taču šādā gadījumā ir jāiesniedz jauns tiešsaistes
pieteikums, uz kuru visa oficiālā atlases procedūra attieksies no jauna.

5. Taču gadījumā, ja kandidāts noraida piedāvāto prakses vietu mazāk kā divas
nedēļas pirms prakses sākuma datuma, viņam divus gadus liedz iesniegt prakses
pieteikumus. Kompetentā struktūrvienība var piekrist izņēmumam tikai tad, ja ir force
majeure.

12. pants

Darba vietas saprātīgas iekārtošanas prasība

1. Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 1.d panta 4. punktu darba
vietas saprātīga iekārtošana attiecībā uz darba būtiskajām funkcijām nozīmē to, ka
nepieciešamības gadījumā ir veikti atbilstīgi pasākumi, lai persona ar invaliditāti varētu
iegūt darbu, strādāt vai gūt paaugstinājumu darbā, vai piedalīties apmācībā, ja vien
šādi pasākumi neuzliek nesamērīgu slogu darba devējam.

2. Praksei mutatis mutandis piemēro 2015. gada 1. aprīļa iekšējos noteikumus, ar
kuriem īsteno Civildienesta noteikumu 1.d panta 4. punktu, un atbilstoši šo iekšējo
noteikumu 9. pantam pieņemtās pamatnostādnes.

3. Neraugoties uz to, kandidātiem, kam piešķirta prakse un kas savos pieteikumos ir
norādījuši uz nepieciešamību pēc saprātīgi iekārtotas darba vietas, netiek pieprasīta
medicīniskā pārbaude, kas paredzēta 2015. gada 1. aprīļa iekšējo noteikumu 2. panta
1. punktā un pamatnostādņu 8. panta 1. punktā un 10. panta 1. punktā. Medicīniskās
pārbaudes vietā viņus aicina uz sarunu ar vienu no Parlamenta ārstiem.

4. Parlaments var organizēt īpašas prakses shēmas kandidātiem ar invaliditāti, kas
prasa saprātīgus pielāgojumus, lai veicinātu viņu dalību tā prakses programmās.

5. NODAĻA. PEINĀKUMI

13. pants

Vispārīgi pienākumi

1. Praktikantiem jāievēro spēkā esošie Eiropas Parlamenta praksi reglamentējošie
iekšējie noteikumi.

2. Praktikantiem nodaļā, kurā viņi ir norīkoti, jāievēro prakses vadītāju un nodaļas
vadītāja norādījumi.

3. Praktikanti dod ieguldījumu tās nodaļas darbā, kurā viņi ir norīkoti.

4. Praktikantiem jāievēro tās valsts likumi, kurā prakse tiek veikta, piemēram,
noteikumi par reģistrēšanos pašvaldību iedzīvotāju reģistros vai, attiecīgā gadījumā,
vīzas prasības.
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14. pants

Uzvedības normas un rīcība

1. Praktikantam pienākumi jāpilda godprātīgi un jābūt pieklājīgam un apdomīgam. Ja
praktikanta rīcība nav apmierinoša, kompetentā struktūrvienība var jebkurā brīdī
pieņemt lēmumu izbeigt praksi saskaņā ar šo noteikumu 31. pantu.

2. Prakses laikā praktikantiem ir jākonsultējas ar prakses vadītāju vai, ja tas nav
iespējams, ar prakses koordinatoru ikvienā gadījumā, kad praktikanti pēc savas
iniciatīvas vēlas veikt kādu darbību, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta darbību.

15. pants

Interešu konflikts

1. Praktikanti nedrīkst iesaistīties tāda jautājuma risināšanā, kurā viņiem ir tiešas vai
netiešas personiskas intereses (piem., ģimenes un/vai finanšu intereses), kas var
ietekmēt pienākumu izpildi. Praktikantiem nedrīkst būt ar praksi nesavienojamas
profesionālas saistības ar trešām personām.

2. Prakses laikā praktikantiem nav ļauts iesaistīties algotā darbā, kas var negatīvi
ietekmēt viņiem uzticēto pienākumu izpildi.

3. Šā panta 1. un 2. punktā aprakstītajos gadījumos vai arī tad, ja prakses laikā rodas
interešu konflikta iespējamība, praktikanti nekavējoties par to rakstiski ziņo prakses
koordinatoram, kas pieņem pārdomātu lēmumu attiecībā uz šo gadījumu sekām.

16. pants

Konfidencialitāte

1. Visā prakses laikā praktikantiem jāievēro vislielākā konfidencialitāte attiecībā uz
ikdienas darbu Eiropas Parlamentā. Viņi bez Eiropas Parlamenta iepriekšējas
piekrišanas nedrīkst apspriest ne ar vienu personu, kas nav Eiropas Parlamenta
personāla loceklis, nevienu dokumentu un nekādu informāciju, kas viņiem kļuvusi
zināma un vēl nav publiskota.

2. Praktikantiem, tāpat kā visiem Eiropas Parlamenta personāla locekļiem, ir jāievēro
noteikumi par saziņu ar presi un jāievēro sniegtie norādījumi.

3. Šis pienākums praktikantiem saglabājas arī pēc prakses beigām.

17. pants

Publikācijas

1. Praktikanti bez attiecīgo dienestu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ne paši, ne
kopā ar citām personām nedrīkst publicēt vai nodot publicēšanai informāciju, kas skar
Eiropas Parlamenta darbu.
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2. Tūlīt pēc šādas piekrišanas saņemšanas, praktikants attiecīgajam dienestam
iesniedz publikācijas vai raksta kopiju.

3. Šis pienākums praktikantiem saglabājas arī pēc prakses beigām.

18. pants

Intelektuālā īpašuma tiesības

Eiropas Parlamentam ir visā pasaulē neatsaucamas īpašumtiesības uz rezultātiem un
visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz darbu, ko prakses laikā veic
praktikants. Šādi iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības ietver, piemēram,
autortiesības, reproducēšanas tiesības, izpaušanu sabiedrībai, izplatīšanu un
jebkādas citas intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesības.

6. NODAĻA. ADMINISTRATĪVI JAUTĀJUMI

19. pants.

Pārcelšana

Jebkurā prakses brīdī prakses koordinators, vienojoties ar ģenerāldirektoru un
prakses vadītāju, var ieņemt lēmumu pārcelt praktikantu uz citu nodaļu tajā pašā
ģenerāldirektorātā. Prakses koordinators par to attiecīgi informē Praktikantu
pieņemšanas darbā nodaļu.

20. pants

Prakses brīvprātīga pārtraukšana uz laiku

1. Praktikants var prasīt uz laiku pārtraukt praksi. Šāda pārtraukšana uz laiku nevar
būt ilgāka par vienu mēnesi, un prakses laikā to prasīt var tikai vienu reizi.

2. Praktikants iesniedz pamatotu pieprasījumu prakses koordinatoram, kas,
vienojoties ar prakses vadītāju, pieprasījumu vai nu apstiprina, vai noraida. Ja prakses
pārtraukšanu apstiprina, prakses koordinators iespējami drīz informē Praktikantu
pieņemšanas darbā nodaļu. Tad kompetentā struktūrvienība izdod lēmumu, ar kuru
apstiprina prakses pārtraukšanu uz laiku un kurā precizē datumus, ņemot vērā visus
administratīvos aspektus.

3. Prakses pārtraukuma laikā praktikantam nav tiesību saņemt atalgojumu,
apdrošināšanu vai ceļa izdevumu kompensāciju par minēto periodu. Atvaļinājuma
dienu kvotu attiecīgi proporcionāli samazina. Praktikantam šajā laikā turpina būt
saistošs šo noteikumu 14. panta 2. punkts, 15., 16. un 17. pants.

4. Prakses beigu datums ir sākotnēji noteiktais beigu datums, un prakses
pagarinājuma gadījumā jāievēro šo noteikumu 7. panta 1. un 2. punkts.

21. pants
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Turpmāka nodarbināšana

Prakses piešķiršana nekādā gadījumā nenozīmē Eiropas Savienības iestāžu ierēdņa
vai darbinieka statusa piešķiršanu un nekādā ziņā nerada tiesības uz turpmāku darba
līgumu.

7. NODAĻA. DARBA APSTĀKĻI

Ja nav specifisku noteikumu par praktikantu darba laiku, atvaļinājumiem, prombūtni
un komandējumiem, uz mutatis mutandis pamata piemēro vispārējos noteikumus, kas
attiecas uz visu Eiropas Parlamenta personālu.

22. pants

Darba laiks

1. Praktikantus nodarbina pilnu darba laiku.

2. Darba laiks atbilst darba laikam, kāds ir spēkā Eiropas Parlamentā. Praksē, kas
saistīta ar bērnu aprūpes jomu, darba laiki var būt atšķirīgi. Virsstundu darbs nedod
tiesības nedz uz kompensāciju, nedz atalgojuma vai ikmēneša stipendijas
palielinājumu.

23. pants

Atvaļinājums un prombūtne

Tiek piemērota tāda pati aprēķina metode kā visam Eiropas Parlamenta personālam.

1. Svētku dienas un iestādes brīvdienas

Uz praktikantiem, tāpat kā uz Eiropas Parlamenta personālu, attiecas noteikumi, ar
kuriem reglamentē svētku dienas un iestādes brīvdienas.

2. Ikgadējais atvaļinājums

Praktikantiem ir tiesības uz divām atvaļinājuma dienām par katru nostrādāto prakses
mēnesi, un aprēķins pamatojas uz prakses kopējo ilgumu. Atvaļinājums ir jāizmanto,
vienojoties ar prakses vadītāju.

Neizmantotās atvaļinājuma dienas prakses beigās netiks kompensētas.

Ja praktikants ir izmantojis vairāk atvaļinājuma dienu, nekā viņam pienākas, no
ikmēneša stipendijas atvelk attiecīgu summu. Prakses „Vienošanās ar iestādi”
gadījumā nosūta paziņojumu izglītības iestādei vai ārējai organizācijai.

3. Īpašs atvaļinājums

Uz mutatis mutandis pamata piemēro vispārējos noteikumus, kas attiecas uz visu
Eiropas Parlamenta personālu.



12

4. Prombūtne slimības gadījumā

Slimības gadījumā praktikantiem pirmajā prombūtnes dienā ir jāinformē prakses
vadītājs un/vai nodaļa, kurā tie norīkoti praksē. Ja prombūtne slimības dēļ ilgst vairāk
nekā trīs dienas (ieskaitot nedēļas nogales, svētku dienas un iestādes brīvdienas),
praktikantam ir jānosūta Parlamenta Slimības atvaļinājumu dienestam medicīniska
izziņa.

Jebkurā gadījumā kavējumi slimības dēļ bez ārsta izziņas visā prakses laikā nedrīkst
pārsniegt vienu dienu par katru prakses mēnesi.

5. Neattaisnota prombūtne

Tiklīdz attiecīgais dienests saņem informāciju par neattaisnotu prombūtni, prombūtnes
laiku atskaita no praktikanta atvaļinājuma, līdz praktikants iesniedz attaisnojumu. Ja
praktikantam atvaļinājuma dienu vairs nav, atskaitījumus veic no ikmēneša
stipendijas. Prakses „Vienošanās ar iestādi” gadījumā nosūta paziņojumu izglītības
iestādei vai ārējai organizācijai.

24. pants

Komandējumi

1. Praktikantus prakses laikā var nosūtīt komandējumā uz kādu no Eiropas
Parlamenta trim darba vietām, lai viņi iepazītos ar Parlamenta darbu.

2. Izņēmuma gadījumos praktikanti dienesta interesēs var doties komandējumā uz
citu valsti.

3. Praktikantiem, kas norīkoti praksē kādā no EPB, ir atļauts doties komandējumā
ārpus Eiropas Parlamenta trijām darba vietām valstī, kurā tiek veikta prakse.

4. Kompetentā struktūrvienība lemj par visiem praktikantu komandējumus
reglamentējošiem īpašiem noteikumiem, kurus publicē Eiropas Parlamenta tīmekļa
vietnē. Ja attiecībā uz praktikantiem nekādi īpaši noteikumi netiek piemēroti, uz
mutatis mutandis pamata piemēro vispārējos noteikumus, kas attiecas uz visu Eiropas
Parlamenta personālu.

8. NODAĻA. STIPENDIJAS, PABALSTI UN APDROŠINĀŠANA

25. pants

Ikmēneša stipendijas

1. Kompetentā struktūrvienība lemj par ikmēneša stipendijas apmēru dažādiem
prakses veidiem. Šīs summas publicē Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

2. Stipendijas aprēķinā ņem vērā tās valsts koriģējošo koeficientu, kurā tiek veikta
prakse.
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3. Atkarībā no vienošanās satura praktikantiem, kas piedalās praksē “Vienošanās ar
iestādi”, var nebūt tiesību uz ikmēneša stipendiju.

26. pants

Lēmums par pieprasījumiem attiecībā uz saprātīgiem pielāgojumiem un
invaliditātes pabalstu

1. Kompetentā iestāde lemj par sekmīgo kandidātu pieprasījumiem veikt saprātīgus
pielāgojumus pēc tam, kad Eiropas Parlamenta Medicīniskās aprūpes dienests ir
atzinis invaliditāti un noteicis tās procentuālo daļu, un pēc Konsultatīvās komitejas
saprātīgu pielāgojumu jautājumos ieteikuma katrā atsevišķā gadījumā.

2. Novērtējot invaliditāti un nosakot tās procentuālo daļu, Eiropas Parlamenta
Medicīniskās aprūpes dienestam nav saistoši nekādi valsts, vietējie vai citi trešo
personu izsniegti sertifikāti vai pieņemti lēmumi.

3. Praktikants, kura prasība par darba vietas saprātīgu iekārtošanu ir apstiprināta,
atkarībā no invaliditātes pakāpes var saņemt papildu maksājumu līdz 50 % apmērā
no ikmēneša stipendijas.

 Ja invaliditāte ir mazāk nekā 20% apmērā, praktikantam papildu
maksājumu nepiešķir.

 Ja invaliditāte ir 20 % apmērā vai vairāk, bet mazāka par 50 %,
praktikantam piešķir papildu maksājumu 20 % apmērā no ikmēneša
stipendijas.

 Ja invaliditāte ir 50 % apmērā vai vairāk, praktikantam piešķir papildu
maksājumu 50 % apmērā no ikmēneša stipendijas.

4. Kompetentā struktūra pieņem lēmumu, kurā apstiprina precīzu papildu maksājuma
apmēru, un šis maksājums ir spēkā (tostarp ar atpakaļejošu spēku) visā prakses laikā.

27. pants

Pabalsts ceļa izdevumu segšanai

1. Visiem praktikantiem, kuri piedalās R. Šūmana praksē, ir tiesības uz pabalstu to
ceļa izdevumu daļējai segšanai, kas radušies, viņiem ierodoties darba vietā no savas
dzīvesvietas.

2. Šī vienreizējā ceļa izdevumu segšanas pabalsta summu un tās izmaksāšanas
metodi nosaka kompetentā iestāde, un šī informācija tiek publiskota Eiropas
Parlamenta tīmekļa vietnē.

3. Praktikantiem, kas piedalās praksē “Eiropas Savienība un Tu” un “Vienošanās ar
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iestādi”, nav tiesību uz pabalstu ceļa izdevumu segšanai.

28. pants

Veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

1. Praktikantiem visā prakses laikā ir veselības apdrošināšana, un viņi ir apdrošināti
pret nelaimes gadījumiem.

2. Eiropas Parlaments noslēdz līgumu par praktikantu veselības apdrošināšanu un
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, papildinot valsts apdrošināšanas sistēmas
segumu vai citu apdrošināšanu, kāda praktikantam, iespējams, ir noslēgta.

3. Pēc praktikantu pieprasījuma Eiropas Parlaments var apdrošināt arī viņu laulātos
un bērnus. Šādā gadījumā apdrošināšanas prēmijas sedz praktikanti.

4. Sīkāka informācija par pieejamajām apdrošināšanas polisēm ir publicēta Eiropas
Parlamenta tīmekļa vietnē.

5. Ja praktikants saslimst vai ar viņu atgadās nelaimes gadījums, viņam tieši
jāsazinās ar apdrošināšanas sabiedrību. Eiropas Parlaments nevar būt starpnieks
starp praktikantu un apdrošināšanas sabiedrību.

6. Atkarībā no vienošanās satura praktikantiem, kas piedalās praksē “Vienošanās ar
iestādi”, var nebūt tiesību uz veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem.

29. pants

Nodokļu saistības

Praktikanti ir atbildīgi par to nodokļu saistību ievērošanu, kas noteiktas attiecīgās
valsts spēkā esošajos tiesību aktos. Stipendiju neapliek ar Kopienas nodokli.

9. NODAĻA. PRAKSES PRIEKŠLAICĪGA IZBEIGŠANA

30. pants

Prakses izbeigšana pēc praktikanta lūguma

1. Praktikants var lūgt izbeigt praksi pirms prakses līgumā norādītā datuma. Ja
praktikants vēlas, pirms lūguma iesniegšanas kompetentā struktūra var viņu uzklausīt
par prakses priekšlaicīgas izbeigšanas iemesliem.

2. Praktikants iesniedz prakses koordinatoram parakstītu rakstisku iesniegumu un
informē par to prakses vadītāju. Prakses koordinatoram būtu jāinformē Praktikantu
pieņemšanas darbā nodaļa iespējami drīz, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms
prasītā prakses izbeigšanas datuma. Tad kompetentā struktūrvienība izdod lēmumu,
ar kuru apstiprina prakses priekšlaicīgu izbeigšanu, ņemot vērā visus administratīvos



15

aspektus.

3. Atvaļinājuma dienu skaitu un stipendiju proporcionāli samazina. Ja, priekšlaicīgi
izbeidzot praksi, stipendija ir pārmaksāta, praktikantam tā ir pilnībā jāatmaksā Eiropas
Parlamentam.

31. pants

Prakses izbeigšana, pamatojoties uz kompetentās struktūras lēmuma

1. Kompetentā struktūra patur tiesības izbeigt praksi pirms norādītā prakses beigu
datuma, ja:

 praktikanta profesionālā snieguma vai nepieciešamās valodas
zināšanu līmenis nav pietiekams, lai pienācīgi veiktu darba
pienākumus;

 kādā brīdī atklājas, ka praktikants ir sniedzis kļūdainus paziņojumus,
tostarp prakses pieteikuma veidlapā nav norādījis vai nav atbilstīgi
norādījis nepieciešamību pēc darba vietas saprātīgas iekārtošanas,
vai ir sniedzis nepatiesus paziņojumus vai viltotus dokumentus
pieteikuma iesniegšanas laikā, atlases laikā vai prakses laikā;

 ir pamatoti iemesli, jo īpaši — neatliekami un ar darba organizāciju
saistīti apsvērumi vai ir pārkāpti noteikumi attiecībā uz pienākumu
izpildi, uzvedību un rīcību, kuri praktikantam jāievēro.

2. Visos iepriekš minētajos gadījumos kompetentā struktūra aicina praktikantu uz
sarunu, lai viņu uzklausītu un izskaidrotu viņam prakses priekšlaicīgas izbeigšanas
iemeslus. Pēc tam kompetentā struktūra lemj par procedūras iznākumu.

3. Kompetentā struktūra var ierosināt praktikantam turpināt praktizēties vai nu tajā
pašā, vai citā nodaļā uz prakses atlikušo laiku.

4. Ja kompetentā struktūra pieņem lēmumu izbeigt praksi pirms paredzētā termiņa, tā
iespējami ātrāk šo lēmumu nodod vai nosūta praktikantam. Lai pabeigtu pildīt iesāktos
uzdevumus, praktikantam ir tiesības uz trīs darba dienu periodu, kas sākas dienā, kad
viņam tiek nodots lēmums par prakses priekšlaicīgu izbeigšanu vai kad viņš apstiprina
šāda lēmuma saņemšanu.

5. Kompetentā struktūra var pieņemt lēmumu liegt praktikantam iekļūt Eiropas
Parlamenta ēkās un piekļūt elektroniskajam pastam.

6. Turklāt ļoti nopietnas ļaunprātīgas rīcības gadījumos Parlamentam ir tiesības sākt
tiesvedību pret praktikantu.

7. Atvaļinājuma dienu skaitu un stipendiju proporcionāli samazina. Ja, priekšlaicīgi
izbeidzot praksi, stipendija ir pārmaksāta, praktikantam tā ir pilnībā jāatmaksā Eiropas
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Parlamentam.

8. Ja kompetentā struktūra pieņem lēmumu neizbeigt praksi, tā turpinās, kā
paredzēts.

II SADAĻA. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

32. pants

Lēmumu pārsūdzība

1. Ar praksi saistītu lēmumu iekšēja oficiāla pārsūdzība nav iespējama.

2. Pēc praktikanta rakstiska un pamatota pieprasījuma kompetentā struktūra var
piedāvāt neformālu mediāciju, lai atrisinātu ar konkrētu praksi saistītas problēmas.

3. Lēmumus, kas pieņemti, piemērojot šos noteikumus, var apstrīdēt Eiropas
Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 263. pantu.

33. pants

Datu aizsardzība

Neatkarīgi no tā, vai pieteikumi ir izraudzīti, noraidīti vai atsaukti, prakses vajadzībām
iegūtos personas datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un
aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Personas datus apstrādā tikai šajos iekšējos
noteikumos minētajā nolūkā un saskaņā ar tiem.

34. pants

Stāšanās spēkā

1. Šie noteikumi stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko to parakstīšanai.

2. Uz praksi, kas šo noteikumu spēkā stāšanās dienā turpinās, tostarp praksi, kura
pagarināta pirms vai pēc šā datuma, joprojām attiecas 2018. gada 14. septembra
Iekšējie noteikumi par praksi Eiropas Parlamenta Sekretariātā. Šie noteikumi aizstāj
iepriekš minētos noteikumus, izņemot šos konkrētos gadījumus.

3. Ar šo tiek atcelts Personāla ģenerāldirektora 2014. gada 4. februāra lēmums
(Lēmums par papildu pabalsta piešķiršanu stažieriem ar invaliditāti) un
Ģenerālsekretāra 2015. gada 22. decembra lēmums (Lēmums par invaliditātes
noteikšanu un saprātīgiem pielāgojumiem attiecībā uz stažieriem).

Luksemburgā, 2021. gada 29. aprīlī.
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