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NORMELE INTERNE PRIVIND STAGIILE LA SECRETARIATUL GENERAL AL

PARLAMENTULUI EUROPEAN

TITLUL I – STAGIILE

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Scop

Pentru a contribui la educația europeană și la pregătirea profesională a cetățenilor UE,
precum și pentru a le permite să înțeleagă cum funcționează instituția, Parlamentul
European oferă diverse tipuri de stagii în cadrul Secretariatului său General.
Parlamentul European s-a angajat să creeze un mediu de lucru echitabil și favorabil
incluziunii. Fără a aduce atingere articolului 8, stagiile sunt deschise tuturor
candidaților, fără deosebire de rasă, origine geografică, origine etnică, convingeri
politice, filozofice sau religioase, vârstă sau dizabilitate, sex sau orientare sexuală și
indiferent de starea lor civilă sau de situația lor familială.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentelor norme interne:

- un „stagiar” este o persoană care ia parte la un program de stagiu în
cadrul Secretariatului General al Parlamentului European;

- „Unitatea de recrutare a stagiarilor” este serviciul Parlamentului
European care gestionează procedurile de selecție și de admitere,
precum și chestiunile administrative legate de stagiari;

- „cele trei locuri de desfășurare a activității” sunt Bruxelles, Luxemburg
și Strasbourg;

- „EPLO” sunt birourile de legătură ale Parlamentului European situate
fie în capitale, fie în orașe mari din fiecare stat membru, fie, în unele
cazuri, în afara Uniunii Europene.

Articolul 3
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Competențe

1. Directorul general pentru personal este autoritatea competentă abilitată să decidă
cu privire la selecție, admitere și toate aspectele administrative, în măsura în care se
referă la stagiari. Directorul general pentru personal poate delega aceste competențe,
total sau parțial, șefului de unitate responsabil de Unitatea de recrutare a stagiarilor.

2. „Coordonatorul pentru stagii” este un funcționar sau un alt agent, desemnat de
Unitatea de personal/de resurse umane (sau de o entitate echivalentă atunci când nu
există o astfel de unitate) din fiecare direcție generală, care este responsabil de
stagiari. Coordonatorul pentru stagii gestionează stagiarii repartizați în direcția sa
generală. În special, coordonatorul pentru stagii:

 identifică nevoile direcției generale în ceea ce privește stagiarii;

 participă activ la selectarea stagiarilor, contribuind la luarea deciziei
finale, pe baza selecției realizate de mentor și în acord cu directorul
general;

 este responsabil de orice tip de activități și/sau evenimente
organizate pentru stagiarii direcției sale generale (zile de
întâmpinare a stagiarilor, seminarii, cursuri de formare etc.);

 răspunde de eventualele transferurile interne de stagiari care sunt
necesare (de la o unitate la alta în cadrul aceleiași direcții generale);

 se ocupă de orice incidente semnificative care apar în cursul
stagiului și îi ajută pe stagiari cu privire la orice probleme
semnificative care pot apărea;

 face legătura între mentorii de stagiu din cadrul direcției generale și
Unitatea de recrutare a stagiarilor.

3. „Mentorul de stagiu” poate fi un funcționar sau un alt agent al Parlamentului
European care lucrează în unitatea în care este repartizat stagiarul. În special,
mentorul de stagiu:

 participă activ la selecția stagiarilor;

 ghidează și supraveghează îndeaproape stagiarul pe tot parcursul
stagiului;

 are responsabilitatea de a-i atribui stagiarului sarcinile zilnice, de
a-i monitoriza activitatea și de a-i asigura integrarea în unitate;

 raportează coordonatorului de stagiu incidentele semnificative care
au loc în cursul stagiului.

4. Autoritatea competentă decide cu privire la crearea unui comitet reprezentativ
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pentru stagiari, care să acționeze în calitate de facilitator între stagiari și organismele
Parlamentului European și să îmbunătățească calitatea stagiului.

Articolul 4

Tipuri de stagii

1. Stagiile „Schuman”

Scopul stagiilor „Schuman” este de a le permite absolvenților universitari să își
completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu
activitățile Uniunii Europene, în special cu cele ale Parlamentului European.2. Stagiile
„UE și tu”

Scopul stagiilor „UE și tu” este de a le permite absolvenților de studii universitare
proveniți din țări ce nu fac parte din Uniunea Europeană și în care se află un EPLO să
efectueze un stagiu în cadrul respectivului EPLO.

3. Stagiile „Acord cu entități externe”

Stagiile bazate pe acorduri cu entități externe decurg din orice memorandum de
înțelegere încheiat de Secretarul General al Parlamentului European cu anumite
instituții de învățământ sau organizații externe, care acoperă, printre altele, primirea
de stagiari în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European; stagiarii din
această categorie sunt studenți sau reprezentanți ai acestor instituții sau organizații.

Normele privind stagiile respective sunt prevăzute în acordurile dintre cele două părți.
În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de aceste acorduri, se aplică
normele interne care reglementează stagiile în Parlamentul European.

CAPITOLUL 2 — PROCEDURILE DE SELECȚIE A STAGIARILOR

Articolul 5

Procedurile de selecție

Există două proceduri de selecție a stagiarilor, în funcție de tipul de stagiu:

1. Campania de selecție formală și structurată, care vizează:

 stagiile „Schuman”,

 stagiile „UE și tu”

și implică o comparație între diversele persoane care candidează pentru stagii.

2. O procedură de selecție ad-hoc, care vizează:

 stagiile „Acord cu entități externe”

și este realizată exclusiv de instituția de învățământ sau de organizația externă cu care
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Parlamentul European a încheiat un acord cu entități externe în materie de stagii.

Articolul 6

Perioadele de înscriere

1. Pentru stagiile „Schuman”, perioadele de depunere a candidaturilor durează cel
puțin o lună. Perioadele respective sunt definite de autoritatea competentă și sunt
publicate pe site-ul Parlamentului European.

2. Pentru stagiile „UE și tu”, perioadele de depunere a candidaturilor sunt stabilite de
autoritatea competentă, de comun acord cu EPLO situat în afara Uniunii Europene.
Acestea sunt publicate pe site-ul Parlamentului European. Toate cererile trebuie
depuse cu cel puțin o lună înainte de data de începere a stagiului.

3. Pentru stagiile bazate pe un acord cu entități externe, perioadele sunt stabilite în
fiecare memorandum de înțelegere.

Articolul 7

Perioadele de stagiu

1. Stagiile „Schuman”

Fără a aduce atingere articolului 21, durata stagiilor „Schuman” este de cinci luni.
Perioadele de stagiu sunt:

- de la 1 martie până la 31 iulie,

- de la 1 octombrie până la sfârșitul lunii februarie.

Direcțiile generale au posibilitatea de a devansa sau de a amâna data de începere,
atât timp cât noua dată este în luna care începe imediat înainte sau imediat după data
de începere inițială. Data de încheiere se modifică în consecință.

Un candidat are posibilitatea, prin intermediul unui acord cu mentorul de stagiu și cu
coordonatorul pentru stagii din cadrul direcției generale în cauză, să devanseze sau
să amâne data de începere, atât timp cât noua dată este în luna care începe imediat
înainte sau imediat după data de începere inițială. Acordul trebuie să fie trimis Unității
de recrutare a stagiarilor cât mai curând posibil și nu mai târziu de o lună înainte de
data de începere inițială menționată mai sus. Data de încheiere se amână în
consecință.

Coordonatorul pentru stagii poate solicita prelungirea stagiului pentru o perioadă de
până la o lună, de comun acord cu stagiarul și mentorul de stagiu și cu aprobarea
autorității competente.

În mod excepțional, coordonatorul pentru stagii poate solicita prelungirea stagiului, în
interesul serviciului, pentru o perioadă de până la trei luni, de comun acord cu stagiarul
și mentorul de stagiu și cu aprobarea autorității competente. O astfel de solicitare
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trebuie justificată în mod corespunzător.

Prelungirea se poate acorda o singură dată și cu condiția ca informațiile să ajungă la
Unitatea de recrutare a stagiarilor cu cel puțin o lună înainte de data de încheiere a
stagiului. Nu poate exista nicio întrerupere sau suspendare între data de încheiere
menționată în acordul de stagiu și prelungirea prevăzută. Durata totală a stagiului nu
poate depăși în niciun caz opt luni.

În mod specific, pentru serviciile de traducere din cadrul direcției generale în cauză:

 în cursul anului se pot prevedea până la două perioade de stagiu
suplimentare, prima începând la 1 iunie, iar a doua la 1 decembrie;

 durata celor patru perioade de stagiu poate fi redusă la o perioadă
cuprinsă între cinci și minimum trei luni.

2. Stagiile „UE și tu”

Perioadele sunt stabilite de comun acord de către EPLO din afara Uniunii Europene
și autoritatea competentă. Ele sunt publicate pe site-urile ambelor părți la data de 1
octombrie a anului precedent.

Durata stagiilor „UE și tu” este de trei luni. Ea poate fi prelungită o singură dată, cu cel
mult două luni, în EPLO sau într-unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității,
cu sau fără întrerupere, în funcție de decizia EPLO. În cazul prelungirii într-unul dintre
cele trei locuri de desfășurare a activității, EPLO este responsabil de repartizarea
stagiarului către unul dintre serviciile Secretariatului Parlamentului.

3. Stagiile „Acord cu entități externe”

Perioadele de stagiu sunt stabilite în fiecare memorandum de înțelegere.

CAPITOLUL 3 - CRITERII

Articolul 8

Criterii de eligibilitate

1. Candidații trebuie:

a. să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;

b. pentru un stagiu „Schuman”: să fie cetățeni ai unui stat membru al
Uniunii Europene sau ai unei țări în curs de aderare sau candidate
pentru a putea depune dosarul de candidatură. Cu toate acestea,
autoritatea competentă poate oferi un număr limitat de stagii unor
resortisanți ai altor țări;

c. să prezinte garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea misiunii lor;
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d. i. pentru cetățenii statelor membre: să cunoască în mod aprofundat una
dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și să cunoască foarte bine o
altă limbă oficială a Uniunii Europene;

ii. pentru cetățenii țărilor care nu sunt membre ale Uniunii: să aibă
cunoștințe foarte bune de engleză, franceză sau germană;

e. pentru un stagiu „Schuman” sau „UE și tu”, să fi obținut o diplomă de
nivel universitar cel târziu:

- cu trei luni înainte de începerea stagiului pentru a solicita un stagiu
„Schuman”;

- cu o lună înainte de începerea stagiului pentru a solicita un stagiu „UE
și tu”;

f. să nu fi beneficiat (și să nu continue să beneficieze) de mai mult de
două luni consecutive de orice tip de stagiu (plătit sau neplătit) în cadrul
unei instituții europene, al unui organism european sau al unei agenții
europene, inclusiv ca stagiar al unui deputat în Parlamentul European
sau în cadrul unui grup politic al Parlamentului European;

g. să nu fi efectuat o vizită de studiu la Secretariatul General al
Parlamentului cu mai puțin de șase luni înainte de începerea stagiului.

h. să nu fi avut în trecut și să nu dețină în prezent un loc de muncă care
să fi durat sau să dureze mai mult de două luni consecutive în cadrul
unei instituții europene, al unui organism european sau al unei agenții
europene; această prevedere vizează inclusiv orice persoană care este
sau a fost agent temporar, agent contractual, agent contractual auxiliar,
lucrător interimar, expert național detașat în orice instituție sau
organism al UE sau asistent al unui deputat în Parlamentul European.

2. Unitatea de recrutare a stagiarilor are responsabilitatea de a examina criteriile de
eligibilitate pentru fiecare candidat.

Articolul 9

Alte criterii

Candidații trebuie să îndeplinească și alte criterii, prevăzute în descrierea sarcinilor
pentru fiecare stagiu. Acestea sunt cerințe educaționale, profesionale, lingvistice,
informatice și de caracter necesare pentru fiecare stagiu.

CAPITOLUL 4 - CAMPANIA DE SELECȚIE

Articolul 10
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Descrierea procedurii

1. Procedura de selecție este concepută pentru a evita orice fel de discriminare și
pentru a garanta că toate cererile sunt tratate și prelucrate în mod echitabil. În cazul
în care calificările și competențele candidaților sunt echivalente, ar trebui să se
asigure, în măsura posibilului, echilibrul geografic și de gen între candidații
preselectați.

2. Autoritatea competentă stabilește numărul de stagii disponibile alocate fiecărei
direcții generale.

3. Coordonatorul pentru stagii al fiecărei direcții generale se asigură că, înainte de
începerea procedurii de selecție, se pune la dispoziție o descriere a sarcinilor și a
celorlalte criterii pentru fiecare stagiu.

4. În cazul cererilor online se urmează procedurile stabilite de Unitatea de recrutare a
stagiarilor, care sunt publicate pe site-ul Parlamentului European.

5. Mentorii desemnați vor examina cererile pe baza calificărilor și competențelor
candidaților și a criteriilor publicate. Coordonatorul pentru stagii participă la luarea
deciziei finale pe baza selecției efectuate de mentor și în acord cu directorul lor general
și transmite Unității de recrutare a stagiarilor numele candidaților preselecționați.

6. Unitatea de recrutare a stagiarilor examinează apoi eligibilitatea candidaților
preselecționați. Candidații preselecționați trebuie să prezinte toate documentele
justificative necesare în termenul indicat de autoritatea competentă. În cazul în care
documentele nu sunt prezentate în termenul stabilit, candidatura va fi respinsă.

7. Nu toți candidații preselecționați vor primi o ofertă de stagiu.

Articolul 11

Rezultatul procedurii de selecție

1. Toți candidații, indiferent dacă au obținut un stagiu sau nu, vor fi înștiințați personal
cu privire la rezultatul candidaturii lor. Aceste notificări sunt trimise numai pe cale
electronică. Candidații care nu au fost selectați nu vor fi informați cu privire la motivele
pentru care nu au fost preselecționați sau pentru care nu li s-a oferit un stagiu.

2. La începutul stagiului, autoritatea competentă și stagiarul semnează un acord de
stagiu. Parlamentul European nu este parte la niciun acord de stagiu propus de
instituția de învățământ unde este înscris stagiarul sau de o organizație externă. Orice
prelungire a unui stagiu, prevăzută la articolul 7 alineatele (1) și (2), face obiectul unei
modificări a acordului de stagiu relevant, este semnată de autoritatea competentă și
se face pe baza alocării bugetare.

3. În cazul în care o candidatură nu trece de una dintre etapele procesului de selecție,
candidatul în cauză poate să se reînscrie pentru o perioadă de stagiu ulterioară. Cu
toate acestea, trebuie să depună o nouă candidatură online, care va trebui să treacă
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încă o dată prin procedura oficială de selecție.

4. Fără a aduce atingere alineatului următor [articolul 11 alineatul (5)], un candidat
poate să își retragă cererea sau să refuze oferta care îi este prezentată, în orice etapă
a procesului de selecție, prin informarea în scris a Unității de recrutare a stagiarilor. În
astfel de cazuri, ei sunt excluși din etapele ulterioare ale procesului. Ei își pot depune
din nou candidatura pentru o perioadă de stagiu ulterioară. Cu toate acestea, trebuie
să depună o nouă candidatură online, care va trebui să treacă încă o dată prin
procedura oficială de selecție.

5. Cu toate acestea, dacă un candidat se retrage cu mai puțin de două săptămâni
înainte de data de începere a stagiului oferit, candidatul nu va putea participa la
campaniile de selecție viitoare pe o perioadă de doi ani. Autoritatea competentă poate
accepta eventuale excepții în cazuri de forță majoră.

Articolul 12

Cererile de aranjamente rezonabile

1. Potrivit articolului 1d alineatul (4) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, „prin
«aranjamente rezonabile» în raport cu principalele funcții ale postului se înțelege
măsurile adecvate luate, în funcție de necesități, pentru a permite unei persoane cu
handicap să aibă acces la un post, să exercite atribuțiile aferente acestuia sau să
avanseze în funcție ori să beneficieze de formare profesională, cu excepția cazului în
care astfel de măsuri ar impune o povară disproporționată angajatorului”.

2. Normele interne din 1 aprilie 2015 de punere în aplicare a articolului 1d alineatul
(4) din Statutul funcționarilor și orientările adoptate în temeiul articolului 9 din
respectivele norme interne se aplică mutatis mutandis stagiilor.

3. Cu toate acestea, candidații care au reușit la concurs și au declarat că au nevoie
de aranjamente rezonabile nu au obligația de a se supune examenului medical
prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul intern din 1 aprilie 2015 și la
punctele 8(1) și 10(1) din orientări, însă, în schimb, vor fi invitați să participe la o
întrevedere cu unul dintre medicii Parlamentului.

4. Parlamentul poate organiza programe de stagii specifice pentru candidații cu
dizabilități, solicitând aranjamente rezonabile pentru a încuraja participarea acestora
la programele sale de stagiu.

CAPITOLUL 5 - OBLIGAȚII

Articolul 13

Obligații generale

1. Stagiarii trebuie să respecte normele interne actuale ale Parlamentului European
în materie de stagii.
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2. Stagiarii trebuie să respecte instrucțiunile mentorului lor de stagiu și ale superiorilor
ierarhici din unitatea în care sunt repartizați.

3. Stagiarii trebuie să contribuie la activitățile unității în care au fost repartizați.

4. Stagiarii trebuie să respecte legislația țării în care urmează să aibă loc stagiul, de
exemplu în ceea ce privește înregistrarea în registrele municipale de evidență a
populației sau obligațiile în materie de vize, dacă este cazul.

Articolul 14

Comportament și conduită

1. Stagiarii trebuie să își exercite atribuțiile cu integritate, curtoazie și atenție. În cazul
în care comportamentul unui stagiar nu se dovedește a fi satisfăcător, autoritatea
competentă poate decide, în orice moment, să rezilieze stagiul, în conformitate cu
dispozițiile articolului 31.

2. Pe durata stagiului, stagiarii trebuie să își consulte mentorul de stagiu sau, în cazul
în care acesta nu este disponibil, coordonatorul pentru stagii, cu privire la orice acțiune
pe care intenționează să o întreprindă din proprie inițiativă și care este legată de
activitățile Parlamentului European.

Articolul 15

Conflictul de interese

1. Stagiarii nu pot să se ocupe de chestiuni unde, în mod direct sau indirect, au
interese personale (de exemplu interese familiale și/sau financiare), care pot afecta
negativ exercitarea atribuțiilor lor. Stagiarii nu pot avea legături profesionale cu
persoane terțe care ar putea fi incompatibile cu stagiul pe care îl efectuează.

2. Stagiarii nu sunt autorizați să exercite, în timpul perioadei de stagiu, nicio activitate
cu caracter lucrativ care poate afecta în mod negativ activitatea care le-a fost
încredințată.

3. În situația descrisă la alineatele (1) și (2) din prezentul articol sau ori de câte ori
apare posibilitatea apariției unui conflict de interese în cursul activității lor de stagiar,
stagiarii comunică în scris imediat acest lucru coordonatorului de stagiu, care va lua o
decizie motivată cu privire la consecințele acestei situații.

Articolul 16

Confidențialitate

1. Pe durata stagiului, stagiarii sunt obligați să dea dovadă de cea mai mare discreție
în ceea ce privește activitatea de zi cu zi din cadrul Parlamentului European.
Stagiarilor li se interzice ca, fără acordul prealabil al Parlamentului European, să
comunice persoanelor care nu fac parte din personalul statutar al Parlamentului
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European documentele sau informațiile de care iau cunoștință, însă care nu au fost
făcute publice.

2. Stagiarii trebuie să respecte aceleași reguli în contactele cu presa ca și ceilalți
membri ai personalului statutar al Parlamentului European și trebuie să urmeze
instrucțiunile ce le sunt transmise.

3. Stagiarii trebuie să respecte aceste obligații și după terminarea stagiului.

Articolul 17

Publicații

1. Stagiarilor nu li se permite, singuri sau în colaborare cu alții, să publice sau să
determine publicarea oricăror aspecte referitoare la activitatea Parlamentului
European, fără să fi obținut aprobarea scrisă prealabilă a serviciilor relevante.

2. După primirea autorizației, stagiarul trebuie să furnizeze serviciului în cauză o copie
a publicației sau a articolului respectiv.

3. Stagiarii trebuie să respecte aceste obligații și după terminarea stagiului.

Articolul 18

Dreptul de proprietate intelectuală

Parlamentul European dobândește în mod irevocabil dreptul de proprietate la nivel
mondial asupra rezultatelor și tuturor drepturilor de proprietate intelectuală legate de
munca efectuată de către stagiar în cadrul stagiului. Drepturile de proprietate
intelectuală astfel dobândite includ toate drepturile, cum ar fi drepturile de autor, de
reproducere, de comunicare către public, de distribuție și orice alte drepturi de
proprietate intelectuală sau industrială.

CAPITOLUL 6 - CHESTIUNI ADMINISTRATIVE

Articolul 19

Transferul

În orice etapă a stagiului, coordonatorul de stagiu, de comun acord cu directorul
general, poate lua decizia de a transfera stagiarul la o altă unitate din cadrul aceleiași
direcții generale, de comun acord cu mentorul de stagiu. Coordonatorul de stagiu
informează Unitatea de recrutare a stagiarilor în consecință.

Articolul 20

Suspendarea temporară voluntară a stagiului

1. Stagiarul poate solicita suspendarea temporară a stagiului. O astfel de suspendare
temporară poate dura maximum o lună și poate fi solicitată doar o singură dată în
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cursul stagiului.

2. Stagiarul adresează o cerere justificată coordonatorului său de stagiu, care, de
comun acord cu mentorul de stagiu, acceptă sau respinge cererea. În cazul în care
suspendarea este acceptată, coordonatorul de stagiu trebuie să informeze Unitatea
de recrutare a stagiarilor cât mai curând posibil. Autoritatea competentă va emite apoi
o decizie de confirmare a suspendării temporare și va specifica datele, ținând seama
de toate aspectele administrative.

3. În timpul suspendării temporare a stagiului, stagiarul nu are dreptul la remunerație,
la asigurare sau la rambursarea eventualelor cheltuieli de deplasare survenite în
perioada respectivă. Cota zilelor de concediu se reduce proporțional în consecință.
Stagiarul este obligat în continuare să respecte normele menționate mai sus la
articolul 14 alineatul (2) și la articolele 15, 16 și 17.

4. Data de încheiere a stagiului rămâne cea originală, iar orice eventuală prelungire
face obiectul dispozițiilor de la articolul 7 alineatele (1) și (2).

Articolul 21

Angajarea ulterioară

Admiterea la un stagiu nu îi conferă în niciun caz candidatului statutul de funcționar
sau de agent al Uniunii Europene și nu îi dă, în nici un caz, dreptul de a fi angajat
ulterior.

CAPITOLUL 7 - CONDIȚIILE DE LUCRU

În cazul în care nu există nicio regulă explicită pentru stagiari în ceea ce privește
programul de lucru, concediile și absențele sau misiunile, se aplică mutatis mutandis
normele generale aplicabile întregului personal al Parlamentului European.

Articolul 22

Timpul de lucru

1. Stagiarii sunt angajați cu normă întreagă.

2. Programul de lucru corespunde programului de lucru al personalului Parlamentului
European. Este posibil ca programul să fie diferit în cazul stagiilor în domenii legate
de îngrijirea copiilor. Prestarea de ore suplimentare nu dă dreptul la compensare sau
remunerare sau la mărirea grantului lunar.

Articolul 23

Concediu și absențe

Metoda de calcul folosită este cea aplicată pentru întregul personal al Parlamentului
European.



12

1. Sărbători legale sau zile nelucrătoare

În cazul stagiarilor se aplică normele privind sărbătorile legale și zilele nelucrătoare
pentru personalul Parlamentului European.

2. Concediul anual

Stagiarii au dreptul la două zile de concediu pentru fiecare lună lucrată în timpul
stagiului. Concediul se calculează pe baza duratei totale a stagiului. Concediul trebuie
să fie luat în acord cu mentorul de stagiu.

Zilele de concediu neutilizate nu vor fi rambursate la sfârșitul stagiului.

În cazul în care stagiarul își ia mai multe zile de concediu decât cele la care are dreptul,
suma echivalentă se deduce din grantul lor lunar. În ceea ce privește stagiile bazate
pe un acord cu entități externe, un anunț va fi trimis instituției de învățământ sau
organizației externe.

3. Concediul special

Normele generale aplicabile întregului personal al Parlamentului European se aplică
mutatis mutandis.

4. Absență în caz de boală

În caz de boală, în prima zi de absență, stagiarii au obligația de a-l înștiința imediat pe
mentorul lor de stagiu și/sau să informeze serviciul de care aparțin. În cazul în care
absența din motive medicale durează mai mult de trei zile (în această perioadă se
includ zilele de weekend, sărbătorile legale și zilele nelucrătoare), stagiarul trebuie să
trimită un certificat medical Serviciul de gestionare a absențelor medicale al
Parlamentului.

În orice caz, pe durata stagiului, numărul maxim de zile de concediu medical fără
certificat medical nu poate depăși numărul total de luni de stagiu.

5. Absențe nejustificate

De îndată ce serviciul competent este informat cu privire la o absență nejustificată,
aceasta va fi dedusă din zilele de concediu la care are dreptul stagiarul, până la
furnizarea unei justificări. În cazul în care stagiarul nu mai are zile de concediu, se vor
aplica deduceri din grantul lunar. În ceea ce privește stagiile bazate pe un acord cu
entități externe, un anunț va fi trimis instituției de învățământ sau organizației externe.

Articolul 24

Misiuni

1. În timpul stagiului, stagiarii pot fi trimiși în misiune într-unul dintre cele trei locuri de
desfășurare a activității Parlamentului European pentru a urmări activitățile
parlamentare.
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2. În cazuri excepționale, stagiarii se pot deplasa în orice altă țară, în interesul
serviciului.

3. Stagiarii repartizați în EPLO pot fi autorizați să efectueze o misiune în afara celor
trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European, în țara în care au fost
repartizați.

4. Autoritatea competentă decide cu privire la eventualele norme specifice care
reglementează misiunile stagiarilor, care sunt publicate pe site-ul Parlamentului
European. În cazul în care nu există norme specifice pentru stagiari, se aplică mutatis
mutandis normele generale aplicabile Secretariatului General al Parlamentului
European.

CAPITOLUL 8 - GRANTURI, INDEMNIZAȚII ȘI ASIGURĂRI

Articolul 25

Granturi lunare

1. Autoritatea competentă decide cu privire la cuantumul grantului lunar acordat
pentru diferitele tipuri de stagiu. Sumele respective sunt publicate pe site-ul
Parlamentului European.

2. Grantului i se poate aplica coeficientul corector pentru țara în care se desfășoară
stagiul.

3. În funcție de memorandumul de înțelegere, este posibil ca beneficiarii unui stagiu
bazat pe un acord de afaceri să nu aibă dreptul la un grant lunar.

Articolul 26

Deciziile privind cererile de aranjamente rezonabile și indemnizația de
dizabilitate

1. Autoritatea competentă decide cu privire la cererile de aranjamente rezonabile ale
candidaților selecționați după recunoașterea dizabilității și stabilirea procentului
acesteia de către Serviciul medical al Parlamentului European, precum și la
recomandarea Comitetului consultativ în materie de aranjamente rezonabile, pentru
fiecare caz în parte.

2. Serviciul medical al Parlamentului European nu este obligat să respecte certificate
sau decizii naționale, locale sau ale altor părți terțe atunci când evaluează dizabilitatea
și stabilește procentul acesteia.

3. Un stagiar a cărui cerere de aranjamente rezonabile a fost acceptată poate primi
o plată suplimentară de până la 50 % din grantul său lunar, în funcție de gradul de
dizabilitate:

 în cazul în care dizabilitatea este mai mică de 20%, nu se va acorda
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nicio plată suplimentară.

 în cazul în care dizabilitatea este mai mare sau egală cu 20% dar mai
mică de 50 %, plata suplimentară va fi în cuantum de 20 % din grantul
lunar.

 în cazul în care dizabilitatea este mai mare sau egală cu 50 %, plata
suplimentară va fi în cuantum de 50 % din grantul lunar.

4. Autoritatea competentă emite o decizie care confirmă suma exactă la care se ridică
plata suplimentară, care se aplică (inclusiv retroactiv) întregii durate a stagiului.

Articolul 27

Indemnizația de călătorie

1. Toți stagiarii „Schuman” au dreptul la o indemnizație de călătorie care acoperă
parțial cheltuielile pe care vor trebui să le suporte pentru a se deplasa de la locul de
reședință la locul de muncă.

2. Suma forfetară și metoda de plată a acestei indemnizații de călătorie este stabilită
de către autoritatea competentă; informația este publicată pe site-ul Parlamentului
European.

3. Beneficiarii stagiilor „UE și tu” și ai stagiilor bazate pe un acord cu entități externe
nu au dreptul la această indemnizație de călătorie.

Articolul 28

Asigurările de sănătate și contra accidentelor

1. Stagiarii trebuie să fie asigurați pe toată durata stagiului împotriva riscurilor de
boală și de accident.

2. Parlamentul European încheie o asigurare de boală și o asigurare de accident în
favoarea lor, asigurări care oferă o acoperire suplimentară față de sistemul național
sau față de orice altă asigurare pe care o pot avea stagiarii.

3. La cererea unui stagiar, Parlamentul European poate să ofere o asigurare și pentru
soțul/soția și copiii săi. În acest caz, primele de asigurare sunt suportate de stagiar.

4. Detaliile polițelor de asigurare disponibile se publică pe site-ul Parlamentului
European.

5. În caz de boală sau accident, stagiarul trebuie să ia legătura direct cu societatea
de asigurări. Parlamentul European nu poate să medieze între stagiar și societatea
de asigurări.
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6. În funcție de memorandumul de înțelegere, este posibil ca beneficiarii unui stagiu
bazat pe un acord cu entități externe să nu aibă dreptul la o asigurare în caz de boală
sau de accident.

Articolul 29

Obligații fiscale

Stagiarul este singurul responsabil de respectarea obligațiilor fiscale care îi revin în
temeiul legislației în vigoare în țara în cauză. Grantul nu face obiectul impozitului
comunitar.

CAPITOLUL 9 - ÎNCETAREA ANTICIPATĂ A STAGIULUI

Articolul 30

La cererea stagiarului

1. Stagiarul poate solicita încetarea stagiului mai devreme de data prevăzută în
acordul de stagiu. Dacă stagiarul dorește, poate beneficia de opțiunea de a fi audiat -
înainte de a depune cererea - de către autoritatea competentă cu privire la motivele
încetării anticipate a stagiului său.

2. Stagiarul transmite o cerere scrisă coordonatorului de stagiu și își informează
mentorul de stagiu. Coordonatorul de stagiu informează Unitatea de recrutare a
stagiarilor în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare înainte de
data pentru care se solicită încetarea stagiului. Autoritatea competentă va emite apoi
o decizie de confirmare a încetării anticipate a stagiului, ținând seama de toate
aspectele administrative.

3. Numărul de zile de concediu și grantul se reduc proporțional. În cazul în care
încetarea anticipată a stagiului determină plata unor sume excedentare din grant,
stagiarul trebuie să ramburseze integral Parlamentului European aceste sume.

Articolul 31

La decizia autorității competente

1. Autoritatea competentă își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului înainte de data
limită prevăzută:

 în cazul în care nivelul rezultatelor profesionale ale stagiarului sau
nivelul de cunoaștere a limbii cerute este insuficient pentru
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale;

 dacă, în orice moment, reiese că stagiarul a făcut declarații
incorecte, inclusiv prin nedeclararea sau declararea inadecvată a
nevoilor de aranjamente rezonabile în formularul de cerere, sau a
prezentat declarații sau documente false în momentul depunerii
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cererii sau în cadrul procedurii de admitere ori pe durata stagiului;

 din motive justificate, în special din motive operaționale imperative
sau din cauza unei încălcări a normelor privind obligațiile,
comportamentul și conduita pe care stagiarii sunt obligați să le
respecte.

2. În toate cazurile de mai sus, autoritatea competentă invită stagiarul la un interviu
pentru a explica motivele încetării anticipate a stagiului și pentru a permite audierea
stagiarului. Autoritatea competentă va decide ulterior cu privire la rezultatul procedurii.

3. Autoritatea competentă poate propune ca stagiarul să își continue stagiul fie în
aceeași unitate, fie într-o altă unitate, pentru perioada rămasă din stagiu.

4. În cazul în care autoritatea competentă decide să pună capăt stagiului înainte de
termenul preconizat, autoritatea competentă înmânează sau transmite stagiarului
decizia sa cât mai curând posibil. Stagiarul are dreptul la o perioadă de trei zile
lucrătoare, începând cu a doua zi după înmânarea sau confirmarea de primire a
deciziei de încetare anticipată, pentru a-și finaliza sarcinile în curs.

5. Autoritatea competentă poate decide că este necesar să se interzică accesul
stagiarului la clădirile Parlamentului European și la orice adresă de e-mail a instituției.

6. De asemenea, în caz de abateri extrem de grave, Parlamentul își rezervă dreptul
de a iniția proceduri judiciare împotriva stagiarului.

7. Numărul de zile de concediu și grantul se reduc proporțional. În cazul în care
încetarea anticipată a stagiului determină plata unor sume excedentare din grant,
stagiarul trebuie să ramburseze integral Parlamentului European aceste sume.

8. În cazul în care autoritatea competentă decide să nu pună capăt stagiului, acesta
își va continua evoluția firească.

TITLUL II - DISPOZIȚII FINALE

Articolul 32

Căi de atac

1. Nu este posibilă nicio cale de atac oficială internă împotriva deciziilor referitoare la
stagii.

2. La cererea scrisă și motivată a unui stagiar, autoritatea competentă poate să
propună o mediere informală pentru a soluționa o problemă legată de un anumit
stagiu.

3. O decizie adoptată în temeiul prezentelor norme poate fi contestată în fața
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Tribunalului Uniunii Europene în temeiul articolului 263 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Articolul 33

Protecția datelor

Indiferent dacă candidaturile sunt selecționate, respinse sau retrase, toate datele cu
caracter personal generate în conexiune cu stagiile se prelucrează în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și
privind libera circulație a acestor date. Toate datele cu caracter personal se
prelucrează exclusiv în scopul și în cadrul prezentelor norme interne.

Articolul 34

Intrarea în vigoare

1. Prezentele norme intră în vigoare în data de 1 a lunii următoare semnării lor.

2. Stagiile în curs la data intrării în vigoare a prezentelor norme, inclusiv cele care au
fost prelungite înainte sau după data respectivă, continuă să rămână sub incidența
normelor interne privind stagiile la Secretariatul General al Parlamentului European
din 18 iunie 2019. Cu excepția acestor cazuri specifice, prezentele norme înlocuiesc
normele menționate anterior.

3. Decizia din 4 februarie 2014 a directorului general pentru personal (Decizia privind
acordarea unei indemnizații suplimentare stagiarilor cu dizabilități) și decizia din 22
decembrie 2015 a secretarului general (Decizia privind stabilirea dizabilității și
aranjamentele rezonabile pentru stagiari) se abrogă.

Elaborat la Luxemburg, 29 APR. 2021

Klaus WELLE


