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VNÚTORNÉ PRAVIDLÁ PRE STÁŽE NA GENERÁLNOM SEKRETARIÁTE

EURÓPSKEHO PARLAMENTU

HLAVA I – STÁŽE

PRVÁ KAPITOLA – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel

Európsky parlament ponúka v rámci svojho generálneho sekretariátu rôzne druhy
stáží, aby prispel k európskemu vzdelávaniu a odbornej príprave občanov a umožnil
im zároveň oboznámiť sa s prácou tejto inštitúcie. Európsky parlament je odhodlaný
vytvárať rovnaké podmienky a inkluzívne pracovné prostredie. Bez toho, aby bol
dotknutý článok 8, sú stáže otvorené pre všetkých uchádzačov bez rozdielu, pokiaľ
ide o geografický, rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské
presvedčenie, vek alebo zdravotné postihnutie, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, a
bez ohľadu na ich občiansky stav alebo rodinnú situáciu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto vnútorných pravidiel:

- „stážista“ je osoba, ktorá sa zúčastňuje na programe stáží na
sekretariáte Európskeho parlamentu,

- „oddelenie pre prijímanie stážistov“ je útvar Európskeho parlamentu,
ktorý riadi výber, prijímanie a administratívne záležitosti týkajúce sa
stážistov,

- „tri pracoviská“ sú Brusel, Luxemburg a Štrasburg,

- „kancelárie EPLO“ sú styčné kancelárie Európskeho parlamentu v
hlavných alebo veľkých mestách jednotlivých členských štátov a v
niektorých mestách mimo Európskej únie.

Článok 3

Právomoci

1. Príslušným orgánom s právomocou rozhodovať o výbere a prijatí stážistov a
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všetkých administratívnych záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, je generálny riaditeľ pre
personál. Generálny riaditeľ pre personál môže tieto právomoci úplne alebo čiastočne
delegovať na vedúceho oddelenia, ktorý riadi oddelenie pre prijímanie stážistov.

2. „Koordinátor stáží“ je úradník alebo iný zamestnanec, ktorého vymenúva oddelenie
pre personál/ľudské zdroje (alebo rovnocenný útvar, ak takéto oddelenie neexistuje)
jednotlivých generálnych riaditeľstiev a ktorý je zodpovedný za stážistov. Koordinátor
stáží vedie stážistov priradených do generálnych riaditeľstiev. Koordinátor stáží
konkrétne:

 zisťuje potrebu stážistov v rámci daného generálneho riaditeľstva;

 aktívne sa podieľa na výbere stážistov, zúčastňuje sa na konečnom
rozhodovaní založenom na výbere vedúceho stáže a so súhlasom
generálneho riaditeľa;

 riadi všetky druhy činností a/alebo podujatí organizovaných pre
stážistov v ich generálnych riaditeľstvách (uvítacie dni, semináre,
kurzy odbornej prípravy atď.);

 je zodpovedný za všetky nevyhnutné vnútorné presuny stážistov (z
jedného oddelenia do druhého v rámci jedného generálneho
riaditeľstva);

 rieši všetky závažné udalosti, ktoré sa vyskytnú počas stáže, a
pomáha stážistom riešiť všetky závažné záležitosti, ktoré sa môžu
objaviť;

 pôsobí ako styčná osoba medzi vedúcimi stáží na generálnych
riaditeľstvách a oddelením pre prijímanie stážistov.

3. „Vedúci stáže“ môže byť úradník alebo iný zamestnanec Európskeho parlamentu,
ktorý pracuje v oddelení, do ktorého bol priradený stážista. Vedúci stáže má tieto
konkrétne úlohy:

 aktívne sa podieľa na výbere stážistov;

 usmerňuje stážistu a dôsledne dohliada na jeho stáž počas celej
dĺžky jej trvania;

 je zodpovedný za prideľovanie každodenných úloh stážistovi,
monitorovanie jeho výkonu a zabezpečuje, aby sa stážista začlenil
na oddelení;

 oznamuje koordinátorovi stáží všetky závažné udalosti, ku ktorým
dôjde počas stáže.

4. Príslušný orgán rozhodne o vytvorení výboru zástupcov stážistov, ktorý má pôsobiť



3

ako sprostredkovateľ medzi stážistami a orgánmi v Európskom parlamente a obohatiť
skúsenosti zo stáže.

Článok 4

Druhy stáží

1. Schumanove stáže

Cieľom Schumanových stáží je umožniť absolventom univerzít doplnenie znalostí,
ktoré nadobudli počas štúdia, a oboznámenie s činnosťami Európskej únie, najmä
Európskeho parlamentu. 2. EU & You

Cieľom stáží EU & You je umožniť absolventom univerzít z krajín mimo Európskej
únie, v ktorých sa nachádzajú styčné kancelárie EP (EPLO), absolvovať stáž v
príslušnej styčnej kancelárii EP.

3. Stáže na základe dohôd o spolupráci (Business Agreement)

Stáže na základe dohôd o spolupráci vychádzajú z memoránd o porozumení, ktoré
uzavrel generálny tajomník Európskeho parlamentu s určitým vzdelávacím
zariadením alebo externou organizáciou a ktoré sa týka okrem iného prijímania
stážistov na sekretariáte Európskeho parlamentu; Stážisti sú v tomto prípade študenti
alebo zástupcovia týchto zariadení alebo organizácií.

Pravidlá týkajúce sa týchto stáží sa stanovia v dohodách medzi týmito dvoma
stranami. Na záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto dohodách, sa uplatňujú
vnútorné pravidlá pre stáže v Európskom parlamente.

KAPITOLA 2 – POSTUPY VÝBERU STÁŽISTOV

Článok 5

Postupy výberu

Existujú dva postupy výberu stážistov v závislosti od druhu stáže:

1. Formálne a štruktúrované výberové konanie, ktoré sa týka:

 Schumanových stáží,

 stáží EU & You

a zahŕňa porovnávanie rôznych uchádzačov o stáž.

2. Ad hoc výberové konanie, ktoré sa týka:

 Stáže na základe dohôd o spolupráci (Business Agreement)

a ktoré realizuje výhradne vzdelávacie zariadenie alebo externá organizácia, s ktorou
Európsky parlament uzavrel pracovnú dohodu zahŕňajúcu stáže.
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Článok 6

Termíny odovzdania prihlášok

1. V prípade Schumanových stáží trvajú lehoty na podávanie prihlášok aspoň jeden
mesiac. Určuje ich príslušný orgán a zverejňujú sa na webovom sídle Európskeho
parlamentu.

2. V prípade stáží EU & You určuje lehoty na podávanie prihlášok príslušný orgán po
dohode s kanceláriou EPLO mimo Európskej únie. Zverejňujú sa na webovom sídle
Európskeho parlamentu. Všetky prihlášky sa musia podať aspoň jeden mesiac pred
dátumom začiatku stáže.

3. V prípade stáží na základe dohôd o spolupráci sa termíny odovzdania prihlášok
určia v jednotlivých memorandách o porozumení.

Článok 7

Obdobia vykonávania stáží

1. Schumanove stáže

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, trvajú Schumanove stáže päť mesiacov.
Obdobia vykonávania stáží:

- od 1. marca do 31. júla,

- od 1. októbra do konca februára.

Generálne riaditeľstvá majú možnosť stanoviť skorší alebo neskorší termín začiatku
stáže, ktorý však musí byť v mesiaci bezprostredne pred pôvodným dátumom začiatku
stáže alebo bezprostredne po tomto pôvodnom dátume. Dátum ukončenia stáže sa
zmení zodpovedajúcim spôsobom.

Uchádzač má možnosť posunúť na základe dohody s vedúcim stáže a koordinátorom
stáží v príslušnom generálnom riaditeľstve termín začiatku stáže, pokiaľ je nový dátum
v mesiaci bezprostredne pred dátumom začiatku stáže alebo bezprostredne po ňom.
Táto dohoda by sa mala čo najskôr poslať oddeleniu pre prijímanie stážistov, a to
najneskôr jeden mesiac pred pôvodným dátumom začiatku stáže uvedeným vyššie.
Dátum ukončenia stáže sa zodpovedajúcim spôsobom odloží.

Koordinátor stáží môže požiadať o predĺženie stáže až o jeden mesiac na základe
dohody so stážistom a s vedúcim stáže. Toto predĺženie musí schváliť príslušný orgán.

Vo výnimočných prípadoch môže koordinátor stáží požiadať o predĺženie stáže v
služobnom záujme až o tri mesiace na základe dohody so stážistom a s vedúcim
stáže. Toto predĺženie musí schváliť príslušný orgán. Takáto žiadosť musí byť náležite
odôvodnená.

Trvanie stáže možno predĺžiť iba raz a len pod podmienkou, že oddelenie pre
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prijímanie stážistov o tom bude informované aspoň jeden mesiac pred dátumom
ukončenia stáže. Medzi dátumom ukončenia stáže uvedeným v dohode o stáži a
schváleným predĺžením nesmie dôjsť k prerušeniu ani pozastaveniu stáže. Celková
dĺžka stáže nesmie v žiadnom prípade prekročiť osem mesiacov.

Osobitne v prípade prekladateľských oddelení v príslušnom generálnom riaditeľstve:

 možno počas roka počítať s dvomi ďalšími obdobiami stáží, pričom
prvé sa začína 1. júna a druhé 1. decembra;

 dĺžku štyroch období stáží možno skrátiť na obdobie od piatich do
minimálne troch mesiacov.

2. Stáže EU & You

Obdobia stáží sa určujú na základe spoločnej dohody medzi kanceláriou EPLO mimo
Európskej únie a príslušným orgánom. Zverejňujú sa 1. októbra roku, ktorý
predchádza začiatku stáže, na webových sídlach oboch strán.

Stáže EU & You trvajú tri mesiace. Stáž v kancelárii EPLO alebo na jednom z troch
pracovísk možno predĺžiť jedenkrát až o dva mesiace, pričom môže alebo nemusí
dôjsť k prerušeniu podľa toho, ako rozhodne kancelária EPLO. V prípade predĺženia
stáže, ktorá sa vykonáva na jednom z troch pracovísk, je kancelária EPLO
zodpovedná za pridelenie stážistu do jedného z oddelení sekretariátu Parlamentu.

3. Stáže na základe dohôd o spolupráci (Business Agreement)

Obdobia trvania stáží sa určujú v jednotlivých memorandách o porozumení.

KAPITOLA 3 – KRITÉRIÁ

Článok 8

Kritériá oprávnenosti

1. Uchádzači musia spĺňať tieto podmienky:

a. mať v deň začiatku stáže dovŕšený vek 18 rokov,

b. v prípade Schumanovej stáže: byť štátnym príslušníkom členského
štátu Európskej únie alebo pristupujúcej/kandidátskej krajiny. Príslušný
orgán však môže ponúknuť obmedzený počet stáží štátnym
príslušníkom iných krajín;

c. poskytnúť zodpovedajúce odporúčania týkajúce sa ich osobných
predpokladov, ktoré sú potrebné na plnenie úloh;

d. i. občania členských štátov: musia mať veľmi dobrú znalosť jedného z
úradných jazykov Európskej únie a veľmi dobrú znalosť ďalšieho
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úradného jazyka Európskej únie;

ii. občania iných ako členských štátov: musia mať veľmi dobrú znalosť
anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka;

e. v prípade Schumanovej stáže a stáže EU & You musia byť držiteľmi
vysokoškolského diplomu, ktorý im bol vydaný a/alebo ktorý získali
najneskôr:

— tri mesiace pred začiatkom stáže, ak sa chcú uchádzať o
Schumanovu stáž,

— jeden mesiac pred začiatkom stáže, ak sa chcú uchádzať o stáž EU
& You;

f. viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace nevykonávali (ani
nevykonávajú) žiadnu platenú alebo neplatenú internú stáž v niektorej
európskej inštitúcii orgáne alebo agentúre, a to ani ako stážista
poslanca Európskeho parlamentu alebo v politickej skupine
Európskeho parlamentu;

g. šesť mesiacov pred začiatkom stáže neuskutočnili študijnú návštevu na
sekretariáte Európskeho parlamentu;

h. v minulosti nevykonávali ani v súčasnosti nevykonávajú žiadne
zamestnanie v žiadnej európskej inštitúcii ani orgáne alebo agentúre
počas obdobia dlhšieho ako dva po sebe nasledujúce mesiace, a to ani
ako dočasný zamestnanec, zmluvný zamestnanec, pomocný zmluvný
zamestnanec, dočasný agentúrny zamestnanec, vyslaný národný
expert v inštitúcii, orgáne alebo agentúre EÚ ani ako asistent poslanca
Európskeho parlamentu.

2. Oddelenie pre prijímanie stážistov zodpovedá za preskúmanie kritérií oprávnenosti
každého uchádzača.

Článok 9

Ďalšie kritériá

Uchádzači musia splniť ďalšie kritériá stanovené v opise práce na jednotlivých
pozíciách v rámci stáže. Ide o požiadavky týkajúce sa vzdelania, odbornosti,
jazykových znalostí a znalostí v oblasti IT a osobnostných predpokladov potrebných
na jednotlivých pozíciách v rámci stáže.

KAPITOLA 4 – VÝBEROVÉ KONANIE

Článok 10
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Opis postupu

1. Postup výberu je zostavený tak, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii a aby sa
zabezpečilo, že so všetkými prihláškami sa bude zaobchádzať spravodlivo a že budú
spravodlivo spracované. Ak majú uchádzači kvalifikácie a schopnosti na rovnakej
úrovni, v užšom výbere by sa mala v čo najväčšej miere zaručiť geografická a rodová
vyváženosť uchádzačov.

2. Príslušný orgán určí počet dostupných miest pre stážistov, ktoré sa pridelia
jednotlivým generálnym riaditeľstvám.

3. Koordinátor stáží jednotlivých generálnych riaditeľstiev zaručí, že pred začiatkom
výberového konania sa poskytne opis úloh a ďalšie kritériá pre jednotlivé pozície v
rámci stáží.

4. Online prihlášky sa riadia postupmi, ktoré stanovilo oddelenie pre prijímanie
stážistov a ktoré sa zverejňujú na webovom sídle Európskeho parlamentu.

5. Určení vedúci stáží preskúmajú prihlášky z hľadiska kvalifikácií a schopností
uchádzačov a vopred oznámených kritérií. Koordinátor stáží sa zúčastní konečného
rozhodovania založeného na výbere, ktorý vykonal vedúci stáže, a po dohode so
svojím generálnym riaditeľstvom a mená uchádzačov z užšieho výberu predloží
oddeleniu pre prijímanie stážistov.

6. Oddelenie pre prijímanie stážistov potom preskúma oprávnenosť uchádzačov, ktorí
boli zaradení do užšieho výberu. Uchádzači z užšieho výberu musia predložiť všetky
potrebné podporné dokumenty v lehote, ktorú stanoví príslušný orgán. Ak dokumenty
nepredložia v určenej lehote, prihláška bude zamietnutá.

7. Stáže sa neponúkajú všetkým uchádzačom z užšieho výberu.

Článok 11

Výsledky výberového konania

1. Všetci uchádzači sú bez ohľadu na to, či boli úspešní alebo zamietnutí, osobne
oboznámení o výsledku svojej žiadosti o stáž. Tieto oznámenia sa posielajú len
elektronicky. Neúspešní uchádzači nebudú informovaní o dôvodoch, prečo neboli
zaradení do užšieho výberu alebo prečo im nebola ponúknutá stáž.

2. Dohodu o stáži podpíšu príslušný orgán a stážista na začiatku stáže. Európsky
parlament nie je zmluvnou stranou žiadnej dohody o stáži, ktorú navrhne vzdelávacie
zariadenie alebo externá organizácia, z ktorého, resp. z ktorej stážista pochádza.
Akékoľvek predĺženie stáže uvedené v článku 7 ods. 1 a 2 sa musí uviesť ako zmena
do príslušnej dohody o stáži, ktorú podpíše príslušný orgán na základe pridelenia
rozpočtových prostriedkov.

3. Ak je žiadosť o stáž neúspešná v akejkoľvek fáze výberového konania, uchádzač
sa môže znovu prihlásiť na nasledujúce obdobie stáže. Je však potrebné, aby odoslal
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novú online prihlášku, ktorá bude musieť znovu prejsť celým oficiálnym výberovým
konaním.

4. Bez toho, aby bol dotknutý nasledujúci odsek (článok 11 ods. 5), môže uchádzač
svoju prihlášku stiahnuť alebo odmietnuť ponuku, ktorú dostane, v akejkoľvek fáze
výberového konania tým, že to písomne oznámi oddeleniu pre prijímanie stážistov . V
takýchto prípadoch je vylúčený zo všetkých ďalších fáz konania. Môže znovu podať
prihlášku na akékoľvek nasledujúce obdobie stáže. Je však potrebné, aby odoslal
novú online prihlášku, ktorá bude musieť znovu prejsť celým oficiálnym výberovým
konaním.

5. Ak však uchádzač odmietne ponúknutú stáž menej ako dva týždne pred jej
začiatkom, na obdobie dvoch rokov bude vylúčený zo všetkých budúcich výberových
konaní. Príslušný orgán môže v prípadoch vyššej moci povoliť výnimky.

Článok 12

Žiadosť o primerané úpravy

1. V súlade s článkom 1d ods. 4 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie sa
pod „primeranými úpravami“ vo vzťahu k základným funkciám daného povolania
rozumejú vhodné opatrenia, ak sú potrebné, ktoré umožňujú osobe so zdravotným
postihnutím získať prístup k zamestnaniu, účasť alebo postup v zamestnaní, prípadne
účasť na odbornej príprave, pod podmienkou, že tieto opatrenia nepredstavujú
neprimerané zaťaženie pre zamestnávateľa.

2. Vnútorné pravidlá z 1. apríla 2015, ktorými sa vykonáva článok 1d ods. 4
služobného poriadku a usmernenia prijaté na základe článku 9 týchto vnútorných
pravidiel sa mutatis mutandis uplatňujú na stáže.

3. Od úspešných uchádzačov, ktorí vo svojej prihláške uviedli, že potrebujú primerané
úpravy, sa však nepožaduje absolvovanie lekárskej prehliadky stanovenej v článku 2
ods. 1 vnútorných pravidiel z 1. apríla 2015 a v bodoch 8.1 a 10.1 usmernení, ale
namiesto toho budú predvolaní na pohovor s jedným z lekárov Európskeho
parlamentu.

4. Parlament môže organizovať cielené programy stáží pre uchádzačov so
zdravotným postihnutím, v ktorých požiada o primerané úpravy s cieľom podporiť ich
účasť na programoch stáží.

KAPITOLA 5 – POVINNOSTI

Článok 13

Všeobecné povinnosti

1. Stážisti sú povinní dodržiavať tieto vnútorné pravidlá Európskeho parlamentu pre
stáže.
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2. Stážisti sú povinní riadiť sa pokynmi svojho vedúceho stáže a nadriadených v
oddelení, na ktoré sú zaradení.

3. Stážisti musia prispievať k práci oddelenia, na ktoré sú zaradení.

4. Stážisti musia dodržiavať právne predpisy krajiny, v ktorej sa stáž koná, napríklad,
pokiaľ ide o zápis do mestských registrov obyvateľstva alebo v prípade potreby vízové
povinnosti.

Článok 14

Správanie a vykonávanie úloh

1. Stážisti musia svoje úlohy vykonávať poctivo, s úctou a uvážlivo. Ak sa správanie
stážistu ukáže ako neuspokojivé, príslušný orgán môže kedykoľvek rozhodnúť o
ukončení stáže v súlade s ustanoveniami článku 31.

2. Počas stáže sa stážisti musia o každej činnosti súvisiacej s aktivitami Európskeho
parlamentu, ktorú chcú vykonať z vlastnej iniciatívy, poradiť so svojím vedúcim stáže
alebo v prípade, že nie je dostupný, s koordinátorom stáží.

Článok 15

Konflikt záujmov

1. Stážisti nesmú riešiť záležitosti, na ktorých majú priamo či nepriamo akýkoľvek
osobný záujem (napr. rodinné a/alebo finančné záujmy), ktoré môžu ohroziť plnenie
ich povinností. Nesmú mať pracovné vzťahy s tretími stranami, ktoré by mohli byť
nezlučiteľné s ich stážou.

2. Stážistom sa počas obdobia trvania stáže nedovoľuje vykonávať žiadnu zárobkovú
činnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť prácu, ktorá im bola pridelená.

3. Stážisti musia v situáciách opísaných v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vždy,
keď sa počas plnenia ich úloh objaví možnosť konfliktu záujmov, bezodkladne
písomne informovať koordinátora stáží, ktorý prijme primerané rozhodnutie o
dôsledkoch takéhoto konfliktu.

Článok 16

Dôvernosť

1. Stážisti sú počas stáže povinní správať sa nanajvýš diskrétne, pokiaľ ide o ich
každodennú prácu v Európskom parlamente. Žiadnej osobe, ktorá nie je štatutárnym
zamestnancom Európskeho parlamentu, nesmú poskytnúť žiadne dokumenty alebo
informácie, o ktorých sa dozvedeli a ktoré neboli zverejnené, bez predchádzajúceho
súhlasu Európskeho parlamentu.

2. Stážisti musia dodržiavať rovnaké pravidlá pri styku s novinármi, aké dodržiavajú
všetci štatutárni zamestnanci Európskeho parlamentu, a musia dodržiavať poskytnuté
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pokyny.

3. Tieto povinnosti platia pre stážistov aj po ukončení stáže.

Článok 17

Zverejňovanie

1. Stážisti nesmú sami ani v spolupráci s inými osobami zverejňovať ani spôsobiť
zverejnenie žiadnych záležitostí, ktoré sa týkajú práce Európskeho parlamentu, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných útvarov.

2. Po udelení povolenia by mal stážista predložiť príslušnému útvaru kópiu
zverejnených materiálov alebo článku.

3. Tieto povinnosti platia pre stážistov aj po ukončení stáže.

Článok 18

Právo duševného vlastníctva

Európsky parlament neodvolateľne nadobúda celosvetové vlastníctvo výsledkov a
všetkých práv duševného vlastníctva vyplývajúcich z práce, ktorú vykonáva stážista v
rámci stáže. Takto nadobudnuté práva duševného vlastníctva zahŕňajú všetky práva,
ako sú autorské práva, právo na reprodukciu, verejný prenos, distribúciu alebo
akékoľvek ďalšie práva duševného alebo priemyselného vlastníctva.

KAPITOLA 6 – ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

Článok 19

Presun

Koordinátor stáží môže v ktorejkoľvek fáze stáže so súhlasom generálneho riaditeľa
a vedúceho stáže prijať rozhodnutie o presunutí stážistu na iné oddelenie v rámci
rovnakého generálneho riaditeľstva. Koordinátor stáží o tom informuje oddelenie pre
prijímanie stážistov.

Článok 20

Dobrovoľné dočasné pozastavenie stáže

1. Stážista môže požiadať o dočasné pozastavenie svojej stáže. Takéto pozastavenie
nesmie trvať dlhšie ako jeden mesiac a počas stáže oň možno požiadať iba raz.

2. Stážista predloží odôvodnenú žiadosť svojmu koordinátorovi stáží, ktorý žiadosť so
súhlasom vedúceho stáže buď prijme, alebo zamietne. Ak je pozastavenie prijaté,
koordinátor stáží by mal čo najskôr informovať oddelenie pre prijímanie stážistov.
Príslušný orgán následne vydá rozhodnutie potvrdzujúce dočasné pozastavenie
stáže, v ktorom určí termíny, pričom zohľadní všetky administratívne aspekty.
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3. Stážista nemá počas dočasného pozastavenia stáže nárok na odmenu, poistenie
ani náhradu nákladov na cestovanie, ktoré vzniknú počas tohto obdobia. Počet dní
dovolenky sa zníži pomerným dielom. Stážista je naďalej povinný dodržiavať pravidlá
uvedené v článkoch 14 ods. 2, 15, 16 a 17.

4. Dátumom ukončenia stáže zostáva pôvodný dátum a možné predĺženie podlieha
ustanoveniam uvedeným v článku 7 ods. 1 a 2.

Článok 21

Budúce zamestnanie

Prijatie na stáž v žiadnom prípade neznamená, že uchádzač získava postavenie
úradníka alebo iného zamestnanca Európskej únie, ani z neho nevyplýva žiaden
nárok na budúce zamestnanie.

KAPITOLA 7 – PRACOVNÉ PODMIENKY

Pokiaľ v prípade stážistov neexistuje výslovné pravidlo týkajúce sa pracovného času,
dovolenky, neprítomnosti a služobných ciest, uplatňujú sa mutatis mutandis
všeobecné pravidlá platné pre všetkých zamestnancov Európskeho parlamentu.

Článok 22

Pracovný čas

1. Stážisti sú zamestnaní na plný pracovný úväzok.

2. Ich pracovný čas je rovnaký ako pracovný čas zamestnancov Európskeho
parlamentu. Stážisti pôsobiaci v oblasti starostlivosti o deti môžu mať iný pracovný
čas. Nadčasy neoprávňujú na náhrady alebo odmeny, ani na zvýšenie mesačného
štipendia.

Článok 23

Dovolenka a neprítomnosť

Spôsob výpočtu je rovnaký ako spôsob výpočtu, ktorý platí pre všetkých
zamestnancov Európskeho parlamentu.

1. Sviatky a dni pracovného pokoja

Pravidlá upravujúce sviatky a dni pracovného pokoja v prípade zamestnancov
Európskeho parlamentu platia aj pre stážistov.

2. Riadna dovolenka

Stážisti majú nárok na dva dni dovolenky za každý mesiac, ktorý odpracujú počas
stáže, pričom výpočet je založený na celkovom trvaní stáže. Dovolenku musí schváliť
vedúci stáže.
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Nevyužité dni dovolenky sa na konci stáže nenahrádzajú.

Ak si stážista vezme viac dovolenky, než na ktorú má právo, bude mu z mesačného
štipendia strhnutá ekvivalentná suma. V prípade stáží na základe dohôd o spolupráci
sa pošle oznámenie vzdelávaciemu zariadeniu alebo externej organizácii.

3. Mimoriadna dovolenka

Mutatis mutandis sa uplatňujú všeobecné pravidlá platné pre všetkých zamestnancov
Európskeho parlamentu.

4. Neprítomnosť v prípade choroby

V prípade choroby je stážista povinný v prvý deň neprítomnosti oznámiť túto
skutočnosť vedúcemu stáže a/alebo oddeleniu, na ktorom vykonáva stáž. Ak
neprítomnosť zo zdravotných dôvodov trvá dlhšie ako tri dni (vrátane víkendu, sviatkov
a dní pracovného pokoja), musí stážista poslať parlamentnému útvaru správy
neprítomnosti zo zdravotných dôvodov potvrdenie od lekára.

V každom prípade nesmie maximálny počet dní neprítomnosti z dôvodu choroby bez
predloženia lekárskeho potvrdenia počas celej stáže prekročiť celkový počet
mesiacov trvania stáže.

5. Neodôvodnená neprítomnosť

Bezodkladne po tom, ako je príslušný útvar informovaný o neodôvodnenej
neprítomnosti, sa stážistovi zníži nárok na dovolenku, pokiaľ túto neprítomnosť
nevysvetlí. V prípade, že stážista už nemá nárok na dovolenku, odpočíta sa mu
zodpovedajúca suma z mesačného štipendia. V prípade stáží na základe dohôd o
spolupráci sa pošle oznámenie vzdelávaciemu zariadeniu alebo externej organizácii.

Článok 24

Služobné cesty

1. Stážisti môžu byť počas stáže vyslaní na služobnú cestu na niektoré z troch
pracovísk Európskeho parlamentu, aby sa oboznámili s činnosťami Parlamentu.

2. Vo výnimočných prípadoch môžu stážisti v záujme útvaru vycestovať do inej
krajiny.

3. Stážisti, ktorí sú na obdobie stáže pridelení do kancelárií EPLO, sa môžu zúčastniť
na služobnej ceste mimo troch pracovísk Európskeho parlamentu v krajine, v ktorej
vykonávajú stáž.

4. Príslušný orgán rozhodne o osobitných pravidlách pre služobné cesty stážistov,
ktoré sa zverejnia na webovom sídle Európskeho parlamentu. V prípade, že
neexistujú osobitné pravidlá pre stážistov, platia mutatis mutandis pravidlá pre
zamestnancov sekretariátu Európskeho parlamentu.
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KAPITOLA 8 – ŠTIPENDIÁ, PRÍSPEVKY A POISTENIE

Článok 25

Mesačné štipendiá

1. O výške mesačného štipendia v prípade jednotlivých druhov stáží rozhoduje
príslušný orgán. Tieto sumy sa zverejňujú na webovom sídle Európskeho parlamentu.

2. Štipendium sa upravuje podľa opravného koeficientu krajiny, v ktorej sa stáž
vykonáva.

3. V závislosti od memoranda o porozumení nemusia stážisti v rámci stáží na základe
dohôd o spolupráci dostávať mesačné štipendium.

Článok 26

Rozhodnutie o žiadostiach o primerané úpravy a príspevok pre zdravotne
postihnuté osoby

1. Príslušný orgán rozhoduje o žiadostiach o primerané úpravy pre úspešných
uchádzačov po uznaní zdravotného postihnutia a stanovení jeho percentuálneho
podielu lekárskou službou Európskeho parlamentu a na základe odporúčania
poradného výboru pre primerané úpravy v každom jednotlivom prípade.

2. Lekárska služba Európskeho parlamentu nie je pri posudzovaní zdravotného
postihnutia a určovaní jeho percentuálneho podielu viazaná žiadnymi vnútroštátnymi,
miestnymi alebo inými osvedčeniami alebo rozhodnutiami tretích strán.

3. Stážistovi, ktorého žiadosť o primerané úpravy bola prijatá, sa môže dodatočne
poskytnúť až 50 % jeho mesačného štipendia v závislosti od stupňa postihnutia:

 Ak je postihnutie nižšie ako 20 %, nebude sa vyplácať žiadna
dodatočná suma.

 Ak je postihnutie vyššie ako alebo rovné 20 %, ale nižšie ako 50 %,
bude sa dodatočne vyplácať 20 % mesačného štipendia.

 Ak je postihnutie vyššie ako alebo rovné 50 %, bude sa dodatočne
vyplácať 50 % mesačného štipendia.

4. Príslušný orgán vydá rozhodnutie, v ktorom potvrdí presnú výšku dodatočných
vyplácaných súm, ktoré sa týkajú (a to aj so spätnou platnosťou) celého trvania stáže.

Článok 27



14

Príspevok na cestovanie

1. Všetci stážisti v rámci Schumanovej stáže majú nárok na príspevok na cestovanie,
ktorý čiastočne pokrýva výdavky, ktoré budú musieť znášať za cestu zo svojho
domova na svoje pracovisko.

2. Paušálnu sumu a spôsob platby tohto príspevku na cestovanie stanoví príslušný
orgán; táto informácia sa uverejní na webovom sídle Parlamentu.

3. Stážisti na stážach EU & You a Business Agreement nemajú nárok na tento
príspevok na cestovanie.

Článok 28

Zdravotné a úrazové poistenie

1. Stážisti sú počas celej dĺžky stáže poistení pre prípad choroby a úrazu.

2. Európsky parlament uzavrie na ich meno zdravotné poistenie a úrazové poistenie,
ktoré predstavuje doplnkové poistenie k poisteniu vo vnútroštátnom systéme alebo
akýmkoľvek iným poisteniam, ktoré stážisti prípadne uzavreli.

3. Európsky parlament môže na žiadosť stážistu poistiť aj jeho/jej manželku/manžela
a ich deti. V takom prípade náklady na poistné uhrádza stážista.

4. Podrobné informácie o dostupných poistných zmluvách sú zverejnené na
webovom sídle Európskeho parlamentu.

5. V prípade choroby alebo úrazu by sa mal stážista obrátiť priamo na poisťovňu.
Európsky parlament nemôže konať ako sprostredkovateľ medzi stážistom a
poisťovňou.

6. V závislosti od memoranda o porozumení nemusia mať stážisti v rámci stáží na
základe dohôd o spolupráci nárok na poistné krytie v prípade choroby alebo úrazu.

Článok 29

Daňové povinnosti

Za plnenie svojich daňových povinností podľa platných právnych predpisov príslušnej
krajiny sú zodpovední výhradne stážisti. Štipendium nepodlieha dani Spoločenstva.

KAPITOLA 9 – PREDČASNÉ UKONČENIE STÁŽE

Článok 30

Na žiadosť stážistu

1. Stážista môže požiadať o ukončenie stáže ešte pred dátumom uvedeným v dohode
o stáži. Pokiaľ si to stážista želá, má pred podaním žiadosti možnosť, aby si príslušný
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orgán vypočul jeho dôvody predčasného ukončenia stáže.

2. Stážista predloží podpísanú písomnú žiadosť koordinátorovi stáží a informuje o
tom svojho vedúceho stáže. Koordinátor stáží by mal čo najskôr informovať
oddelenie pre prijímanie stážistov, najneskôr však do piatich pracovných dní pred
požadovaným dátumom ukončenia. Príslušný orgán následne vydá rozhodnutie
potvrdzujúce predčasné ukončenie stáže, pričom zohľadní všetky administratívne
aspekty.

3. Počet dní dovolenky a výška štipendia sa krátia pomerným dielom. Ak predčasné
ukončenie stáže vedie k vyplateniu preplatku štipendia, musí ho stážista vrátiť v plnej
výške Európskemu parlamentu.

Článok 31

Na základe rozhodnutia príslušného orgánu

1. Príslušný orgán si vyhradzuje právo ukončiť stáž pred uvedeným dátumom
ukončenia:

 ak úroveň pracovného výkonu alebo požadované jazykové znalosti
stážistu nepostačujú na riadne vykonávanie jeho úloh,

 ak sa v akomkoľvek okamihu zistí, že stážista v prihláške uviedol
nepravdivé skutočnosti vrátane neposkytnutia alebo nevhodného
vyhlásenia o potrebách primeraných úprav, alebo pri podávaní
prihlášky alebo prijímacom konaní, či počas obdobia trvania stáže
predložil falošné vyhlásenia alebo dokumenty;

 z opodstatnených dôvodov, a to najmä zo závažných prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu porušenia predpisov týkajúcich sa
povinností, správania a vykonávania úloh, ktoré sú stážisti povinní
dodržiavať.

2. Príslušný orgán vo všetkých týchto prípadoch pozve stážistu na pohovor s cieľom
vysvetliť príčiny predčasného ukončenia stáže a vypočuť si stážistu. Príslušný orgán
následne rozhodne o výsledku tohto postupu.

3. Príslušný orgán môže navrhnúť, aby stážista počas zostávajúceho obdobia trvania
stáže pokračoval vo vykonávaní stáže buď v tom istom, alebo v inom oddelení.

4. V prípade, že sa príslušný orgán rozhodne stáž predčasne ukončiť stáž, stážistovi
čo najskôr odovzdá alebo pošle svoje rozhodnutie. Stážista má nárok na obdobie troch
pracovných dní, ktoré sa začína po odovzdaní alebo potvrdení prijatia rozhodnutia o
predčasnom ukončení stáže, na dokončenie rozpracovaných úloh.

5. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že je potrebné zakázať stážistovi prístup do
budov a do všetkých e-mailových schránok Európskeho parlamentu.
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6. V prípadoch mimoriadne závažného neprimeraného správania si Parlament
vyhradzuje právo začať súdne konanie voči stážistovi.

7. Počet dní dovolenky a výška štipendia sa krátia pomerným dielom. Ak predčasné
ukončenie stáže vedie k vyplateniu preplatku štipendia, musí ho stážista vrátiť v plnej
výške Európskemu parlamentu.

8. Ak sa príslušný orgán rozhodne neukončiť stáž, stáž ďalej normálne pokračuje.

HLAVA II – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Odvolania

1. Voči žiadnemu rozhodnutiu týkajúcemu sa stáží nie je možné podať žiadne interné
formálne odvolanie.

2. Na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti stážistu môže príslušný orgán
ponúknuť neformálnu mediáciu s cieľom vyriešiť problém týkajúci sa danej stáže.

3. Proti rozhodnutiu prijatému v súlade s týmito pravidlami je možné podať žalobu na
Všeobecnom súde podľa článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Článok 33

Ochrana údajov

Bez ohľadu na to, či sa prihlášky vybrali, zamietli alebo stiahli, sa všetky osobné údaje,
ktoré vznikli v súvislosti so stážami, spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o
voľnom pohybe takýchto údajov. Všetky osobné údaje sa spracúvajú len na účel a v
rámci týchto vnútorných pravidiel.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po ich
podpísaní.

2. Stáže, ktoré prebiehajú v deň nadobudnutia účinnosti, vrátane tých, ktoré boli
predĺžené pred týmto dňom alebo po tomto dni, sa naďalej riadia vnútornými
pravidlami pre stáže na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu z 18. júna
2019. S výnimkou týchto osobitných prípadov nahrádzajú tieto pravidlá vyššie
uvedené pravidlá.
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3. Týmto sa zrušujú rozhodnutia generálneho riaditeľa pre personál zo 4. februára
2014 (rozhodnutie o poskytnutí dodatočného príspevku stážistom so zdravotným
postihnutím) a generálneho tajomníka z 22. decembra 2015 (rozhodnutie o uznaní
zdravotného postihnutia a o primeraných úpravách stážistov).

V Luxemburgu 29. apríla 2021

Klaus WELLE


