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INTERNI PRAVILNIK ZA OPRAVLJANJE PRAKSE V GENERALNEM

SEKRETARIATU EVROPSKEGA PARLAMENTA

NASLOV I – VRSTE PRAKSE

POGLAVJE 1 – SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen

Generalni sekretariat Evropskega parlamenta omogoča opravljanje različnih vrst
prakse, saj želi prispevati k evropski vzgoji in izobraževanju ter strokovnemu
usposabljanju državljanov in njihovemu uvajanju v delovanje institucije. Evropski
parlament je zavezan ustvarjanju enakopravnega in vključujočega delovnega okolja.
Brez poseganja v člen 8 je praksa namenjena vsem kandidatom, brez razlikovanja
glede na geografski, rasni ali etnični izvor, politično, filozofsko ali versko prepričanje,
starost ali invalidnost, spol ali spolno usmerjenost ter ne glede na njihov osebni status
ali družinske razmere.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene tega pravilnika:

- „praktikant“ je posameznik, ki sodeluje v programu prakse v
generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta;

- „oddelek za zaposlovanje praktikantov“ je služba Evropskega
parlamenta, ki vodi izbor, sprejem in upravne zadeve v zvezi s
praktikanti;

- „trije kraji dela“ so Bruselj, Luxembourg in Strasbourg;

- „EPLO“ so pisarne za stike Evropskega parlamenta v prestolnicah ali
večjih mestih vsake države članice oziroma v nekaterih mestih zunaj
Evropske unije.

Člen 3

Pristojnosti

1. Pristojni organ, pooblaščen za odločanje o izboru, sprejemu in upravnih zadevah,
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če se nanašajo na praktikante, je generalni direktor za kadrovske zadeve. Generalni
direktor za kadrovske zadeve lahko ta pooblastila v celoti ali delno prenese na vodjo
oddelka za zaposlovanje praktikantov.

2. „Koordinator prakse“ je uradnik ali drug uslužbenec, ki ga imenuje oddelek za
kadrovske zadeve/človeške vire (ali enakovreden uslužbenec, če takega oddelka ni)
vsakega generalnega direktorata in ki je pristojen za praktikante. Koordinator prakse
je pristojen za praktikante, ki so dodeljeni njegovemu generalnemu direktoratu.
Njegove naloge so zlasti:

 opredelitev potreb po praktikantih v generalnem direktoratu;

 aktivno sodelovanje pri izbiri praktikantov, in sicer z udeležbo pri
končni odločitvi na podlagi izbire mentorja in v dogovoru z
generalnim direktorjem;

 pristojnost za vse vrste dejavnosti in/ali dogodkov, ki se v njegovem
generalnem direktoratu organizirajo za praktikante (dnevi
dobrodošlice, seminarji, usposabljanje itd.);

 pristojnost za vse potrebne notranje selitve praktikantov (z enega
oddelka na drugega znotraj istega generalnega direktorata);

 obravnava vseh pomembnih dogodkov, ki se zgodijo med prakso, in
pomoč praktikantom pri večjih težavah, ki se lahko pojavijo;

 zveza med mentorjem v generalnem direktoratu in oddelkom za
zaposlovanje praktikantov.

3. „Mentor“ je lahko uradnik ali drug uslužbenec Evropskega parlamenta, ki dela na
oddelku, kamor je praktikant dodeljen. Njegove naloge so zlasti:

 aktivno sodelovanje pri izboru praktikantov;

 vodenje in pozorno spremljanje praktikanta ves čas trajanja prakse;

 odgovornost za dodeljevanje dnevnih nalog praktikantu,
spremljanje njegovih dosežkov in skrb, da se vključi v oddelek;

 poročanje koordinatorju prakse o vseh pomembnih dogodkih, ki se
zgodijo med prakso.

4. Pristojni organ odloči o ustanovitvi predstavniškega odbora praktikantov, ki deluje
kot posrednik med praktikanti in organi v Evropskem parlamentu ter skrbi, da je praksa
čim boljša izkušnja.

Člen 4
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Vrste prakse

1. Schumanova praksa

Schumanova praksa je namenjena dopolnitvi znanja, ki so ga univerzitetni diplomanti
pridobili med študijem, in seznanitvi z dejavnostmi Evropske unije, predvsem
Evropskega parlamenta.

2. Praksa „EU & You“

Praksa „EU & You“ je namenjena univerzitetnim diplomantom iz držav nečlanic
Evropske unije, v katerih so pisarne EPLO. Opravlja se v ustreznih pisarnah EPLO.

3. Praksa na podlagi poslovnega dogovora

Praksa na podlagi poslovnega dogovora izhaja iz memorandumov o soglasju, ki jih
generalni sekretar Evropskega parlamenta sklene z nekaterimi izobraževalnimi
ustanovami ali zunanjimi organizacijami in ki med drugim vključujejo gostovanje
praktikantov v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta. V tem primeru so
praktikanti študentje ali predstavniki teh ustanov ali organizacij.

Pravila za to prakso se določijo v dogovoru med obema stranema. Za zadeve, ki jih
dogovori ne zajemajo, se uporablja interni pravilnik o opravljanju prakse v Evropskem
parlamentu.

POGLAVJE 2 – POSTOPKI ZA IZBOR PRAKTIKANTOV

Člen 5

Izbirni postopek

Za izbor praktikantov obstajata dva postopka, odvisno od vrste prakse:

1. Formalna in strukturirana izbirna kampanja za:

 Schumanovo prakso in

 Praksa „EU & You“

pri čemer se kandidate za prakso tudi medsebojno primerja.

2. Namenski izbirni postopek za:

 Praksa na podlagi „poslovnega dogovora“

ki ga opravi izključno izobraževalna ustanova ali zunanja organizacija, s katero ima
Evropski parlament poslovni dogovor o praksi.

Člen 6
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Obdobja za prijavo

1. Za Schumanovo prakso traja obdobje za prijavo vsaj en mesec. Določi ga pristojni
organ in se objavi na spletnem mestu Evropskega parlamenta.

2. Za prakso „EU & You“ obdobje za prijavo določi pristojni organ po dogovoru s
pisarno EPLO zunaj Evropske unije. Obdobje za prijavo se objavi na spletnem mestu
Evropskega parlamenta. Vse vloge je treba oddati vsaj en mesec pred začetkom
prakse.

3. Za prakso na podlagi poslovnega dogovora se obdobja opredelijo v memorandumu
o soglasju.

Člen 7

Trajanje prakse

1. Schumanova praksa

Brez poseganja v člen 21 Schumanova praksa traja pet mesecev. Obdobje prakse je:

- od 1. marca do 31. julija,

- od 1. oktobra do konca februarja.

Generalni direktorati lahko začetek prakse prestavijo na zgodnejši ali kasnejši datum,
pod pogojem, da je novi datum v mesecu, ki je neposredno pred prvotnim začetnim
datumom prakse ali neposredno po njem. V tem primeru se ustrezno prilagodi tudi
končni datum prakse.

Kandidat lahko v dogovoru s svojim mentorjem in koordinatorjem prakse v generalnem
direktoratu začetek prakse prestavi na zgodnejši ali kasnejši datum, pod pogojem, da
je novi datum v mesecu, ki je neposredno pred prvotnim začetnim datumom prakse
ali neposredno po njem. Dogovor je treba čim prej poslati oddelku za zaposlovanje
praktikantov, najpozneje pa en mesec pred prvotnim začetnim datumom prakse.
Končni datum prakse se ustrezno prestavi na kasnejši čas.

Koordinator prakse lahko v dogovoru s praktikantom in mentorjem ter po odobritvi
pristojnega organa predlaga podaljšanje prakse za največ en mesec.

Koordinator prakse lahko v dogovoru s praktikantom in mentorjem ter po odobritvi
pristojnega organa izjemoma predlaga podaljšanje prakse v interesu službe za največ
tri mesece. Zahtevek je treba ustrezno utemeljiti.

Podaljšanje se lahko odobri samo enkrat in pod pogojem, da je oddelek za
zaposlovanje praktikantov o tem obveščen vsaj en mesec pred končnim datumom
prakse. Med končnim datumom prakse, navedenim v pogodbi o praksi, in odobrenim
podaljšanjem se praksa ne sme prekiniti. Praksa v nobenem primeru ne more trajati
več kot skupno osem mesecev.
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Za prevajalske storitve v ustreznem generalnem direktoratu:

 se predvidita največ dve dodatni obdobji prakse, in sicer prvo z
začetkom 1. junija in drugo z začetkom 1. decembra,

 v teh štirih obdobjih se lahko trajanje prakse skrajša s petih na
najmanj tri mesece.

2. Praksa „EU & You“

Obdobja se določijo s skupnim dogovorom med pisarno EPLO zunaj Evropske unije
in pristojnim organom. Objavijo se na spletnih mestih obeh pogodbenic 1. oktobra
predhodnega leta.

Praksa „EU & You“ traja tri mesece. Podaljša se lahko enkrat za največ dva dodatna
meseca v pisarni EPLO ali v enem od treh krajev dela, s prekinitvijo ali brez nje, o tem
pa odloči pisarna EPLO. V primeru podaljšanja v enem od treh krajev dela mora
pisarna EPLO dodeliti praktikanta v enega od oddelkov generalnega sekretariata
Parlamenta.

3. Praksa na podlagi poslovnega dogovora

Obdobja se opredelijo v memorandumu o soglasju.

POGLAVJE 3 – POGOJI

Člen 8

Pogoji za izbiro kandidatov

1. Kandidati:

a. morajo biti na začetni datum prakse stari najmanj 18 let;

b. za Schumanovo prakso lahko kandidature oddajo zgolj, če so državljani
države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop k
Evropski uniji, pristojni organ pa lahko vseeno predvidi omejeno število
mest za državljane drugih držav;

c. morajo poslati ustrezna dokazila o osebnostnih lastnostih, potrebnih za
opravljanje nalog;

d. i. državljani držav članic morajo zelo dobro obvladati enega od uradnih
jezikov Evropske unije in imeti dobro znanje še enega od uradnih
jezikov;

ii. državljani drugih držav morajo zelo dobro obvladati angleščino,
francoščino ali nemščino;
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e. za Schumanovo prakso in prakso „EU & You“ morajo imeti univerzitetno
diplomo, ki jim je bila podeljena ali so jo pridobili najmanj:

– tri mesece pred začetnim datumom Schumanove prakse;

– en mesec pred začetnim datumom prakse „EU & You“;

f. niso več kot dva zaporedna meseca opravljali (oz. ne opravljajo) katere
koli vrste (plačane ali neplačane) prakse v evropskih institucijah,
organih ali agencijah, vključno s prakso pri poslancih Evropskega
parlamenta ali v političnih skupinah Evropskega parlamenta;

g. pred začetkom prakse niso bili na študijskem obisku v sekretariatu
Evropskega parlamenta;

h. niso oziroma niso bili nikoli zaposleni v evropskih institucijah, organih
ali agencijah za več kot dva zaporedna meseca, kar vključuje osebe, ki
so ali so bili začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci, pomožni
pogodbeni uslužbenci, člani začasnega osebja, napoteni nacionalni
strokovnjaki v kateri koli instituciji, organu ali agenciji EU in pomočniki
poslancev Evropskega parlamenta.

2. Za preverjanje, ali kandidat izpolnjuje pogoje za izbiro, je pristojen oddelek za
zaposlovanje praktikantov.

Člen 9

Drugi pogoji

Kandidati morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, opredeljene v opisu nalog za
posamezna praktikantska mesta. Gre za izobrazbene, strokovne, jezikovne,
informacijskotehnološke in osebnostne zahteve, potrebne za posamezno
praktikantsko mesto.

POGLAVJE 4 – IZBIRNI POSTOPEK

Člen 10

Opis postopka

1. Izbirni postopek je zasnovan tako, da se prepreči vsakršna diskriminacija in
zagotovi poštena obravnava in obdelava vseh prijav. Če imajo kandidati enake
kvalifikacije in znanje, se med kandidati v ožjem izboru zagotovi čim večja geografska
uravnoteženost in uravnotežena zastopanost spolov.

2. Pristojni organ določi število razpoložljivih praktikantskih mest v vsakem
generalnem direktoratu.

3. Koordinator prakse v vsakem generalnem direktoratu zagotovi, da se pred
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začetkom izbirnega postopka določijo opis nalog in drugi pogoji za vsako
praktikantsko mesto.

4. Prijave prek spleta morajo biti skladne s postopki, ki jih določi oddelek za
zaposlovanje praktikantov in so objavljeni na spletnem mestu Evropskega parlamenta.

5. Določijo se mentorji, ki prijave ocenijo na podlagi kvalifikacij in znanja kandidatov
ter oglaševanih pogojev. Koordinator prakse s soglasjem generalnega direktorja in ob
upoštevanju izbire mentorjev sodeluje pri končni odločitvi ter oddelku za zaposlovanje
praktikantov posreduje ožji izbor kandidatov.

6. Oddelek za zaposlovanje praktikantov nato preveri, ali ti kandidati izpolnjujejo vse
pogoje. Kandidati v ožjem izboru morajo v roku, ki ga določi pristojni organ, poslati vsa
potrebna dokazila. Če dokumentov ne zagotovijo v določenem roku, se njihova prijava
zavrne.

7. Kandidatom, ki so uvrščeni v ožji izbor, ni nujno ponujena praksa.

Člen 11

Rezultati izbirnega postopka

1. Tako uspešne kot neuspešne kandidate se osebno obvesti o rezultatu njihove
prijave. Obvestila se pošljejo zgolj v elektronski obliki. Neuspešnim kandidatom se ne
navedejo razlogi, zakaj niso bili uvrščeni v ožji izbor ali jim ni bila ponujena praksa.

2. Na začetku prakse pristojni organ in praktikant podpišeta pogodbo o praksi.
Evropski parlament ne sklepa pogodb o praksi, ki jih predlagajo izobraževalni zavodi,
iz katerih prihajajo praktikanti, ali zunanje organizacije. V primeru podaljšanja prakse,
predvidenega v členu 7(1) in (2), se na podlagi dodelitve proračunskih sredstev
pogodba o praksi ustrezno spremeni, pristojni organ pa jo podpiše.

3. Če je prijava v kateri koli fazi izbirnega postopka neuspešna, se lahko kandidat
ponovno prijavi za naslednje obdobje prakse. Spletno prijavo mora oddati na novo in
se zanjo ponovno opravi uradni izbirni postopek.

4. Brez poseganja v naslednji odstavek (člen 11(5)) lahko kandidat na kateri koli
stopnji izbirnega postopka umakne prijavo ali zavrne ponudbo tako, da o tem pisno
obvesti oddelek za zaposlovanje praktikantov. V takih primerih se izključi iz vseh
nadaljnjih faz postopka. Ponovno pa se lahko prijavi za katero koli naslednje obdobje
prakse. Spletno prijavo mora oddati na novo in se zanjo ponovno opravi uradni izbirni
postopek.

5. Če kandidat svoj interes za ponujeno prakso umakne manj kot dva tedna pred
datumom začetka prakse, se za dve leti izključi iz prihodnjih izborov. Pristojni organ
lahko v primeru višje sile odobri izjeme.

Člen 12
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Zahteva za razumno prilagoditev

1. V skladu s členom 1d(4) kadrovskih predpisov „razumna prilagoditev“ pomeni
morebitne potrebne ukrepe, ki so povezani z bistvenimi nalogami delovnega mesta in
s katerimi se invalidu omogoči dostop do zaposlitve, sodelovanje ali napredovanje pri
delu ali vključitev v usposabljanje, razen če bi ti ukrepi delodajalca nesorazmerno
obremenili.

2. Interni pravilnik z dne 1. aprila 2015 o izvajanju člena 1d(4) kadrovskih predpisov
in smernice, sprejete v skladu s členom 9 navedenega internega pravilnika, se
smiselno uporabljajo tudi za prakso.

3. Uspešnim kandidatom, ki v prijavi navedejo, da potrebujejo razumno prilagoditev,
ni treba opraviti zdravniškega pregleda iz člena 2(1) internega pravilnika z dne 1. aprila
2015 ter točk 8(1) in 10(1) smernic, temveč se jih pozove na razgovor z enim od
zdravnikov Evropskega parlamenta.

4. Parlament lahko organizira ciljno usmerjene programe prakse za invalidne
kandidate, ki vložijo zahtevek za razumno prilagoditev, da bi olajšal njihovo udeležbo
v programih prakse.

POGLAVJE 5 – OBVEZNOSTI

Člen 13

Splošne obveznosti

1. Praktikanti morajo spoštovati interni pravilnik Evropskega parlamenta o opravljanju
prakse.

2. Praktikanti so dolžni delovati v skladu z navodili mentorja in nadrejenih na oddelku,
v katerem opravljajo prakso.

3. Praktikanti morajo prispevati k delu oddelka, v katerem opravljajo prakso.

4. Za praktikante velja zakonodaja države, v kateri poteka njihova praksa, na primer
glede vpisa v občinske registre prebivalcev ali vizumskih obveznosti.

Člen 14

Vedenje in ravnanje

1. Praktikanti morajo opravljati naloge pošteno, spoštljivo in premišljeno. Če
praktikantovo vedenje ni zadovoljivo, se lahko pristojni organ v skladu z določbami
člena 31 kadar koli odloči za prekinitev prakse.

2. Med opravljanjem prakse se morajo praktikanti o vseh dejanjih, ki jih želijo izvesti
na lastno pobudo in so povezana z dejavnostmi Evropskega parlamenta, posvetovati
z mentorjem, če ni dosegljiv, pa s koordinatorjem prakse.
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Člen 15

Nasprotje interesov

1. Praktikanti se ne smejo ukvarjati z zadevami, v katerih imajo neposreden ali
posreden osebni interes (npr. družinske in/ali finančne interese), ki bi lahko negativno
vplival na izvajanje njihovih dolžnosti. Praktikanti ne smejo imeti poklicnih povezav s
tretjimi osebami, ki bi utegnile biti nezdružljive z njihovo prakso.

2. Praktikanti med prakso ne smejo opravljati pridobitne dejavnosti, ki bi lahko
negativno vplivala na delo, ki jim je dodeljeno.

3. V primeru, opisanem v odstavkih 1 in 2 tega člena, ali kadar pride do možnega
nasprotja interesov med prakso, praktikanti to nemudoma pisno sporočijo
koordinatorju prakse, ki sprejme obrazloženo odločbo o morebitnih posledicah.

Člen 16

Zaupnost

1. Praktikanti morajo v zvezi z vsakodnevnim delom v Evropskem parlamentu ves čas
prakse ravnati kar se da diskretno. Osebam, ki niso statutarni uslužbenci Evropskega
parlamenta, ne smejo posredovati dokumentov ali informacij, s katerimi se seznanijo
in ki niso razkriti javnosti, brez predhodne privolitve Evropskega parlamenta.

2. Praktikanti morajo spoštovati ista pravila za stike z mediji kot statutarni uslužbenci
Evropskega parlamenta in upoštevati dana navodila.

3. Ta dolžnost praktikante obvezuje tudi po zaključku prakse.

Člen 17

Objave

1. Praktikanti ne smejo ne sami ne skupaj z drugimi objaviti ali povzročiti objave
zadev, povezanih z dejavnostmi Evropskega parlamenta, brez predhodnega pisnega
dovoljenja ustreznih služb.

2. Po izdaji dovoljenja mora praktikant poslati izvod publikacije ali članka ustrezni
službi.

3. Ta dolžnost praktikante obvezuje tudi po zaključku prakse.

Člen 18

Pravice intelektualne lastnine

Evropski parlament nepreklicno pridobi svetovno lastništvo rezultatov in vseh pravic
intelektualne lastnine za delo, ki ga praktikant opravi med prakso. Tako pridobljene
pravice intelektualne lastnine vključujejo vse pravice, kot so avtorske pravice, pravice
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reproduciranja, obveščanja javnosti, distribucije in druge pravice intelektualne ali
industrijske lastnine.

POGLAVJE 6 – UPRAVNE ZADEVE

Člen 19

Prerazporeditve

V kateri koli fazi prakse lahko koordinator prakse v soglasju s svojim generalnim
direktorjem in v dogovoru z mentorjem sprejme odločitev o prerazporeditvi praktikanta
na drug oddelek znotraj istega generalnega direktorata. Koordinator prakse o tem
obvesti oddelek za zaposlovanje praktikantov.

Člen 20

Prostovoljna začasna prekinitev prakse

1. Praktikant lahko prakso začasno prekine. Začasna prekinitev ne sme biti daljša od
enega meseca in se lahko med prakso zahteva le enkrat.

2. Praktikant koordinatorju prakse pošlje obrazloženo prošnjo, koordinator pa jo v
soglasju z mentorjem sprejme ali zavrne. Če se prekinitev sprejme, mora koordinator
prakse o tem čim prej obvestiti oddelek za zaposlovanje praktikantov. Pristojni organ
nato izda odločbo, s katero potrdi začasno prekinitev, in določi datume zanjo, pri tem
pa upošteva vse upravne vidike.

3. Med začasno prekinitvijo prakse praktikant ni upravičen do plačila, zavarovanja in
povračila potnih stroškov, nastalih v tem obdobju. Sorazmerno se zmanjša tudi število
dni dopusta. Za praktikanta še naprej veljajo zgoraj navedena pravila iz člena 14(2)
ter členov 15, 16 in 17.

4. Končni datum prakse se ne spremeni, za morebitno podaljšanje pa veljajo določbe
iz člena 7(1) in (2).

Člen 21

Prihodnja zaposlitev

Z opravljanjem prakse kandidat ne pridobi statusa uradnika ali začasnega uslužbenca
Evropske unije in v nobenem primeru ne pridobi pravice do zaposlitve.

POGLAVJE 7 – DELOVNI POGOJI

Kadar ni izrecnega pravila za praktikante glede delovnega časa, dopusta in odsotnosti
ter službenih potovanj, se smiselno uporabljajo splošna pravila za uslužbence
Evropskega parlamenta.

Člen 22
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Delovni čas

1. Praktikanti opravljajo prakso za polni delovni čas.

2. Zanje velja delovni čas uslužbencev Evropskega parlamenta. Za prakso na
področju otroškega varstva je urnik lahko drugačen. Nadure jim ne dajejo pravice do
nadomestila ali plačila za nadurno delo ali do povečanja mesečnega plačila.

Člen 23

Dopust in odsotnost

Uporablja se ista metoda izračuna kot za vse uslužbence v Evropskem parlamentu.

1. Prazniki in dela prosti dnevi

Za praktikante veljajo pravila o praznikih in dela prostih dnevih za uslužbence
Evropskega parlamenta.

2. Letni dopust

Praktikanti imajo pravico do dveh dni dopusta za vsak mesec dela v času prakse.
Dopust se izračuna na podlagi celotnega trajanja prakse. Dopust se lahko porabi s
privolitvijo mentorja.

Za neizkoriščene dneve dopusta ob koncu prakse ni povračila.

Če praktikantov dopust preseže število dni, do katerih je upravičen, se od njegovega
mesečnega plačila odšteje ustrezni znesek. V primeru prakse na podlagi poslovnega
dogovora se pošlje obvestilo zadevni izobraževalni ustanovi ali zunanji organizaciji.

3. Izredni dopust

Smiselno se uporabljajo splošna pravila za vse uslužbence Evropskega parlamenta.

4. Odsotnost zaradi bolezni

V primeru bolezni so praktikanti dolžni prvi dan odsotnosti o tem obvestiti mentorja
in/ali oddelek, v katerem opravljajo prakso. Če odsotnost iz zdravstvenih razlogov traja
dlje kot tri dni (vključno s koncem tedna, prazniki in dela prostimi dnevi), mora
praktikant službi Evropskega parlamenta za evidenco odsotnosti zaradi bolezni poslati
zdravniško potrdilo.

Odsotnost zaradi bolezni brez zdravniškega potrdila ves čas trajanja prakse ne
presega skupnega števila mesecev prakse.

5. Neupravičena odsotnost

Takoj ko je pristojna služba obveščena o morebitni neupravičeni odsotnosti, se ta do
utemeljitve odšteje od praktikantovega dopusta. Če praktikant nima več dopusta, se
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mu ustrezno zniža mesečno plačilo. V primeru prakse na podlagi poslovnega
dogovora se pošlje obvestilo zadevni izobraževalni ustanovi ali zunanji organizaciji.

Člen 24

Službena potovanja

1. Med opravljanjem prakse je lahko praktikant zaradi spremljanja parlamentarnega
dela napoten na službeno potovanje v enega od treh krajev dela Evropskega
parlamenta.

2. V izjemnih primerih lahko praktikant v interesu službe potuje v drugo državo.

3. Praktikantom v pisarnah EPLO se lahko odobri napotitev na službeno potovanje
zunaj treh krajev dela Evropskega parlamenta v državi, v kateri opravljajo prakso.

4. Pristojni organ določi morebitna posebna pravila za službena potovanja
praktikantov, ki se objavijo na spletnem mestu Evropskega parlamenta. Če se za
praktikante ne uporabljajo posebna pravila, se smiselno uporabljajo splošna pravila
za uslužbence generalnega sekretariata Evropskega parlamenta.

POGLAVJE 8 – PREJEMKI IN ZAVAROVANJE

Člen 25

Mesečno plačilo

1. Pristojni organ določi znesek mesečnega plačila za posamezne vrste prakse.
Zneski se objavijo na spletnem mestu Evropskega parlamenta.

2. Za mesečno plačilo se lahko uporablja korekcijski koeficient za državo, v kateri se
opravlja praksa.

3. Ali praktikanti na podlagi poslovnega dogovora prejemajo mesečno plačilo, je
odvisno od memoranduma o soglasju.

Člen 26

Odločitev o zahtevkih za razumno prilagoditev in nadomestilo za invalidnost

1. Pristojni organ odloči o zahtevkih za razumno prilagoditev uspešnih kandidatov,
potem ko zdravstvena služba Evropskega parlamenta prizna invalidnost in določi njen
odstotek, ter na priporočilo svetovalnega odbora za razumno nastanitev, in sicer za
vsak primer posebej.

2. Zdravstvena služba Evropskega parlamenta pri ugotavljanju invalidnosti in
določanju odstotka invalidnosti ni vezana na nacionalna ali lokalna potrdila in odločitve
ali potrdila in odločitve tretjih oseb.

3. Praktikant, ki se mu odobri zahtevek za razumno prilagoditev, lahko glede na
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stopnjo invalidnosti prejme dodatno plačilo v višini do 50 % mesečnega plačila.

 Če je invalidnost manjša od 20 %, se dodatno plačilo ne odobri.

 Če je invalidnost večja ali enaka 20 %, vendar manjša od 50 %,
dodatno plačilo znaša 20 % mesečnega plačila.

 Če je invalidnost večja ali enaka 50 %, dodatno plačilo znaša 50 %
mesečnega plačila.

4. Pristojni organ izda odločbo, s katero potrdi natančni znesek dodatnega plačila, ki
se (vključno z učinkom za nazaj) uporablja ves čas trajanja prakse.

Člen 27

Nadomestilo za potne stroške

1. Vsi Schumanovi praktikanti so upravičeni do delnega nadomestila za potne stroške
za pot od doma do kraja dela.

2. Pavšalni znesek in način izplačila tega nadomestila določi pristojni organ;
informacija o tem se objavi na spletnem mestu Parlamenta.

3. Praktikanti prakse „EU & You“ in prakse na podlagi poslovnega dogovora niso
upravičeni do nadomestila za potne stroške.

Člen 28

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje

1. Praktikanti so za ves čas trajanja prakse zavarovani za primer bolezni in nezgode.

2. Evropski parlament v njihovem imenu sklene zdravstveno in nezgodno
zavarovanje, vzporedno morebitnemu zavarovanju, ki ga imajo v svojem nacionalnem
sistemu ali kako drugače.

3. Na praktikantovo prošnjo lahko Evropski parlament zavaruje tudi njegovega
zakonca in otroke. V tem primeru mora zavarovalne premije plačati praktikant.

4. Podrobnosti o razpoložljivih zavarovalnih policah so objavljene na spletnem mestu
Evropskega parlamenta.

5. V primeru bolezni ali nezgode se praktikant obrne neposredno na zavarovalnico.
Evropski parlament ne more biti posrednik med praktikantom in zavarovalnico.

6. Ali so praktikanti na podlagi poslovnega dogovora zavarovani za primer bolezni ali
nezgode, je odvisno od memoranduma o soglasju.



14

Člen 29

Davčne obveznosti

Za izpolnjevanje davčnih obveznosti na podlagi zakonov, ki veljajo v zadevni državi,
so odgovorni izključno praktikanti. Za mesečno plačilo se ne plača davek Unije.

POGLAVJE 9 – PREDČASNI ZAKLJUČEK PRAKSE

Člen 30

Na zahtevo praktikanta

1. Praktikant lahko zaprosi za zaključek prakse pred datumom, določenim v pogodbi
o praksi. Če želi, ima pred vložitvijo zahtevka možnost, da pristojnemu organu
predstavi razloge za predčasni zaključek prakse.

2. Praktikant pošlje podpisano prošnjo koordinatorju prakse in o tem obvesti svojega
mentorja. Koordinator prakse čim prej obvesti oddelek za zaposlovanje praktikantov,
vendar najpozneje pet delovnih dni pred zahtevanim zaključnim datumom. Pristojni
organ nato izda odločbo, s katero potrdi predčasni zaključek, pri tem pa upošteva
vse upravne vidike.

3. Sorazmerno se zmanjšata tudi število dni dopusta in plačilo. Če je v primeru
predčasnega zaključka izplačano celo mesečno plačilo, mora praktikant preplačani
znesek Evropskemu parlamentu v celoti povrniti.

Člen 31

Na podlagi odločitve pristojnega organa

1. Pristojni organ si pridržuje pravico do zaključka prakse pred predvidenim končnim
datumom:

 če praktikantova poklicna uspešnost ali znanje zahtevanega jezika
ne zadostuje za ustrezno opravljanje njegovih nalog;

 če se kadar koli izkaže, da je praktikant podal lažno izjavo, vključno
s tem, da v prijavi ni izjavil, da potrebuje razumno prilagoditev, ali
izjava ni bila ustrezna, ali je ob prijavi, v postopku za sprejem ali med
prakso dajal lažne izjave ali posredoval lažne dokumente;

 iz utemeljenih razlogov, zlasti iz nujnih operativnih razlogov ali zaradi
kršitve pravil glede obveznosti, vedenja in ravnanja, ki jih morajo
izpolnjevati praktikanti.

2. V vseh navedenih primerih pristojni organ povabi praktikanta na razgovor, da mu
pojasni razloge za predčasni zaključek in mu da možnost, da pojasni svoje stališče.
Pristojni organ se nato odloči o izidu postopka.
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3. Pristojni organ lahko praktikantu predlaga, naj za preostalo obdobje prakse še
naprej opravlja prakso bodisi na istem bodisi na drugem oddelku.

4. Če se pristojni organ odloči zaključiti prakso pred predvidenim končnim datumom,
praktikantu čim prej vroči ali pošlje svojo odločitev. Praktikant ima od dneva po vročitvi
ali potrditvi prejema odločbe o predčasnem zaključku pravico do treh delovnih dni, da
dokonča svoje tekoče naloge.

5. Pristojni organ lahko odloči, da je treba praktikantu prepovedati vstop v zgradbe in
uporabo elektronskega poštnega predala Evropskega parlamenta.

6. Poleg tega si Parlament v primerih izjemno neprimernega ravnanja pridržuje
pravico, da proti praktikantu začne sodni postopek.

7. Sorazmerno se zmanjšata tudi število dni dopusta in plačilo. Če je v primeru
predčasnega zaključka izplačano celo mesečno plačilo, mora praktikant preplačani
znesek Evropskemu parlamentu v celoti povrniti.

8. Če se pristojni organ odloči, da prakse ne prekine, se ta nadaljuje kot običajno.

NASLOV II – KONČNE DOLOČBE

Člen 32

Pritožbe

1. Interne uradne pritožbe zoper odločitve glede prakse niso mogoče.

2. Na praktikantovo obrazloženo pisno prošnjo lahko pristojni organ ponudi
neformalno mediacijo, da bi se rešil problem v zvezi s prakso.

3. Zoper odločitve, sprejete v skladu z določbami tega pravilnika, se lahko v skladu s
členom 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije vloži tožba pred Sodiščem Evropske
unije.

Člen 33

Varstvo podatkov

Ne glede na to, ali je prijava sprejeta, zavrnjena ali umaknjena, se osebni podatki,
povezani s prakso, obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku
takih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo le za namene in v skladu s tem
pravilnikom.

Člen 34
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Začetek veljavnosti

1. Ta pravilnik začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi njegovemu podpisu.

2. Za prakso, ki na dan začetka njegove veljavnosti že poteka, in prakso, ki se
podaljša pred tem datumom ali po njem, še naprej velja interni pravilnik za opravljanje
prakse in študijske obiske v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta z dne
1. februarja 2013 ali interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse v generalnem
sekretariatu Evropskega parlamenta z dne 1. marca 2013. Razen v teh posebnih
primerih ta pravilnik nadomešča navedena pravilnika.

3. Sklepa generalnega direktorja za kadrovske zadeve z dne 4. februarja 2014 (sklep
o dodelitvi dodatnega nadomestila invalidnim pripravnikom) in z dne
22. decembra 2015 generalnega sekretarja (sklep o ugotavljanju invalidnosti in
razumni prilagoditvi za pripravnike) se razveljavita.

V Luxembourgu, 29. aprila 2021

Klaus WELE


