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Otázka na písomné zodpovedanie E-000030/2018 

Komisii 
článok 130 rokovacieho poriadku 

Brando Benifei (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Malin Björk (GUE/NGL), Lynn Boylan 

(GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella De Monte (S&D), 

Tanja Fajon (S&D), Elena Gentile (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Sylvie Guillaume 

(S&D), Antanas Guoga (PPE), John Howarth (S&D), Eva Kaili (S&D), Jude Kirton-Darling (S&D), 

Arndt Kohn (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Stelios 

Kouloglou (GUE/NGL), Javi López (S&D), Sabine Lösing (GUE/NGL), Vladimír Maňka (S&D), 

Costas Mavrides (S&D), Rory Palmer (S&D), Evelyn Regner (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), 

Alfred Sant (S&D), Olga Sehnalová (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), 

Catherine Stihler (S&D), Romana Tomc (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Monika Vana 

(Verts/ALE), Tom Vandenkendelaere (PPE), Javier Nart (ALDE), Christine Revault d'Allonnes 

Bonnefoy (S&D), Luigi Morgano (S&D) a Indrek Tarand (Verts/ALE) 

Vec: Neplatené stáže v Komisii 

Svojím rozhodnutím o neplatených stážistoch v rámci delegácií ESVČ európsky ombudsman vytvoril 
jasný precedens, pokiaľ ide o kvalitu stáží v inštitúciách EÚ. V odpovedi na otázku na písomné 
zodpovedanie E-004895/2017 sa uvádza, že počet neplatených stážistov v Komisii sa zvyšuje, ale 
neuvádza sa v nej celkový počet za rok, čo by umožnilo lepšie posúdenie rozsahu problému. Vysoký 
počet neplatených stážistov na niektorých generálnych riaditeľstvách poukazuje na potenciálne 
využívanie mladých ľudí ako lacnej pracovnej sily. Okrem toho sú neplatení stážisti, na rozdiel od 
tvrdení Komisie, niektorými generálnymi riaditeľstvami aktívne vyhľadávaní. 

Vychádzajúc z otázky na písomné zodpovedanie E-004895/201 žiadame Komisiu, aby odpovedala na 
tieto otázky: 

Aký bol celkový počet neplatených stážistov prijatých na každé GR Komisie v každom z rokov 2014, 
2015 a 2016? 

Súhlasí Komisia s tým, že súčasný systém neplatených stáží, s veľmi vysokým počtom na niektorých 
generálnych riaditeľstvách, nie je dobrý prístup a treba ho zmeniť? Podniká Komisia v tomto smere 
kroky? 

Ako Komisia zabezpečí transparentný a spravodlivý proces prijímania do zamestnania pre všetkých 
svojich stážistov, vzhľadom na to, že niektoré generálne riaditeľstvá aktívne vyhľadávajú neplatených 
stážistov? 


