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EKSPERTIDE EUROOPA PARLAMENTI TÖÖLE LÄHETAMISE 
EESKIRI 

JUHATUSE OTSUS 
4. MAI 2009 

 
 
Juhatus, 
 
– võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artiklit 22; 
 
– pärast õigusteenistusega konsulteerimist, 
 
– arvestades, et: 
 
 
(1) Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik kasutada liikmesriikidest tööle lähetatud 

ekspertide kõrgetasemelisi teadmisi JA kogemust eelkõige valdkondades, kus selline 
asjatundlikkus ei ole parlamendile kergesti kättesaadav; 

 
(2) Tuleks edendada Euroopa poliitika rakendamisega seotud kogemuste JA teadmiste 

vahetust, võttes ajutiselt Euroopa Parlamenti tööle liikmesriikide riigiasutuste eksperte; 
 
(3) eksperdid peaksid olema lähetatud peamiselt Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidest, 

kuid nad võivad olla lähetatud ka ELi liikmesriigi, Euroopa majanduspiirkonda kuuluva 
EFTA liikmesriigi, Euroopa Liidu kandidaatriigi või kolmanda riigi riiklikest, 
piirkondlikest, kohalikest või nendega sarnastest ametiasutustest. Eksperdid võivad olla 
lähetatud ka avalikust rahvusvahelisest organisatsioonist, kui nad tõendavad, et on 
asjaomase organisatsiooni õiguspärased töötajad; 

 
(4) käesolevas eeskirjas sätestatud tööle lähetatud ekspertide õiguste ja kohustustega peaks 

olema tagatud, et nad lähtuvad oma kohustuste täitmisel üksnes Euroopa Parlamendi 
huvidest; 

 
(5) pidades silmas tööle lähetatud ekspertide töö ajutist iseloomu ja nende erilist staatust, 

tuleks sätestada, et nad ei tohi teostada Euroopa Parlamendi nimel avalikust õigusest 
tulenevaid parlamendi õigusi; 

 
(6) tuleb kindlaks määrata kõik tööle lähetatud ekspertide töölevõtu tingimused, 
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OTSUSTAB: 
 

1. peatükk – Üldsätted 
 
 
Artikkel 1 – Reguleerimisala 
 
1. Käesolevat eeskirja kohaldatakse ekspertide suhtes, kelle on Euroopa Parlamenti tööle 

lähetanud riiklikud, piirkondlikud või kohalikud ametiasutused või nendega sarnased 
ELi liikmesriigi, Euroopa majanduspiirkonda (edaspidi EMP) kuuluva EFTA 
liikmesriigi, Euroopa Liidu kandidaatriigi või kolmanda riigi asutused. Eeskirja 
kohaldatakse ka rahvusvahelisest organisatsioonist lähetatud ekspertide suhtes, kui nad 
tõendavad, et on selle organisatsiooni õiguspärased töötajad. 

 Erandina eelmisest lõigust ja pärast ühiskomisjoniga konsulteerimist võib peasekretär 
erandkorras anda loa mittetulunduslikus teadusasutuses töötavate ekspertide tööle 
lähetamiseks Euroopa Parlamenti. Selline töölelähetamine on piiratud juhtudega, kus 
Euroopa Parlamendi huvides on põhjendatud selliste eriteadmiste ajutine kasutamine. 

 
2. Isikud, kelle suhtes käesolevat eeskirja kohaldatakse, jäävad oma tööandja teenistusse 

kogu lähetuse ajaks ja tööandja jätkab neile palga maksmist. 
 
3. Tööle lähetatud eksperdid peavad olema liikmesriigi kodanikud, välja arvatud juhul, kui 

Euroopa Parlamendi peasekretär teeb sellest nõudest erandi. Lähetatud ekspertide 
töölevõtmisel püüab Euroopa Parlament säilitada geograafilist ning meeste ja naiste 
vahelist tasakaalu ning järgida võrdsete võimaluste põhimõtet. 

 
4. Erand ei ole vajalik ekspertide puhul, kes on pärit Euroopa Majanduspiirkonda 

kuuluvast riigist ning kes on tööle lähetatud nimetatud riikidega sõlmitud lepingute 
alusel ja nendes lepingutes sätestatud tingimustel. Sama kehtib kandidaatriikidest tööle 
lähetatud ekspertide puhul, kui Euroopa Parlamendi ja asjaomaste riikide vahel on 
sõlmitud ajutised lepingud. 

 
5. Lähetamises lepitakse kokku Euroopa Parlamendi peasekretäri ning vastavalt olukorrale 

asjaomase liikmesriigi alalise esinduse või tööandja kirjavahetuse teel. Euroopa 
Majanduspiirkonna riikide puhul toimub kirjavahetus EFTA sekretariaadiga ja 
kolmandate maade puhul asjakohase diplomaatilise esindusega. 

 Kirjavahetusele lisatakse käesoleva eeskirja koopia. 
 
6. Kõik käesolevas eeskirjas toodud viited meessoost isikule tähendavad ühtlasi viidet 

naissoost isikule ja vastupidi, välja arvatud juhul, kui kontekstist ilmneb selgelt, et 
mõeldud on just nimetatud soost isikut. 

 
Artikkel 2 – Tasuta tööle lähetatud eksperdid 
 
„Tasuta tööle lähetatud ekspert” on käesoleva eeskirja tähenduses ekspert, kelle lähetamisega ei 
kaasne Euroopa Parlamendile kulusid. 
 
Tasuta tööle lähetatud ekspert võib olla lähetatud liikmesriigi või kandidaatriigi ametiasutusest 
või rahvusvahelisest organisatsioonist üheaegse vahetuse alusel, mis hõlmab Euroopa 
Parlamendi ametnikke või fraktsioonide ajutisi teenistujaid, vastavalt Euroopa Parlamendi 7. 
märtsi 2005. aasta eeskirjale Euroopa Parlamendi ametnike või fraktsioonide ajutiste teenistujate 
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lähetamise kohta, kusjuures lähetuse ajavahemik on võrdne Euroopa Parlamendi ametniku või 
fraktsiooni ajutise teenistuja lähetusega. 
 
Asjaomase liikmesriigiga sõlmitud kokkuleppe alusel võivad maksimaalselt neljaks aastaks 
tasuta tööle lähetatud ekspertideks olla ka riigiametnikud. Kokkuleppes peab olema näidatud 
tööle lähetatud ekspertide arv ja neile antavad ülesanded. Käesolev lõik kehtib ka kolmandatest 
riikidest tasuta tööle lähetatud ekspertide puhul. 
 
Tasuta tööle lähetatud ekspertide puhul täpsustatakse artikli 1 lõikes 5 osutatud kirjavahetuses, et 
artikli 15 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud hüvitisi ei maksta ning artiklites 18 ja 17 nimetatud sõidu- ja 
kolimiskulusid ei hüvitata. 
 
 
Artikkel 3 – Lähetuse kestus 
 
1. Lähetuse esialgne kestus ei või olla lühem kui kuus kuud ega pikem kui kaks aastat. 

Seda võib pikendada ühe korra või mitu korda, kuid kogu ajavahemik ei tohi olla pikem 
kui neli aastat. Erandkorras võib peasekretär asjaomase peadirektoraadi palvel ja juhul, 
kui see on vastava teenistuse huvides, anda nelja-aastase ajavahemiku lõpul loa üheks 
või mitmeks pikendamiseks, kogukestusega kaks aastat. 

 
 Erandina eelmisest lõigust võib peasekretär erandkorras lubada eksperdi Euroopa 

Parlamenti tööle lähetada lühemaks ajaks kui kuus kuud. 
 
2. Lähetuse kavandatud kestus määratakse kindlaks artikli 1 lõikes 5 osutatud 

kirjavahetuses. Lähetuse pikendamise puhul kasutatakse sama menetlust.  
 
3. Eksperdi, kes on juba varem institutsioonis töötanud, võib sinna uuesti lähetada 

ajavahemikuks, mille kestus määratakse kindlaks vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 
ning vastavalt järgmistele tingimustele: 

 
a) tööle lähetatud ekspert peab jätkuvalt vastama lähetamise tingimustele; 

 
b) uue lähetuse puhul peab eelmise lähetuse lõppemisest olema möödunud vähemalt 

kuus aastat; kui Euroopa Parlament on tööle lähetatud eksperdiga esimese 
lähetuse lõpus sõlminud lepingu, hakatakse kõnealust kuueaastast ajavahemikku 
arvestama selle lepingu lõppemisest. 

 
 Punktis b sätestatud tingimus ei takista Euroopa Parlamenti tööle võtmast lähetatud 

eksperti, kelle algne lähetus kestis vähem kui neli aastat, kuid sellisel juhul ei või uus 
lähetus kesta kauem kui nimetatud nelja-aastasest perioodist varem kasutamata jäänud 
osa, ilma et see piiraks võimalust pikendada lähetust kuni kahe aasta võrra, nagu on 
sätestatud lõikes 1. 

 
 
Artikkel 4 – Lähetuse koht 
 
Eksperte võib tööle lähetada parlamendi kõigisse kolme töökohta. 
 
 
Artikkel 5 – Kohustused 
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1. Tööle lähetatud ekspert abistab Euroopa Parlamendi ametnikke või ajutisi töötajaid ning 
täidab talle antud ülesandeid. 

 
2. Tööle lähetatud ekspert osaleb lähetustes ja väljaspool parlamenti toimuvatel 

koosolekutel ainult koos Euroopa Parlamendi ametniku või ajutise töötajaga. Üksi 
tegutsedes osaleb ta nendes ainult vaatlejana või teabe saamise eesmärgil. 

 
 Teatavatel erandjuhtudel võib asjaomase teenistuse peadirektor teha sellest sättest 

erandi lähetatud eksperdile antud erivolituste alusel, olles eelnevalt kindlaks teinud, et 
puudub igasugune huvide konflikt. Tööle lähetatud ekspert ei või ühelgi juhul esindada 
Euroopa Parlamenti rahaliste või muude kohustuste võtmisel ega pidada Euroopa 
Parlamendi nimel läbirääkimisi. 

 
3. Euroopa Parlament on ainuvastutav tööle lähetatud eksperdi täidetavate ülesannete 

tulemuste heakskiitmise, samuti sellest tulenevate dokumentide allkirjastamise eest. 
 
4. Euroopa Parlamendi asjaomased teenistused, tööle lähetatud eksperdi tööandja ja tööle 

lähetatud ekspert peavad igati vältima huvide konflikti või selle tekkimise võimalust 
seoses eksperdi tegevusega lähetuse ajal. Sel eesmärgil teavitab teenistus, kuhu 
lähetatud ekspert on tööle määratud, aegsasti teda ja tema tööandjat tema jaoks 
kavandatavatest ülesannetest ja palub mõlemalt kirjalikku kinnitust selle kohta, et neile 
ei ole teada põhjusi, miks tööle lähetatud ekspert ei võiks kõnealuseid ülesandeid täita. 
Tööle lähetatud eksperdil palutakse eelkõige teatada kõigist võimalikest huvide 
konfliktidest tema perekondliku olukorra ja talle lähetuse ajaks antavate ülesannete 
vahel. Nimetatud deklaratsioon puudutab eelkõige tööle lähetatud eksperdi lähedaste 
pereliikmete kutsetegevust või tema enda või lähedaste pereliikmete olulisi finantshuve. 

 
 Tööandja ja tööle lähetatud ekspert kohustuvad teavitama peadirektorit, kellele 

alluvasse teenistusse ekspert on tööle määratud, kõikidest lähetuse ajal ilmnenud 
muutustest, mis võiksid sellise konflikti tekitada.  

 
 Teenistus, kuhu lähetatud ekspert on tööle määratud, säilitab nimetatud kirjavahetuse 

koopiad oma arhiivis ja edastab need nõudmise korral peasekretärile või personali 
peadirektoraadi pädevale teenistusele. 

 
5. Kui peadirektoraat, kuhu lähetatud ekspert on tööle määratud, peab oma tegevuse 

iseloomu tõttu vajalikuks eriliste julgeolekuabinõude rakendamist, teostatakse eksperdi 
suhtes enne tööle võtmist julgeolekukontroll.  

 
6. Kui tööle lähetatud ekspert ei täida lõigetes 2, 3 või 4 sätestatud kohustusi, on Euroopa 

Parlamendil õigus lõpetada eksperdi lähetus vastavalt artiklile 9.  
 
 
Artikkel 6 – Õigused ja kohustused 
 
1. Lähetuse ajal: 
 

a) täidab tööle lähetatud ekspert oma ülesandeid ning tegutseb üksnes parlamendi 
huvidest lähtuvalt;  

 
b) väldib tööle lähetatud ekspert mis tahes tegevust ja eelkõige avalikke 

arvamusavaldusi, mis võivad kahjustada tema seisundit; 
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c) kui tööle lähetatud eksperdil tuleb oma ülesannete täitmise ajal teha otsus 

küsimuses, mille käsitlemisest või tulemusest ta on sel määral isiklikult huvitatud, 
et see võiks mõjutada tema sõltumatust, teatab ta sellest selle teenistuse juhatajale, 
kuhu ta tööle on määratud;  

 
d) tööle lähetatud ekspert ei avalda üksi ega teistega koos ega anna avaldamiseks 

ühtki Euroopa Liidu tegevust käsitlevat teksti ilma Euroopa Parlamendis kehtivate 
tingimuste ja eeskirjade kohaselt saadud loata. Loa andmisest keeldutakse ainult 
juhul, kui kavandatav avaldamine võib kahjustada ühenduste huve; 

 
e) kõik õigused tööle, mida tööle lähetatud ekspert on teinud oma ülesannete 

täitmisel, kuuluvad ühendusele;  
 

f) tööle lähetatud ekspert elab lähetuskohal või sellest niisugusel kaugusel, et see ei 
takista tööülesannete nõuetekohast täitmist; 

 
g) tööle lähetatud ekspert abistab ja nõustab ülemust, kelle juurde ta tööle on 

määratud, ning vastutab oma ülemuste ees talle antud ülesannete täitmise eest; 
 

h) tööle lähetatud ekspert ei võta vastu juhiseid oma tööandjalt ega ühegi riigi 
valitsuselt. Ta ei osuta teenuseid oma tööandjale, valitsusele ega ühelegi muule 
isikule, eraettevõttele või ametiasutusele.  

 
2. Nii lähetuse ajal kui ka pärast seda peab tööle lähetatud ekspert suhtuma suurima 

diskreetsusega faktidesse ja teabesse, mis ta saab oma ülesannete täitmise käigus või 
seoses nende täitmisega; ta ei avalda ühelegi kõrvalisele isikule mitte mingis vormis 
varem avalikustamata dokumente ega teavet, samuti ei kasuta ta nimetatud dokumente 
ega teavet isikliku kasu saamise eesmärgil. 

 
3. Kui tööle lähetatud ekspert ei täida lähetuse ajal lõigete 1 ja 2 sätteid, on Euroopa 

Parlamendil õigus lõpetada tema lähetus vastavalt artiklile 9. 
 
4. Tööle lähetatud ekspert on lähetuse lõppedes jätkuvalt kohustatud talle antud uute 

ülesannete täitmisel ja teatavate ametikohtade või soodustuste vastuvõtmisel käituma 
ausalt ja diskreetselt.  

 
 Selleks teavitab tööle lähetatud ekspert kolme aasta jooksul pärast lähetuse lõppu 

viivitamata Euroopa Parlamenti kõikidest kohustustest ja ülesannetest, mida ta peab 
oma tööandja heaks täitma ja mis võiksid põhjustada huvide konflikti seoses lähetuse 
ajal parlamendis täidetud kohustustega. 

 
 

Artikkel 7 – Töökogemus ja keeleoskus 
 
1. Euroopa Parlamenti lähetamiseks peab tööle lähetataval eksperdil olema vähemalt kolm 

aastat täistööajaga töökogemust halduse, teaduse, tehnika, nõustamise või järelevalve 
valdkonnas tasemel, mis vastab Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja 
ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega ettenähtud AD kategooria töötajate 
ülesannetele. Tööle lähetatava eksperdi tööandja peab enne lähetust esitama Euroopa 
Parlamendile tõendi eksperdi eelneva 12 kuu jooksul täidetud töökohustuste kohta. 
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2. Tööle lähetatud ekspert peab oma ülesannete täitmiseks valdama üht ühenduse keelt 
põhjalikult ja teist rahuldaval tasemel. Kolmandast riigist tööle lähetatud ekspert peab 
oma ülesannete täitmiseks põhjalikult valdama üht ühenduse keelt. 

 
 

Artikkel 8 – Lähetuse peatamine 
 
1. Euroopa Parlamendi peasekretär võib pärast asjaomase peadirektoraadiga 

konsulteerimist anda loa lähetuse peatamiseks ja määrata kindlaks sellistel juhtudel 
kohaldatavad tingimused. Peatamise ajal: 

 
a) ei maksta artiklis 15 nimetatud hüvitisi; 

 
b) artiklites 17 ja 18 nimetatud kulud hüvitatakse üksnes juhul, kui lähetus 

peatatakse Euroopa Parlamendi nõudmisel. 
 
2. Euroopa Parlament teavitab lähetuse peatamisest tööle lähetatud eksperdi tööandjat. 
 
 

Artikkel 9 – Lähetuse lõpetamine 
 

1. Vastavalt lõike 2 sätetele võib Euroopa Parlamendi peasekretär lähetuse lõpetada 
asjaomase peadirektoraadi või tööle lähetatud eksperdi tööandja nõudmisel, tingimusel, 
et sellest teatatakse kolm kuud ette, või eksperdi nõudmisel sama etteteatamisajaga ja 
peasekretäri nõusolekul. 

 
2. Teatavatel erakorralistel asjaoludel võib lähetuse ette teatamata lõpetada: 
 

a) tööle lähetatud eksperdi tööandja soovil, kui tööandja olulised huvid seda 
nõuavad; 

 
b) Euroopa Parlamendi peasekretäri ja tööandja kokkuleppe alusel, kui tööle 

lähetatud ekspert on esitanud mõlemale vastava taotluse ja kui eksperdi olulised 
isiklikud või ametialased huvid seda nõuavad; 

 
c) Euroopa Parlamendi peasekretäri otsusel, kui tööle lähetatud ekspert ei ole täitnud 

käesoleva eeskirja kohaseid kohustusi. 
 
 Kui lähetus lõpetatakse punkti c kohaselt, teatab Euroopa Parlament sellest viivitamata 

tööle lähetatud eksperdi tööandjale. 
2. peatükk – Töötingimused 

 
 
Artikkel 10 – Sotsiaalkindlustus 
 

1. Enne lähetuse algust peab riiklik või rahvusvaheline ametiasutus, kes eksperdi tööle 
lähetab, Euroopa Parlamendile kinnitama, et kogu lähetuse ajal kohaldatakse eksperdi 
suhtes neid sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte, mis kehtivad selle ametiasutuse suhtes, 
kus tööle lähetatav ekspert töötab, ning et ametiasutus katab välismaal tehtud kulud. 

 
2. Tööle lähetatud ekspert on Euroopa Parlamendi poolt õnnetusjuhtumite vastu 

kindlustatud alates lähetuse esimesest päevast. Euroopa Parlament annab tööle lähetatud 
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eksperdile kõnealuse kindlustuskaitse tingimused päeval, mil ta pöördub personali 
peadirektoraadi asjaomasesse teenistusse lähetusega seotud haldusformaalsuste 
täitmiseks. 

 
 
Artikkel 11 – Tööaeg 
 
1. Tööle lähetatud ekspert peab täitma Euroopa Parlamendis kehtivaid tööaja eeskirju. 
 
2. Tööle lähetatud ekspert töötab kogu lähetuse aja jooksul täiskohaga. Personali 

peadirektoraadi peadirektor võib peadirektoraadi nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel ja kooskõlas Euroopa Parlamendi huvidega lubada tööle lähetatud eksperdil 
töötada osalise tööajaga, kui viimase tööandja on selleks nõusoleku andnud. Sellisel 
juhul vähendatakse vastavalt põhipuhkust. 

 
3. Kui tööle lähetatud eksperdil on lubatud töötada osalise tööajaga, peab ta iga kuu 

töötama vähemalt poole tavalisest tööajast. 
 
4. Juhul kui võetakse vastu Euroopa Parlamendi ametnike ja muude teenistujate 

paindlikku tööaega reguleerivad sise-eeskirjad, on tööle lähetatud eksperdil lubatud 
paindliku tööajaga töötada üksnes selle Euroopa Parlamendi teenistuse loal, kuhu ta on 
tööle määratud. Kõnealusest loast teavitatakse personali peadirektoraadi asjaomast 
teenistust. 

 
 

Artikkel 12 – Töölt puudumine haiguse tõttu 
 
1. Kui tööle lähetatud ekspert puudub töölt haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu, peab ta oma 

ülemust sellest teavitama niipea kui võimalik ning teatama oma asukoha. Kui ta on 
puudunud rohkem kui kolm päeva, peab ta esitama arstitõendi ja temalt võib nõuda 
Euroopa Parlamendi korraldatud tervisekontrolli läbimist. 

 
2. Kui tööle lähetatud ekspert puudub kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku jooksul 

töölt haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu kuni kolme päeva kaupa kokku rohkem kui 
kaksteist päeva, peab ta edaspidi esitama haiguse tõttu puudumise kohta arstitõendi. 

 
3. Kui haiguspuhkus on pikem kui üks kuu või ületab tööle lähetatud eksperdi lähetamise 

raames töötatud aja, olenevalt sellest, kumb on pikem, peatatakse automaatselt artikli 15 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud hüvitiste maksmine. Käesolevat sätet ei kohaldata rasedusega 
seotud haiguse korral. 

 
 Haiguspuhkus ei jätku pärast asjaomase isiku lähetuse lõppu. 
 
4. Kui tööle lähetatud ekspert saab lähetuse ajal tööõnnetuse tagajärjel vigastada, 

makstakse talle hüvitisi täies ulatuses kogu selle aja jooksul, mil ta ei ole töövõimeline, 
kuni lähetuse lõpuni. 

 
 
Artikkel 13 – Põhipuhkus ja eripuhkus 
 
1. Tööle lähetatud eksperdil on õigus saada puhkust kaks ja pool tööpäeva iga töötatud kuu 

kohta, kokku 30 päeva kalendriaasta kohta. 
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2. Puhkusele jäämiseks tuleb saada eelnev luba teenistuselt, kuhu lähetatud ekspert on 

tööle määratud. 
 
3. Tööle lähetatud eksperdil on nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel õigus saada 

eripuhkust järgmistel juhtudel: 
 

a) tööle lähetatud eksperdi abiellumine: kaks päeva; 
 

b) abikaasa raske haigus: kuni kolm päeva; 
 

c) abikaasa surm: neli päeva; 
 

d) üleneja sugulase raske haigus: kuni kaks päeva; 
 

e) üleneja sugulase surm: kaks päeva; 
 

f) lapse sünd: kaks päeva; 
 

g) lapse raske haigus: kuni kaks päeva; 
 

h) lapse surm: neli päeva. 
 
4. Tööle lähetatud eksperdi tööandja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel võib 

Euroopa Parlament anda tööle lähetatud eksperdile tasustatud eripuhkust kuni kaks 
päeva kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku kohta. Iga taotlus vaadatakse läbi 
eraldi. 

 
5. Eripuhkust annab personali peadirektoraadi puhkuste teenistuse juhataja pärast loa 

saamist teenistuselt, kuhu lähetatud ekspert on tööle määratud. 
 
6. Lõigetes 1, 3 ja 4 sätestatud õiguste loetelu on ammendav. Reisi kestus, vanus või 

kategooria ei anna lisaõigusi. 
 
7. Osalise tööajaga töötamise korral vähendatakse vastavalt põhipuhkust. 
 
8. Lähetuse lõppemisel kasutamata jäänud põhipuhkuse päevi ei hüvitata. 
 
 
Artikkel 14 – Rasedus- ja sünnituspuhkus 
 
1. Raseduse korral saab tööle lähetatud ekspert rasedus- ja sünnituspuhkust 20 nädalat, 

mille jooksul makstakse talle artiklis 15 sätestatud hüvitisi. 
 
2. Rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisel ning asjakohase arstitõendi alusel võib tööle 

lähetatud ekspert saada lapse rinnaga toitmiseks vaba aega kaks tundi päevas. Sellisel 
juhul kohaldatakse tööle lähetatud eksperdi suhtes analoogiliselt eeskirju, millega 
reguleeritakse Euroopa Parlamendi ametnike tööajakorraldust rinnaga toitmise ajal. 

 
3. Kui tööle lähetatud eksperdi tööandja kohaldatavate asjakohaste eeskirjadega on ette 

nähtud pikem rasedus- ja sünnituspuhkus, peatatakse lähetus ajavahemikuks, mis ületab 
Euroopa Parlamendi antud rasedus- ja sünnituspuhkust. 
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 Lähetust pikendatakse selle peatatud ajavahemiku võrra, kui Euroopa Parlamendi huvid 

seda õigustavad. 
 
4. Teine võimalus on, et tööle lähetatud ekspert taotleb lähetuse peatamist kogu rasedus- ja 

sünnituspuhkuse ajaks. Sellisel juhul kohaldatakse lõike 3 teist lõiku. 
 
 

3. peatükk – Hüvitised ja kulud 
 
 
Artikkel 15 – Päevaraha 
 
1. Tööle lähetatud eksperdil on õigus saada kogu lähetuse jooksul päevaraha 122,98 eurot, 

kui tema tööandja ei otsusta teisiti. Kui vastavalt artiklile 16 määratud elu- ja 
lähetuskoha vaheline kaugus on 150 km või vähem, on päevaraha suurus 25% summast 
ehk 30,75 eurot. 

 
 Ilma et see piiraks allpool toodud lõike 4 sätete kohaldamist, makstakse päevaraha iga 

kuu tagantjärele. 
 
2. Kui tööle lähetatud ekspert ei ole saanud kolimiskulude hüvitist, makstakse talle 

igakuist hüvitist järgmise tabeli alusel: 
 

Elukoha kaugus 
lähetuskohast (km) 

Summa eurodes 

0 – 150     0 

> 150   79,05 

> 300 140,52 

> 500 228,37 

> 800 368,90 

> 1300 579,70 

> 2000 693,90 

 
 Hüvitist makstakse iga kuu tagantjärele. 
 
3. Hüvitist makstakse lähetuse koosseisus osalemise, põhipuhkuse, eripuhkuse ja Euroopa 

Parlamendi antud puhkepäevade eest. 
 
4. Kui tööle lähetatud ekspert alustab lähetuses oma tegevust, makstakse talle ettemaksena 

75 päeva päevaraha ning sellele ajavahemikule vastava perioodi eest ei ole tal õigust 
muud samalaadset hüvitist saada. Kui lähetus Euroopa Parlamendis lõpeb enne 
ettemaksu aluseks oleva ajavahemiku lõppu, on tööle lähetatud ekspert kohustatud 
ülejäänud ajavahemikule vastava summa tagastama. 

 
5. Tööle lähetatud ekspert annab personali peadirektoraadi pädevale teenistusele teada 

kõikidest samalaadsetest hüvitistest, mida ta on saanud. Kõik asjakohased summad 
arvatakse maha hüvitisest, mida Euroopa Parlament maksab lõike 1 kohaselt. 
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6. Päevaraha ja igakuiste hüvitiste suurust korrigeeritakse kord aastas vastavalt Brüsselis 
ja Luxembourgis töötavate ühenduste ametnike põhipalga kohandamisele ning nendel 
kohandustel ei ole tagasiulatuvat jõudu. 

 
 
Artikkel 16 – Elukoht 
 
1. Käesolevas eeskirjas mõistetakse elukoha all kohta, kus tööle lähetatud ekspert täitis 

oma tööandja antud ülesandeid vahetult enne lähetamist. Lähetuskoht on Euroopa 
Parlamendi selle teenistuse asukoht, kuhu lähetatud ekspert tööle määratakse. Mõlemad 
kohad määratletakse artikli 1 lõikes 5 osutatud kirjavahetuses. 

 
2. Kui tööle lähetamise ajal on asjaomane ekspert oma tööandja korraldusel juba tööl 

muus kohas kui koht, kus asub viimase peakontor, loetakse elukohaks seda kohta, mis 
on lähetuskohale lähemal. 

 
3. Elukoht loetakse lähetuskohaks, kui: 
 

a) tööle lähetatud ekspert on kuus kuud enne lähetamist lõppenud kolme aasta 
jooksul alaliselt elanud või oma põhilise kutsetööga tegelenud paigas, mis asub 
kuni 150 km kaugusel lähetuskohast; või 

 
b) ajal, mil Euroopa Parlament taotleb eksperdi tööle lähetamist, on lähetuskoht tööle 

lähetatava eksperdi abikaasa või elukaaslase, kui tööle lähetatav ekspert on 
pädevate ametiasutuste poolt tunnustatud vabaabielus, või tema ülalpeetavate laste 
põhielukohaks; sellisel juhul loetakse lähetuskohaks elukohta, mis asub 
lähetuskohast kuni 150 km kaugusel. 

 
4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei võeta arvesse olukorda, mis on seotud tööga muus kui 

lähetuskoha riigis või rahvusvahelises organisatsioonis. 
 
Artikkel 17 – Sõidukulud 
 
1. Juhul kui tööle lähetatud eksperdi elukoht on lähetuskohast kaugemal kui 150 km ja kui 

tema tööandja nimetatud kulusid ei kata, on tal õigus saada sõidukulude hüvitist: 
 

a) enda eest: 
 

i) elukohast kuni lähetuskohani lähetuse alguses, 
ii) lähetuskohast kuni elukohani lähetusaja lõpus; 

 
b) abikaasa või elukaaslase, kui tööle lähetatud ekspert on pädevate ametiasutuste 

poolt tunnustatud vabaabielus, või tööle lähetatud eksperdi ülalpeetavate laste 
eest, kui nad elavad temaga koos ja kui Euroopa Parlament kannab kolimiskulud 
vastavalt artiklile 18: 

 
i) lähetuse alguses elukohast kuni lähetuskohani, 
ii) lähetusaja lõpus lähetuskohast kuni elukohani. 

 
2. Kui reis ei toimu lennureisina, on sõidukulude hüvitis kindel summa, mille ülempiiriks 

on teise klassi rongipileti hind lisamaksudeta. Sama kehtib ka autoga reisimise kohta. 
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 Lennureisi puhul võib hüvitis ulatuda madalaima hinnaga lennukipileti (PEX või 
APEX) maksumuseni, kui esitatakse piletid ja pardakaardid; seda hüvitist makstakse 
ainult siis, kui rongireisi pikkus ületab 500 km või kui tavapärane marsruut hõlmab 
sõitu üle mere. 

 
3. Erandina lõikest 1 on tööle lähetatud eksperdil, kes tõendab, et ta jätkab oma 

põhitegevust pärast lähetuse lõppu teises kohas kui enne lähetust, õigus saada nimetatud 
paika reisimisel sõidukulude hüvitist eespool esitatud ülemmäärade piires. See hüvitis ei 
või olla suurem summast, mida tööle lähetatud ekspert oleks saanud oma endisesse 
elukohta suundumisel. 

 
4. Kui tööle lähetatud ekspert on kolinud oma elukohast lähetuskohta, on tal igal aastal 

õigus Euroopa Parlamendis kehtivate eeskirjade alusel saada kindlasummalist hüvitist 
sõidu eest lähetuskohast elukohta ja tagasi nii iseenda kui ka oma abikaasa või 
elukaaslase, kui tööle lähetatud ekspert on pädevate ametiasutuste poolt tunnustatud 
vabaabielus, ja tema ülalpeetavate laste eest. 

 
Artikkel 18 – Kolimiskulud 
 
1. Kui artikli 16 lõike 4 kohaldamisest ei tulene teisiti, võib tööle lähetatud ekspert, kui ta 

on selleks eelnevalt loa saanud, kolida oma isiklikud asjad elukohast lähetuskohta 
Euroopa Parlamendi kulul vastavalt eeskirjadele, mis kehtivad Euroopa Parlamendi 
kolimiskulude hüvitamise puhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 

 
a) lähetuse esialgne tähtaeg peab olema kaks aastat; 

 
b) tööle lähetatud eksperdi elukoht peab olema lähetuskohast vähemalt 100 km 

kaugusel; 
 
c) kolimine peab olema lõpetatud enne kuue kuu möödumist lähetuse algusest; 

 
d) luba peab olema taotletud vähemalt kaks kuud enne kavatsetavat kolimisaega; 

 
e) tööandja ei hüvita kolimiskulusid; kui tööandja hüvitab kolimiskulud osaliselt, 

lahutatakse vastav summa Euroopa Parlamendi hüvitisest; 
 
f) tööle lähetatud ekspert peab saatma Euroopa Parlamendile kulude kalkulatsiooni, 

kviitungite ja arvete originaalid ning tööandja tõendi, milles viimane kinnitab, et 
ta ei hüvita kolimiskulusid või milles ta kinnitab omapoolse kulude hüvitamise 
osa. 

 
2. Kui lõigetest 3 ja 4 ei tulene teisiti ja kui Euroopa Parlament on hüvitanud elukohast 

lähetuskohta kolimise kulud, on tööle lähetatud eksperdil, kui ta on selleks eelnevalt loa 
saanud, lähetuse lõpus õigus saada hüvitist kolimisel lähetuskohast oma elukohta 
vastavalt eeskirjadele, mis kehtivad Euroopa Parlamendis kolimiskulude hüvitamise 
puhul ja vastavalt lõike 1 punktides d, e ja f sätestatud tingimustele ning tingimusel, et 
kolimine toimub lähetuse lõppemisele eelneva kolmanda kuu alguse ja lähetuse 
lõppemisele järgneva kuuenda kuu lõpu vahelisel ajal. 

 
3. Tööle lähetatud eksperdil, kelle lähetus lõpeb tema soovil või tema tööandja taotlusel 

kahe aasta jooksul alates lähetuse algusest, ei ole õigust saada kolimiskulude hüvitist 
kolimisel tagasi elukohta. 
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4. Kui tööle lähetatud ekspert tõendab, et koht, kus ta jätkab põhitegevust pärast lähetuse 

lõppu, on teine kui enne lähetust, võib ta saada hüvitist nimetatud paika kolimisel, kuid 
mitte rohkem, kui ta oleks saanud oma elukohta tagasi kolimisel. 

 
 
Artikkel 19 – Lähetused ja lähetuskulud 
 
1. Tööle lähetatud eksperdi võib saata lähetusse vastavalt artiklile 5. 
 
2. Lähetuskulud hüvitatakse Euroopa Parlamendis kehtivate eeskirjade kohaselt. 
 
 
Artikkel 20 – Koolitus 
 
Tööle lähetatud eksperdil on õigus osaleda Euroopa Parlamendi korraldatavatel 
koolituskursustel, kui see on Euroopa Parlamendi huvides. Tööle lähetatud eksperdi 
koolituskursustel osalemise üle otsustamisel võetakse arvesse tema põhjendatud huve, eelkõige 
tema ametialast karjääri pärast lähetuse lõppemist. 
 
 
Artikkel 21 – Haldussätted 
 
Tööle lähetatud ekspert peab lähetuse esimesel päeval ilmuma personali peadirektoraadi 
asjaomasesse teenistusse vajalike haldusformaalsuste täitmiseks. Ta asub tööle kas kuu esimesel 
või kuueteistkümnendal kuupäeval. 
 
 

4. peatükk – Õppelähetused 
 
 
Artikkel 22 – Reguleerimisala ja üldsätted 
 
1. Euroopa Parlament saab oma teenistustesse lühiajalisteks õppelähetusteks vastu võtta 

liikmesriikide, EMP riikide, kandidaatriikide ja kolmandate riikide ametiasutuste 
lähetatud ametnikke. 

 
2. Selliseid lähetusi korraldatakse Euroopa Parlamendi peasekretäri ja asjaomase 

ametiasutuse kirjavahetuse teel.  
 
3. Lähetuse kestus on üks kuu ilma erandi tegemise võimaluseta. 
 
4. Käesoleva artikli tähenduses Euroopa Parlamenti lähetatud riigiametnikul on õigus kogu 

lähetuse ajal saada päevaraha 122,98 eurot, kui vastavalt artiklile 16 määratud elu- ja 
lähetuskoha vaheline kaugus ületab 150 km, ja 30,75 eurot, kui kaugus on 150 km või 
vähem. 

 Hüvitist makstakse lähetuses olemise, põhipuhkuse, eripuhkuse ja Euroopa Parlamendi 
antud puhkepäevade eest. Seda makstakse lähetuse alguses ette. 

 
5. Käesoleva eeskirja artiklit 1, artiklit 4, artikli 5 lõike 2 esimest lõiku, lõiget 4 ja lõiget 6, 

artiklit 6, artiklit 7, artikli 9 lõiget 2, artikli 10 lõiget 1, artikli 11 lõiget 1, artiklit 12, 
artiklit 13, artiklit 16, artikli 17 lõiget 1 a, lõiget 2 ja lõiget 3, artiklit 19 ja artiklit 21 
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kohaldatakse koos vajalike muudatustega käesoleva artikli tähenduses lähetatud 
riigiametnike puhul. 

 
5. peatükk – Kaebused 

 
 
Artikkel 23 – Kaebused 
 

Ilma et see piiraks võimalust algatada menetlust pärast tööleasumist, võib tööle lähetatud ekspert 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklis 230 sätestatud tingimustele ja tähtajale esitada kaebuse 
teda ebasoodsalt mõjutava dokumendi kohta, mille Euroopa Parlament on käesoleva eeskirja 
kohaselt vastu võtnud, välja arvatud otsused, mis on tema tööandja poolt vastu võetud otsuste 
otsesed tagajärjed. 

Kaebus tuleb esitada kahe kuu jooksul. Kõnealune ajavahemik algab asjaomasele isikule otsusest 
teatamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kuupäevast, mil ta teate kätte sai. Peasekretär teatab 
asjaomasele isikule oma põhjendatud otsuse nelja kuu jooksul pärast kaebuse esitamise 
kuupäeva. Kui selle ajavahemiku lõpuks ei ole kaebusele vastatud, loetakse kaebus 
tagasilükatuks. 

 
6. peatükk – Lõppsätted 

 
 
Artikkel 24 – Üleminekumeetmed 
 
1. Käesolev eeskiri jõustub 1. mail 2009. aastal ning asendab 7. märtsi 2005. aasta sätteid. 
 
2. Käesolevat eeskirja kohaldatakse kõikide uute tööle lähetamiste ja lähetuste 

pikendamiste puhul, mis algasid enne eeskirja jõustumise kuupäeva. 


