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PRAVILNIK O UPUĆIVANJU NACIONALNIH STRUČNJAKA U 
EUROPSKI PARLAMENT 
ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA 

OD 4. SVIBNJA 2009. 
 
 
Predsjedništvo, 
 
– uzimajući u obzir članak 22. Poslovnika Parlamenta, 
 
– nakon savjetovanja s Pravnom službom, 
 
– budući da: 
 
 
1. Upućeni nacionalni stručnjaci trebali bi omogućiti Parlamentu da iskoristi visoku razinu 

njihovog profesionalnog znanja i iskustva, posebno na područjima na kojima ta stručnost 
Parlamentu nije lako dostupna. 

 
2. Poželjno je poticati razmjenu profesionalnih iskustava i znanja o politikama Europske 

unije privremenim upućivanjem stručnjaka iz tijela javne uprave država članica u 
Parlament. 

 
3. Upućeni nacionalni stručnjaci trebali bi prije svega dolaziti iz parlamenata država članica 

Europske unije, ali mogu dolaziti i iz nacionalnog, regionalnog ili lokalnog tijela javne 
uprave, ili tijela koje se smatra takvim tijelom uprave, u državama članicama EU-a, 
državama članicama EFTA-e koje spadaju u Europski gospodarski prostor, državama koje 
su podnijele zahtjev za pristupanje Europskoj uniji te trećim zemljama. Isto tako mogu 
dolaziti iz javne meñunarodne organizacije, pod uvjetom da mogu dokazati da su zakonito 
zaposleni u toj organizaciji. 

 
4. Prava i obveze upućenih nacionalnih stručnjaka utvrñena ovim Pravilnikom trebala bi biti 

takva da upućenim nacionalnim stručnjacima osiguravaju izvršavanje njihovih dužnosti 
isključivo u interesu Parlamenta. 

 
5. Uzimajući u obzir privremenost njihova rada i njihov poseban status, trebalo bi odrediti da 

upućeni nacionalni stručnjaci ne smiju preuzimati odgovornost u ime Parlamenta za 
izvršavanje njegove ovlasti javnog prava. 

 
6. Potrebno je utvrditi sve relevantne uvjete za zapošljavanje upućenih nacionalnih 

stručnjaka; 
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ODLUČILO JE: 
 

Poglavlje 1. -  Opće odredbe 
 
 
Članak 1. - Područje primjene 
 
1. Ovaj se Pravilnik primjenjuje na nacionalne stručnjake, u daljnjem tekstu ''upućene 

nacionalne stručnjake'', koje je u Parlament uputilo nacionalno, regionalno ili lokalno 
tijelo javne uprave, ili tijelo koje se smatra takvim tijelom uprave, u državama 
članicama EU-a, državama članicama EFTA-e koje spadaju u Europski gospodarski 
prostor (u daljnjem tekstu ''države EGP-a''), državama koje su podnijele zahtjev za 
pristupanje Europskoj uniji te trećim zemljama. Pravilnik se takoñer primjenjuje na 
stručnjake upućene iz javne meñunarodne organizacije, pod uvjetom da mogu dokazati 
da su zakonito zaposleni u toj organizaciji. 

 Odstupajući od prethodnog podstavka i nakon savjetovanja sa Zajedničkim odborom, 
glavni tajnik može iznimno odobriti upućivanje u Parlament stručnjaka koji su zaposleni 
u neprofitnom istraživačkom tijelu ili instituciji. Takva se upućivanja ograničavaju na 
slučajeve u kojima je privremena potreba za specifičnim znanjem opravdana interesima 
Parlamenta. 

 
2. Osobe obuhvaćene ovim Pravilnikom tijekom cijelog razdoblja upućivanja ostaju u 

službi svojih poslodavaca, koji ih i dalje plaćaju. 
 
3. Osim ako glavni tajnik odobri odstupanje, upućeni nacionalni stručnjaci moraju biti 

državljani država članica. Prilikom primanja upućenih nacionalnih stručnjaka u svoje 
službe Parlament nastoji održati geografsku i spolnu ravnotežu te pridržavati se načela 
jednakih mogućnosti. 

 
4. Odobravanje odstupanja nije potrebno za upućene nacionalne stručnjake i iz država 

EGP-a koji su upućeni u skladu s uvjetima ugovora potpisanih s tim državama i uz 
pridržavanje u njima utvrñenih ad hoc uvjeta. Isto se primjenjuje na upućene nacionalne 
stručnjake iz država podnositeljica zahtjeva za članstvo koje su potpisale ad hoc 
sporazume s Parlamentom. 

 
5. Upućivanje se izvršava razmjenom pisama izmeñu glavnog tajnika Parlamenta i, ovisno 

o slučaju, Ureda stalnog predstavnika dotične države članice ili poslodavca. U slučaju 
država EGP-a prepiska se vrši s tajništvom EFTA-e, a u slučaju trećih zemalja s 
odgovarajućim diplomatskim misijama. 

 Razmjeni pisama prilaže se primjerak ovog Pravilnika. 
6. U ovom se Pravilniku za svako spominjanje osobe muškog spola smatra da se odnosi i na 

osobu ženskog spola, i obrnuto, osim ako kontekst jasno ne ukazuje na suprotno. 
 
Članak 2. - Besplatno upućeni nacionalni stručnjaci 
 
Za potrebe ovog Pravilnika ''besplatno upućeni nacionalni stručnjaci'' su upućeni nacionalni 
stručnjaci za čije upućivanje Parlament ne snosi nikakve troškove. 
 
Besplatno upućene nacionalne stručnjake može uputiti tijelo javne uprave države članice ili 
države podnositeljice zahtjeva za članstvo, ili meñunarodna organizacija, na temelju istovremene 
razmjene u koju su uključeni dužnosnici Parlamenta ili privremeno osoblje političkih skupina, u 
skladu s Pravilnikom Parlamenta od 7. ožujka 2005. o stavljanju na raspolaganje dužnosnika ili 
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privremenog osoblja klubova zastupnika, i za isto razdoblje na koje je dužnosnik Parlamenta ili 
član osoblja kluba zastupnika stavljen na raspolaganje. 
 
Nacionalni javni službenici takoñer mogu biti besplatno upućeni nacionalni stručnjaci za 
razdoblje od najviše četiri godine na temelju sporazuma zaključenih s dotičnom državom 
članicom. U takvim sporazumima mora se navesti broj upućenih nacionalnih stručnjaka i njihove 
predviñene dužnosti. Ovaj se podstavak takoñer primjenjuje na besplatno upućene nacionalne 
stručnjake iz trećih zemalja. 
 
U slučaju besplatno upućenih nacionalnih stručnjaka, razmjenom pisama navedenom u članku 1. 
stavku 5. odreñuje se da se naknade predviñene člankom 15. stavcima 1. i 2. ne isplaćuju i da se 
putni troškovi i troškovi preseljenja navedeni u člancima 17. i 18. ne nadoknañuju. 
 
 
Članak 3. - Trajanje upućivanja 
 
1. Početno razdoblje upućivanja ne smije biti kraće od šest mjeseci niti dulje od dvije 

godine. Moguće ga je produljiti jednom ili više puta, ali ukupno može trajati najviše 
četiri godine. Iznimno, na zahtjev dotične glavne uprave i ako je to u interesu službe, 
glavni tajnik može na kraju četverogodišnjeg razdoblja odobriti jedno ili više 
produljenja upućivanja za najviše dvije godine. 

 
 Odstupajući od prethodnog podstavka, glavni tajnik iznimno može odobriti upućivanje  

nacionalnih stručnjaka u Parlament na razdoblje kraće od šest mjeseci. 
 
2. Planirano trajanje razdoblja upućivanja odreñuje se u razmjeni pisama navedenoj u 

članku 1. stavku 5. Isti se postupak primjenjuje u slučaju produljenja razdoblja 
upućivanja.  

 
3. Upućenog nacionalnog stručnjaka koji je već bio upućen u Parlament moguće je 

ponovno uputiti na razdoblje čije se trajanje odreñuje u skladu s odredbama stavka 1. 
ovog članka, te pod sljedećim uvjetima: 

 
(a) upućeni nacionalni stručnjak mora i dalje ispunjavati uvjete za upućivanje; 

 
(b) izmeñu kraja prethodnog razdoblja upućivanja i novog upućivanja mora proći 

najmanje šest godina; ako je na kraju prvog razdoblja upućivanja stručnjak 
sklopio ugovor s Parlamentom, šestogodišnje razdoblje počinje teći od isteka tog 
ugovora. 

 
 Uvjet naveden u točki (b) ne sprečava Parlament da pristane na upućivanje stručnjaka 

čije je početno razdoblje upućivanja trajalo kraće od četiri godine, ali u tim slučajevima 
trajanje novog upućivanja ne smije prelaziti preostali dio četverogodišnjeg razdoblja, ne 
dovodeći u pitanje mogućnost produženja do najviše dvije godine, kako je predviñeno 
stavkom 1. 

 
 
Članak 4. - Mjesto upućivanja 
 
Upućene nacionalne stručnjake moguće je uputiti u bilo koje od tri radna mjesta Parlamenta. 
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Članak 5. - Dužnosti 
 

1. Upućeni nacionalni stručnjaci pomažu dužnosnicima Parlamenta ili privremenom 
osoblju te izvršavaju zadatke koji su im dodijeljeni. 

 
2. Upućeni nacionalni stručnjak sudjeluje u službenim putovanjima i vanjskim sastancima 

jedino ako prati dužnosnika Parlamenta ili privremenog člana osoblja ili, ako nastupa 
sam, jedino kao promatrač ili u informativne svrhe. 

 
 U odreñenim iznimnim okolnostima glavni direktor odreñene službe može odstupiti od 

ovog pravila na temelju posebne ovlasti dodijeljene upućenom nacionalnom stručnjaku i 
nakon što ustanovi da ne postoji mogući sukob interesa. Upućeni nacionalni stručnjak 
ne smije ni pod kojim uvjetima predstavljati Parlament s namjerom preuzimanja 
financijskih ili drugih obaveza niti pregovarati u njegovo ime. 

 
3. Parlament posjeduje isključivu odgovornost za potvrñivanje ishoda obavljanja dužnosti 

upućenog nacionalnog stručnjaka i za potpisivanje svih službenih dokumenta koji iz 
njih proizlaze. 

 
4. Odgovarajuće službe Parlamenta, poslodavac upućenog nacionalnog stručnjaka i 

upućeni nacionalni stručnjak moraju poduzeti sve napore kako bi izbjegli bilo kakav 
sukob interesa ili pojavu takvog sukoba u vezi s dužnostima upućenog nacionalnog 
stručnjaka tijekom razdoblja upućivanja u Parlament. U tu svrhu služba kojoj bi 
stručnjak trebao biti dodijeljen pravovremeno obavještava upućenog nacionalnog 
stručnjaka i njegovog poslodavca o predviñenim dužnostima upućenog nacionalnog 
stručnjaka i traži od njega i njegovog poslodavca da pisanim putem potvrde da im nije 
poznat nijedan razlog zbog kojeg upućenom nacionalnom stručnjaku ne bi bile 
dodijeljene te dužnosti. Od upućenog nacionalnog stručnjaka se posebno traži da prijavi 
svaki mogući sukob izmeñu njegove obiteljske situacije i predloženih dužnosti za 
vrijeme trajanja upućivanja. Tom su izjavom posebno obuhvaćene profesionalne 
aktivnosti članova uže obitelji ili svi važni financijski interesi upućenog nacionalnog 
stručnjaka i članova njegove uže obitelji. 

 
 Poslodavac i upućeni nacionalni stručnjak obvezuju se prijaviti glavnom direktoru 

službe kojoj je upućeni nacionalni stručnjak dodijeljen sve promjene okolnosti za 
vrijeme razdoblja upućivanja koje bi mogle dovesti do takvog sukoba ili pojave sukoba.  

 
 Služba kojoj je upućeni nacionalni stručnjak dodijeljen čuva primjerke cjelokupne 

prepiske u svojoj evidenciji i na zahtjev ih čini dostupnima glavnom tajniku ili 
nadležnoj službi Glavne uprave za kadrovske poslove. 

 
5. Ako glavna uprava kojoj upućeni nacionalni stručnjak treba biti dodijeljen smatra da 

priroda njezinih aktivnosti zahtijeva posebne mjere sigurnosti, sigurnosna provjera 
obavlja se prije zapošljavanja stručnjaka.  

 
6. Ako se upućeni nacionalni stručnjak ne pridržava svojih obveza prema odredbama 

stavaka 2., 3. i 4., Parlament ima pravo prekinuti upućivanje stručnjaka u skladu s 
člankom 9. ovog Pravilnika.  

 
 
Članak 6. - Prava i obveze 
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1. Tijekom razdoblja upućivanja: 
 

(a) upućeni nacionalni stručnjaci se u izvršavanju svojih dužnosti i ponašanju vode 
isključivo interesima Parlamenta;  

 
(b) upućeni nacionalni stručnjaci se suzdržavaju od svih radnji, posebno javnog 

izražavanja stavova, koje bi mogle dovesti u pitanje ugled njihova položaja; 
 

(c) upućeni nacionalni stručnjaci koji su pri izvršavanju svojih dužnosti pozvani 
izjasniti se o predmetu u čijem razmatranju ili ishodu imaju osobni interes koji bi 
mogao ugroziti njihovu neovisnost moraju o tome obavijestiti voditelja službe 
kojoj su dodijeljeni;  

 
(d) upućeni nacionalni stručnjaci ne smiju, ni individualno ni u suradnji s drugima, 

objaviti ili dati na objavu bilo koji tekst koji se odnosi na rad Zajednica bez 
prethodnog odobrenja u skladu s uvjetima i važećim pravilima u Parlamentu. 
Odobrenje se odbija jedino ako bi predložena objava mogla naštetiti interesima 
Zajednica; 

 
(e) sva prava na bilo koje djelo upućenih nacionalnih stručnjaka nastalo u izvršavanju 

njihovih dužnosti vlasništvo su Zajednica;  
 

(f) upućeni nacionalni stručnjaci moraju stanovati u mjestu u koje su upućeni ili na 
udaljenosti koja ih neće ometati u izvršavanju njihovih dužnosti; 

 
(g) upućeni nacionalni stručnjaci pomažu i daju savjete svojim nadreñenima u službi 

kojoj su dodijeljeni i odgovorni su svojim nadreñenima za izvršavanje zadataka 
koji su im povjereni; 

 
(h) upućeni nacionalni stručnjaci ne smiju primati upute od svojih poslodavaca ili 

nacionalnih vlasti. Ne smiju pružati usluge svojim poslodavcima ili vlastima ili 
bilo kojim drugim osobama, privatnim tvrtkama ili tijelima javne uprave.  

 
2. Prije i poslije razdoblja upućivanja od stručnjaka se zahtijeva najveća tajnost u 

postupanju s činjenicama i informacijama koje saznaju za vrijeme izvršavanja svojih 
dužnosti i u vezi s njima; oni ne smiju ni u kojem obliku neovlaštenoj osobi otkriti 
nijedan dokument ni informaciju koja već nije dostupna javnosti niti ne smiju koristiti 
takve dokumente i informacije u vlastitu korist. 

 
3. Ako se upućeni nacionalni stručnjak tijekom razdoblja upućivanja ne pridržava bilo 

koje odredbe stavka 1. i 2., Parlament ima pravo prekinuti upućivanje stručnjaka u 
skladu s člankom 9. ovog Pravilnika. 

 
4. Nakon prekida njihova upućivanja stručnjaci su i dalje dužni pridržavati se načela 

poštenja i suzdržanosti u vezi s izvršavanjem novih zadataka koji su im dodijeljeni i 
prihvaćanjem odreñenih imenovanja ili koristi.  

 
 Isto tako, tijekom tri godine nakon razdoblja upućivanja stručnjaci bez odlaganja 

obavještavaju Parlament o bilo kojem djelu ili dužnostima koje trebaju izvršiti za svoje 
trenutne poslodavce, a koji bi mogli dovesti do sukoba interesa u vezi s dužnostima 
izvršenima tijekom razdoblja upućivanja u Parlamentu. 
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Članak 7. - Profesionalno iskustvo i znanje jezika 
 
1. Da bi ispunio uvjete za upućivanje u Parlament, upućeni nacionalni stručnjak mora 

imati najmanje trogodišnje iskustvo rada u punom radnom vremenu na upravnim, 
znanstvenim, tehničkim, savjetodavnim ili nadzornim dužnostima jednakovrijednima 
onima funkcijske grupe AD definirane Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europskih 
zajednica i Uvjetima zaposlenja drugih službenika Europskih zajednica. Poslodavac 
stručnjaka prije upućivanja Parlamentu dostavlja potvrdu u kojoj navodi dužnosti koje 
je upućeni nacionalni stručnjak izvršavao u prethodnih 12 mjeseci. 

 
2. U cilju izvršavanja dužnosti koje su im povjerene upućeni nacionalni stručnjaci moraju 

izvrsno znati jedan jezik Zajednice i zadovoljavajuće znati drugi jezik Zajednice. U cilju 
izvršavanja dužnosti koje su im povjerene upućeni nacionalni stručnjaci iz trećih 
zemalja moraju izvrsno znati jedan jezik Zajednice. 

 
 

Članak 8. - Prekidi u razdoblju upućivanja 
 
1. Glavni tajnik Parlamenta može odobriti prekide u razdobljima upućivanja i nakon 

savjetovanja s odgovarajućom glavnom upravom odrediti uvjete koji se na njih 
primjenjuju. Tijekom tih prekida: 

 
(a) naknade navedene u članku 15. se ne isplaćuju; 

 
(b) troškovi navedeni u člancima 17. i 18. nadoknañuju se samo ako do prekida dolazi 

na zahtjev Parlamenta. 
 
2. Parlament o tome obavještava poslodavca upućenog nacionalnog stručnjaka. 
 
 

Članak 9. - Istek upućivanja 
 

1. Sukladno odredbama stavka 2. glavni tajnik Parlamenta može prekinuti upućivanje na 
zahtjev dotične glavne uprave ili poslodavca upućenog nacionalnog stručnjaka, uz uvjet 
otkaznog roka od tri mjeseca, ili na zahtjev upućenog nacionalnog stručnjaka, uz uvjet 
istog otkaznog roka i suglasnosti glavnog tajnika. 

 
2. U odreñenim iznimnim okolnostima upućivanje može bez otkaznog roka prekinuti: 
 

(a) poslodavac upućenog nacionalnog stručnjaka, ako je to potrebno zbog njegovih 
bitnih interesa; 

 
(b) dogovor izmeñu glavnog tajnika Parlamenta i poslodavca, na temelju zahtjeva 

koji im prosljeñuje upućeni nacionalni stručnjak, ako je to potrebno zbog njegovih 
osobnih i profesionalnih interesa; 

 
(c) glavni tajnik Parlamenta u slučaju da se upućeni nacionalni stručnjak ne pridržava 

svojih obveza u skladu s ovim Pravilnikom. 
 
 U slučaju isteka u skladu s točkom (c) Parlament odmah o tome obavještava poslodavca 

upućenog nacionalnog stručnjaka. 
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Poglavlje 2. - Radni uvjeti 
 
 
Članak 10. - Socijalno osiguranje 
 

1. Prije početka razdoblja upućivanja nacionalno ili meñunarodno javno tijelo iz kojeg bi 
stručnjak trebao biti upućen potvrñuje Parlamentu da će upućeni nacionalni stručnjak 
tijekom razdoblja upućivanja i dalje podlijegati propisima o socijalnom osiguranju koji 
se primjenjuju na to javno tijelo te se slaže da će pokrivati troškove nastale u 
inozemstvu. 

 
2. Od dana početka razdoblja upućivanja osiguranje od rizika nezgode za upućene 

nacionalne stručnjake pokriva Parlament. Parlament im daje primjerak uvjeta ovog 
pokrivanja na dan kad se prijave pri nadležnoj službi Glavne uprave za kadrovske 
poslove kako bi ispunili potrebne administrativne formalnosti u vezi sa svojim 
upućivanjem. 

 
 
Članak 11. - Radno vrijeme 
 
1. Radno vrijeme za upućene nacionalne stručnjake jednako je važećem radnom vremenu 

u Parlamentu.  
 
2. Upućeni nacionalni stručnjaci rade u punom radnom vremenu tijekom cijelog razdoblja 

upućivanja. Na temelju propisno utemeljenog zahtjeva glavne uprave glavni direktor za 
kadrovske poslove može odobriti rad upućenog nacionalnog stručnjaka u nepunom 
radnom vremenu, uz suglasnost njegova poslodavca, pod uvjetom da je to u skladu s 
interesima Parlamenta. U takvim slučajevima trajanje godišnjeg odmora odgovarajuće 
se umanjuje. 

 
3. U slučajevima kada je rad u nepunom radnom vremenu odobren, upućeni nacionalni 

stručnjak svaki mjesec mora odraditi najmanje pola radnog vremena. 
 
4. Pod uvjetom usvajanja unutarnjih odredbi o fleksibilnom radnom vremenu primjenjivih 

na dužnosnike i ostale službenike u Parlamentu, upućeni nacionalni stručnjaci mogu 
imati fleksibilno radno vrijeme ako im je to odobrila služba Parlamenta kojoj su 
dodijeljeni. Takvo se odobrenje radi obavijesti priopćava nadležnoj službi Glavne 
uprave za kadrovske poslove. 

 
 

Članak 12. - Bolovanje 
 
1. Ako je upućeni nacionalni stručnjak odsutan s posla zbog bolesti ili nezgode, o tome što 

je prije moguće obavještava voditelja odjela, navodeći svoje trenutno mjesto boravka. 
Od njega se zahtijeva da dostavi liječničku potvrdu ako je odsutan više od tri dana te se 
može zahtijevati da se podvrgne liječničkom pregledu koji organizira Parlament. 

 
2. Ako razdoblja odsutnosti zbog bolesti ili nezgode u trajanju od najviše tri dana 

premašuju ukupni iznos od 12 dana unutar 12 mjeseci, od upućenog nacionalnog 
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stručnjaka se zahtijeva da dostavi liječničku potvrdu kojom opravdava daljnju odsutnost 
zbog bolesti. 

 
3. Ako je trajanje bolovanja dulje od jednog mjeseca ili od razdoblja obavljanja službe 

upućenog nacionalnog stručnjaka, pri čemu se od spomenuta dva razdoblja računa ono 
koje je dulje, naknade predviñene člankom 15. stavkom 1. i 2. automatski se ukidaju. 
Ova se odredba ne primjenjuje u slučaju bolesti povezane s trudnoćom. 

 
 Bolovanje ne može trajati dulje od trajanja razdoblja upućivanja dotične osobe. 
 
4. Upućeni nacionalni stručnjak koji je stradao u nezgodi povezanoj s obavljanjem posla 

tijekom razdoblja upućivanja i dalje prima puni iznos naknada tijekom cijelog razdoblja 
trajanja radne nesposobnosti i do kraja razdoblja upućivanja. 

 
 
Članak 13. - Godišnji odmor i izvanredni dopust 
 
1. Upućeni nacionalni stručnjak ima pravo na dva i pol radna dana godišnjeg odmora po 

mjesecu, što iznosi 30 dana po kalendarskoj godini. 
 
2. Godišnji odmor podliježe prethodnom odobrenju službe kojoj je upućeni nacionalni 

stručnjak dodijeljen. 
 
3. Upućenim nacionalnim stručnjacima se može, na temelju propisno utemeljenog 

zahtjeva, odobriti izvanredni dopust u sljedećim slučajevima: 
 

(a) sklapanje braka stručnjaka: dva dana; 
 

(b) teška bolest supružnika: do tri dana; 
 

(c) smrt supružnika: četiri dana; 
 

(d) teška bolest roñaka u liniji predaka: do dva dana; 
 

(e) smrt roñaka u liniji predaka: dva dana; 
 

(f) roñenje djeteta: dva dana; 
 

(g) teška bolest djeteta: do dva dana; 
 

(h) smrt djeteta: četiri dana. 
 
4. Na temelju propisno utemeljenog zahtjeva poslodavca upućenog nacionalnog 

stručnjaka, Parlament može odobriti do dva dana plaćenog izvanrednog dopusta po 
dvanaestomjesečnom razdoblju. Zahtjevi se razmatraju pojedinačno. 

 
5. Izvanredni dopust odobrava voditelj nadležnog odjela za godišnji odmor u Glavnoj 

upravi za kadrovske poslove nakon prethodnog odobrenja službe kojoj je upućeni 
nacionalni stručnjak dodijeljen. 

 
6. Prava navedena u stavcima 1., 3. i 4. smatraju se konačnima. Posebno se ne odobravaju 

dodatna prava u vezi s vremenom putovanja, dobi i kategorijom. 
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7. Ako upućeni nacionalni stručnjak radi u nepunom radnom vremenu, trajanje godišnjeg 

odmora odgovarajuće se umanjuje. 
 
8. Neiskorišten godišnji odmor do kraja razdoblja upućivanja nije moguće nadoknaditi 

isplatom. 
 
 
Članak 14. - Rodiljni dopust 
 
1. U slučaju trudnoće upućenoj nacionalnoj stručnjakinji odobrava se rodiljni dopust u 

trajanju od 20 tjedana, tijekom kojeg prima naknade predviñene člankom 15. 
 
2. Na kraju razdoblja rodiljnog dopusta upućenoj nacionalnoj stručnjakinji se na temelju 

liječničke potvrde kojom se potvrñuje dojenje djeteta u tu svrhu može odobriti izostanak 
s posla u trajanju od dva sata dnevno. U takvim se slučajevima pravila o prilagodbi 
radnog vremena u vezi s dojenjem primjenjiva na dužnosnice Parlamenta prema istom 
načelu primjenjuju na upućene nacionalne stručnjakinje. 

 
3. Ako mjerodavna pravila koja primjenjuje poslodavac upućene nacionalne stručnjakinje 

dopuštaju dulje trajanje rodiljnog dopusta, upućivanje se prekida u razdoblju od isteka 
rodiljnog dopusta koji odobrava Parlament do isteka rodiljnog dopusta koji odobrava 
poslodavac upućene nacionalne stručnjakinje. 

 
 Razdoblje jednako prekidu u razdoblju upućivanja dodaje se na kraju upućivanja ako je 

to u interesu Parlamenta. 
 
4. Umjesto toga, upućena nacionalna stručnjakinja može zatražiti prekid u razdoblju 

upućivanja koji obuhvaća cjelokupno razdoblje odobreno za rodiljni dopust. U takvim 
se slučajevima primjenjuje drugi podstavak stavka 3. 

 
 

Poglavlje 3. - Naknade i troškovi 
 
 
Članak 15. - Naknada za životne troškove 
 
1. Osim ako poslodavac ne odluči drukčije, upućeni nacionalni stručnjak tijekom cijelog 

razdoblja upućivanja ima pravo na dnevnu naknadu za životne troškove u iznosu od 
122,98 eura. Meñutim, ako je udaljenost izmeñu boravišta odreñenog u skladu s 
člankom 16. i mjesta upućivanja 150 km ili manja, dnevna naknada iznosi 25% 
navedenog iznosa, tj. 30,75 eura.  

 
 Ne dovodeći u pitanje odredbe niže spomenutog stavka 4., dnevna naknada za životne 

troškove isplaćuje se po isteku svakog mjeseca. 
 
2. Ako upućeni nacionalni stručnjak ni iz kojeg izvora nije primio naknadu za troškove 

preseljenja, isplaćuje mu se dodatna mjesečna naknada prikazana u ovoj tablici: 
 

Udaljenost izmeñu 
boravišta i mjesta 
upućivanja (km) 

Iznos u eurima 
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0 – 150     0 

> 150   79,05 

> 300 140,52 

> 500 228,37 

> 800 368,90 

> 1 300 579,70 

> 2 000 693,90 

 
 Ova se naknada isplaćuje u zaostacima.  
 
3. Naknada za životne troškove isplaćuje se za razdoblja obuhvaćena službenim 

putovanjima, godišnjim odmorom, izvanrednim dopustom i praznicima koje odobri 
Parlament.  

 
4. Kad upućeni nacionalni stručnjak preuzme svoje dužnosti, prima predujam u iznosu 

jednakom svoti 75 dnevnih naknada za životne troškove i, na temelju te isplate, gubi 
pravo na daljnju dnevnu naknadu za životne troškove u tom razdoblju. Ako se razdoblje 
upućivanja Parlamentu prekine prije isteka tih 75 dana, upućeni nacionalni stručnjak 
vraća odgovarajući iznos za preostalo razdoblje. 

 
5. Upućeni nacionalni stručnjak mora obavijestiti nadležnu službu Glavne uprave za 

kadrovske poslove o svim sličnim naknadama koje prima iz drugih izvora. Iznos tih 
naknada oduzima se od naknade koju isplaćuje Parlament u skladu sa stavkom 1. 

 
6. Dnevne i mjesečne naknade prilagoñavaju se svake godine, bez retroaktivnog učinka, u 

skladu s prilagoñavanjem osnovnih plaća dužnosnika Zajednica u Bruxellesu i 
Luxembourgu. 

 
 
Članak 16. - Boravište 
 
1. U svrhu ovog Pravilnika boravište je mjesto gdje je upućeni nacionalni stručnjak 

izvršavao dužnosti za poslodavca neposredno prije upućivanja. Mjesto upućivanja je 
mjesto gdje je smještena služba Parlamenta kojoj je upućeni nacionalni stručnjak 
dodijeljen. Oba mjesta odreñuju se u razmjeni pisama navedenoj u članku 1. stavku 5. 

 
2. Ako je za vrijeme razdoblja upućivanja nacionalni stručnjak već upućen u ime svojeg 

poslodavca u drugo mjesto od onoga u kojem je smješteno sjedište poslodavca, 
boravištem se smatra bilo koje od ta dva mjesta koje je bliže mjestu upućivanja. 

 
3. Boravište se smatra mjestom upućivanja u sljedećim slučajevima: 
 

(a) ako je tijekom tri godine koje završavaju šest mjeseci prije početka razdoblja 
upućivanja stručnjak imao uobičajeno boravište ili se bavio glavnom djelatnošću u 
mjestu udaljenom 150 km ili manje od mjesta upućivanja; ili 

 
(b) ako je u vrijeme kad je Parlament poslao zahtjev za upućivanje mjesto upućivanja 

ujedno i glavno boravište stručnjakovog supružnika, ili stalnog partnera ako živi u 
izvanbračnoj zajednici koju priznaju nadležna nacionalna tijela vlasti, ili njegove 
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uzdržavane djece; u tu se svrhu boravište udaljeno od mjesta upućivanja 150 km 
ili manje smatra mjestom upućivanja. 

 
4. U svrhu ovog članka okolnosti koje proizlaze iz usluga izvršenih za državu u kojoj nije 

mjesto upućivanja ili meñunarodnu organizaciju ne uzimaju se u obzir. 
 
 
Članak 17. - Putni troškovi 
 
1. Upućeni nacionalni stručnjak čije je boravište udaljeno više od 150 km od mjesta 

upućivanja ima pravo na nadoknadu putnih troškova, pod uvjetom da te troškove ne 
pokriva njegov poslodavac: 

 
(a) na ime vlastitih troškova: 

 
i. za putovanje od boravišta do mjesta upućivanja na početku razdoblja 

upućivanja; 
ii. za putovanje od mjesta upućivanja do boravišta na kraju razdoblja 

upućivanja; 
 

(b) na ime troškova svojeg supružnika, ili stalnog partnera ako živi u izvanbračnoj 
zajednici koju priznaju nadležna nacionalna tijela vlasti, te uzdržavane djece, pod 
uvjetom da te osobe žive sa upućenim nacionalnim stručnjakom i da troškove 
preseljenja nadoknañuje Parlament u skladu s člankom 18.: 

 
i. za putovanje od boravišta do mjesta upućivanja na početku razdoblja 

upućivanja; 
ii. za putovanje od mjesta upućivanja do boravišta na kraju razdoblja 

upućivanja. 
 
2. Osim ako se ne putuje zrakoplovom, nadoknañuje se paušalni iznos ograničen na 

troškove karte za vlak za drugi razred, bez dodataka. Ovo se takoñer primjenjuje na 
putovanja automobilom.  

 
 Troškovi putovanja zrakoplovom nadoknañuju se do stvarnog troška karte po sniženoj 

cijeni (PEX ili APEX), nakon predočenja karata i ukrcajnih propusnica; takva se 
nadoknada odobrava jedino ako je uobičajeno putovanje vlakom dulje od 500 km ili ako 
uobičajeni put obuhvaća i prijelaz preko mora. 

 
3. Odstupajući od stavka 1., upućeni nacionalni stručnjaci koji dokažu da su promijenili 

svoje mjesto osnovnog zaposlenja nakon kraja razdoblja svojeg upućivanja imaju pravo 
na nadoknadu troškova putovanja na to mjesto do gore navedenih ograničenja. Takva 
nadoknada ne može imati za posljedicu isplatu većeg iznosa od onog na koji bi upućeni 
nacionalni stručnjak imao pravo u slučaju povratka u svoje boravište. 

 
4. Ako se upućeni nacionalni stručnjak preselio iz svojeg boravišta, svake godine ima 

pravo na isplatu paušalnog iznosa jednakog trošku povratnog putovanja od mjesta 
upućivanja do boravišta za sebe, svojeg supružnika ili stalnog partnera ako živi u 
izvanbračnoj zajednici koju priznaju nadležna nacionalna tijela vlasti, i svoju 
uzdržavanu djecu, a na temelju važećih odredbi u Parlamentu. 
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Članak 18. - Troškovi preseljenja 
 
1. Sukladno odredbama članka 16. stavka 4., upućeni nacionalni stručnjak može preseliti 

svoje osobne predmete iz boravišta u mjesto upućivanja na trošak Parlamenta nakon 
dobivanja prethodnog odobrenja, a u skladu s važećim pravilima o nadoknadi troškova 
preseljenja, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti: 

 
(a) početno razdoblje upućivanja mora trajati dvije godine; 

 
(b) boravište upućenog nacionalnog stručnjaka mora biti udaljeno od mjesta 

upućivanja 100 km ili više; 
 
(c) preseljenje se mora dovršiti u roku od šest mjeseci od početka razdoblja 

upućivanja; 
 
(d) odobrenje se mora zatražiti najmanje dva mjeseca prije planiranog dana 

preseljenja; 
 
(e) troškove preseljenja ne nadoknañuje poslodavac; u slučaju poslodavac djelomično 

nadoknañuje te troškove, odgovarajući iznos se oduzima od nadoknade koju plaća 
Parlament; 

 
(f) upućeni nacionalni stručnjak mora Parlamentu poslati originalne verzije 

predračuna, potvrda i računa te potvrdu poslodavca kojom se potvrñuje da 
poslodavac ne nadoknañuje troškove preseljenja ili navodi koliki dio troškova 
pokriva. 

 
2. Sukladno odredbama stavaka 3. i 4., ako troškove nastale tijekom preseljenja u mjesto 

upućivanja nadoknañuje Parlament, upućeni nacionalni stručnjak ima pravo, na kraju 
razdoblja upućivanja i pod uvjetom da dobije prethodno odobrenje, na nadoknadu 
troškova nastalih tijekom preseljenja iz mjesta upućivanja u boravište, u skladu sa svim 
važećim unutarnjim pravilima o nadoknadi troškova preseljenja, pod uvjetom da su 
ispunjeni uvjeti navedeni u točkama (d), (e) i (f) stavka 1. te da se preseljenje izvrši 
izmeñu početka trećeg mjeseca prije kraja razdoblja upućivanja i kraja šestog mjeseca 
nakon kraja razdoblja upućivanja. 

 
3. Upućeni nacionalni stručnjak čije je upućivanje prekinuto na njegov zahtjev ili zahtjev 

poslodavca u roku od dvije godine od početka razdoblja upućivanja, nema pravo na 
nadoknadu troškova preseljenja u boravište. 

 
4. Upućeni nacionalni stručnjak koji dokaže da se mjesto u kojem će nastaviti svoju 

glavnu djelatnost nakon kraja razdoblja upućivanja promijenilo ima pravo na 
nadoknadu troškova preseljenja u to mjesto, pod uvjetom da ti troškovi nisu viši od 
iznosa koji bi mu bio nadoknañen u slučaju preseljenja u svoje boravište. 

 
 
Članak 19. - Službena putovanja i njihovi troškovi 
 
1. Upućene nacionalne stručnjake moguće je poslati na službeno putovanje u skladu s 

odredbama članka 5. 
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2. Troškovi službenih putovanja nadoknañuju se u skladu s odgovarajućim važećim 
pravilima i uvjetima u Parlamentu. 

 
 
Članak 20. - Izobrazba 
 
Upućeni nacionalni stručnjaci imaju pravo sudjelovanja na tečajevima koje organizira Parlament 
ako je to u interesu Parlamenta. Pri donošenju odluke o odobravanju takvog sudjelovanja u obzir 
se uzima opravdani interes upućenog nacionalnog stručnjaka, posebno u svjetlu njegove 
profesionalne karijere nakon razdoblja upućivanja. 
 
 
Članak 21. - Administrativne odredbe 
 
Upućeni nacionalni stručnjaci se prvog dana upućivanja prijavljuju pri nadležnoj službi Glavne 
uprave za kadrovske poslove u cilju ispunjavanja odgovarajućih administrativnih formalnosti. 
Svoje dužnosti preuzimaju ili prvog ili šesnaestog dana u mjesecu. 
 
 

Poglavlje 4. - Studijska putovanja 
 
 
Članak 22. - Područje primjene i opće odredbe 
 
1. Parlament može u svoje službe primiti nacionalne javne službenike upućene iz tijela 

javne uprave država članica, država EGP-a, država podnositeljica zahtjeva za članstvo i 
trećih zemalja, na kratkotrajna studijska putovanja. 

 
2. Takva upućivanja izvršavaju se razmjenom pisama izmeñu glavnog tajnika Parlamenta i 

dotičnog tijela javne uprave.  
 
3. Trajanje takvog upućivanja je jedan mjesec, bez mogućnosti odstupanja. 
 
4. Nacionalni javni službenik upućen u Parlament u skladu s uvjetima ovog članka ima 

pravo, za vrijeme trajanja njegovog razdoblja upućivanja, na dnevnu naknadu za 
troškove života u iznosu od 122,98 eura ako je udaljenost izmeñu njegovog boravišta, 
odreñenog u skladu s člankom 16., i mjesta upućivanja veća od 150 km, odnosno od 
30,75 eura ako je ta udaljenost 150 km ili manja. 

 Ova naknada isplaćuje se za razdoblja obuhvaćena službenim putovanjima, godišnjim 
odmorom, izvanrednim dopustom i praznicima koje odobri Parlament. Isplaćuje se 
unaprijed na početku razdoblja upućivanja. 

 
5. Članci 1. i 4., članak 5. stavak 2. prvi podstavak, stavak 4. i 6., članci 6. i 7., članak 9. 

stavak 2., članak 10. stavak 1., članak 11. stavak 1., članci 12., 13. i 16., članak 17. 
stavak 1. točka (a), stavci 2. i 3., te članci 19. i 21. ovog Pravilnika primjenjuju se na 
odgovarajući način na nacionalne javne službenike upućene u skladu s uvjetima ovog 
članka. 
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Poglavlje 5. - Pritužbe 
 
 
Članak 23. - Pritužbe 
 

Ne dovodeći u pitanje mogućnost pokretanja postupka nakon preuzimanja dužnosti, u skladu s 
uvjetima i rokovima odreñenima u članku 230. Ugovora o EZ-u, svaki upućeni nacionalni 
stručnjak može podnijeti pritužbu na akt koji Parlament donese prema ovim pravilima, a koji se 
na upućenog nacionalnog stručnjaka negativno odražava, osim odluka koje su izravna posljedica 
odluka njegovog poslodavca. 

Pritužba se mora podnijeti u roku od dva mjeseca. Rok počinje teći od dana obavještavanja 
dotične osobe o odluci, ali ni u kojem slučaju kasnije od dana kada je osoba primila obavijest. 
Glavni tajnik obavještava dotičnu osobu o svojoj obrazloženoj odluci u roku od četiri mjeseca od 
dana kada je pritužba podnesena. Ako do kraja tog razdoblja nije zaprimljen odgovor na 
pritužbu, smatra se da je pritužba odbijena. 

 
Poglavlje 6. - Završne odredbe 

 
 
Članak 24. - Prijelazne mjere 
 
1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2009. i zamjenjuje odredbe od 7. ožujka 2005. 
 
2. Ovaj se Pravilnik primjenjuje na sva nova upućivanja i produžena upućivanja koja su 

počela prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. 
 
 


