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PRAVIDLÁ VYSIELANIA NÁRODNÝCH EXPERTOV 
DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA 
ZO 4. MÁJA 2009 

 
 
Predsedníctvo, 
 
— so zreteľom na článok 22 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, 
 
— po konzultácii s Právnou službou, 
 
— keďže: 
 
 
(1) vyslaní národní experti (ďalej len „VNE“) by mali Európskemu parlamentu umožniť 

využívať ich vysokokvalitné odborné vedomosti a skúsenosti, a to najmä v oblastiach, 
v ktorých nemá takéto odborné znalosti bezprostredne k dispozícii; 

 
(2) je žiaduce podporovať výmenu odborných skúseností a vedomostí v oblasti európskych 

politík prostredníctvom dočasného pridelenia expertov z verejných orgánov členských 
štátov na útvary Európskeho parlamentu; 

 
(3) VNE by mali byť najmä zamestnancami parlamentov členských štátov Európskej únie, ale 

môžu pochádzať aj z vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov verejnej 
správy, alebo obdobných orgánov členských štátov, členských štátov EZVO patriacich 
do Európskeho hospodárskeho priestoru, krajín kandidujúcich na vstup do Európskej únie 
alebo tretích krajín; Môže ich vyslať aj medzinárodná verejná organizácia, ak predložia 
doklad o služobnom pomere s touto organizáciou. 

 
(4) právami a povinnosťami VNE stanovenými v týchto pravidlách by sa malo zabezpečiť, že 

VNE budú plniť svoje povinnosti výlučne so zreteľom na záujmy Európskeho parlamentu; 
 
(5) vzhľadom na dočasný charakter činnosti VNE a ich osobitný štatút treba stanoviť, že 

nepreberajú žiadnu zodpovednosť pripadajúcu Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o jeho 
kompetencie v rámci verejného práva; 

 
(6) je nevyhnutné stanoviť všetky relevantné podmienky zamestnávania VNE; 
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PRIJALO TOTO ROZHODNUTIE: 
 

Kapitola 1 – Všeobecné ustanovenia 
 
 
Článok 1 – Rozsah pôsobnosti 
 
1. Tieto pravidlá sa vzťahujú na vyslaných národných expertov (ďalej len „VNE“), 

ktorých do Európskeho parlamentu vyšlú vnútroštátne, regionálne alebo miestne orgány 
verejnej správy alebo obdobné úrady členských štátov Európskej únie, členské štáty 
EZVO patriace do Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „krajiny EHP“), 
krajiny kandidujúce na vstup do Európskej únie alebo tretie krajiny. Vzťahujú sa aj 
na expertov vyslaných medzinárodnou verejnou organizáciou, ak predložia doklad 
o služobnom pomere s touto organizáciou. 

 Odchylne od predchádzajúceho pododseku a po konzultácii so spoločným výborom 
môže generálny tajomník vo výnimočných prípadoch schváliť, aby sa do Európskeho 
parlamentu vyslali experti, ktorých zamestnávateľom je neziskový výskumný orgán 
alebo inštitúcia . Takéto vyslanie sa obmedzuje len na prípady, keď je dočasné 
využívanie špecifických vedomostí v záujme Európskeho parlamentu. 

 
2. Osoby, na ktoré sa vzťahujú tieto pravidlá, zostávajú počas celej doby svojho vyslania 

v pracovnom pomere u svojho zamestnávateľa, pričom od neho naďalej poberajú mzdu. 
 
3. Okrem prípadu, keď generálny tajomník Európskeho parlamentu udelí výnimku, musia 

byť VNE štátnymi príslušníkmi členského štátu. Pri prijímaní VNE dbá Európsky 
parlament na rovnomerné územné zastúpenie, vyvážené zastúpenie mužov a žien a 
na dodržiavanie zásady rovnakých príležitostí. 

 
4. Udelenie výnimky sa nepožaduje pre VNE z krajín EHP, ktorí sa vysielajú na základe 

dohôd uzavretých s týmito krajinami a za podmienok ad hoc stanovených týmito 
dohodami. To isté sa vzťahuje na krajiny kandidujúce na vstup do Európskej únie, ktoré 
s Európskym parlamentom podpísali dohody ad hoc. 

 
5. Vyslanie sa uskutočňuje na základe výmeny listov medzi generálnym tajomníkom 

Európskeho parlamentu a stálym zástupcom príslušného členského štátu, prípadne 
zamestnávateľom. V prípade krajín EHP sa listy vymieňajú so sekretariátom EZVO a 
v prípade tretích krajín s príslušnými diplomatickými misiami. 

 K výmenným listom sa pripojí kópia týchto pravidiel. 
 
6. Akékoľvek ustanovenie týchto pravidiel týkajúce sa osoby mužského pohlavia sa 

považuje aj za ustanovenie o osobe ženského pohlavia a naopak, pokiaľ to z obsahu jasne 
nevyplýva inak. 

 
Článok 2 – Vyslaní národní experti bez nákladov 
 
Na účely týchto pravidiel sa pod pojmom „VNE bez nákladov“ rozumejú VNE, ktorých 
vyslaním nevznikajú Európskemu parlamentu žiadne náklady. 
 
VNE bez nákladov môže vyslať orgán verejnej moci členského štátu alebo krajiny kandidujúcej 
na vstup do EÚ alebo medzinárodná organizácia v rámci vzájomnej a súbežnej výmeny 
s úradníkmi Európskeho parlamentu alebo dočasnými zamestnancami politických skupín podľa 
predpisov Európskeho parlamentu zo 7. marca 2005 o vysielaní úradníkov Európskeho 



DV\785596SK.doc  PE 422.581/BUR 

parlamentu alebo dočasných zamestnancov politických skupín, a to na dobu rovnajúcu sa dobe 
vyslania úradníka Európskeho parlamentu alebo zamestnanca politickej skupiny. 
 
Štátni zamestnanci môžu byť vyslaní aj ako VNE bez nákladov najviac na dobu štyroch rokov na 
základe dohôd uzavretých s príslušným členským štátom. V takých dohodách sa musí uvádzať 
počet príslušných VNE a predpokladané úlohy, ktoré majú vykonávať. Tento pododsek sa 
vzťahuje aj na VNE bez nákladov vysielaných z tretích krajín. 
 
V prípade VNE bez nákladov sa vo výmenných listoch podľa článku 1 ods. 5 uvedie, že sa 
nebudú vyplácať príspevky stanovené v článku 15 ods. 1 a 2 a že sa nebudú preplácať cestovné 
výdavky a výdavky na sťahovanie uvedené v článkoch 17 a 18. 
 
 
Článok 3 – Doba vyslania 
 
1. Počiatočná doba vyslania nesmie byť kratšia než šesť mesiacov ani dlhšia než dva roky. 

Môže sa opakovane predlžovať na dobu, ktorá celkove nepresiahne štyri roky. 
Vo výnimočných prípadoch môže generálny tajomník na žiadosť príslušného 
generálneho riaditeľstva, a pokiaľ je to v záujme príslušnej služby, povoliť opakované 
predĺženie doby vyslania najviac na dva roky na konci štvorročného obdobia. 

 
 Odchylne od predchádzajúceho pododseku môže generálny tajomník výnimočne 

schváliť, aby sa do Európskeho parlamentu vyslali VNE na dobu kratšiu než šesť 
mesiacov. 

 
2. Plánovaná doba vyslania sa stanoví vo výmenných listoch uvedených v článku 1 ods. 5. 

Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade predĺženia doby vyslania.  
 
3. VNE, ktorý už bol do Parlamentu vyslaný, sa môže do tejto inštitúcie opätovne vyslať 

na dobu stanovenú v súlade s ustanoveniami ods. 1 tohto článku za týchto podmienok: 
 

a) VNE musí i naďalej spĺňať podmienky pre vyslanie; 
 

b) medzi ukončením predchádzajúceho vyslania a ďalším vyslaním musí uplynúť 
doba najmenej šiestich rokov; ak Európsky parlament na konci prvého vyslania 
s VNE podpísal zmluvu, lehota šiestich rokov začína plynúť dňom ukončenia tejto 
zmluvy. 

 
 Podmienka stanovená pod písm. b) nebráni tomu, aby Európsky parlament súhlasil 

s vyslaním VNE, ktorého počiatočné vyslanie trvalo menej než štyri roky, v takom 
prípade však nové vyslanie nesmie presiahnuť zostávajúcu časť štvorročného obdobia, a 
to bez toho, aby bola dotknutá možnosť predĺženia o ďalšie dva roky, ako sa stanovuje 
v ods. 1. 

 
 
Článok 4 – Miesto vyslania 
 
VNE možno vyslať na ktorékoľvek z troch pracovných miest Parlamentu. 
 
 
Článok 5 – Pracovné povinnosti 
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1. VNE pomáhajú úradníkom alebo dočasným zamestnancom Európskeho parlamentu a 
plnia úlohy, ktoré im boli zverené. 

 
2. VNE sa zúčastňujú na služobných cestách a výjazdových schôdzach iba vtedy, keď 

sprevádzajú úradníka alebo dočasného zamestnanca Európskeho parlamentu, alebo 
samostatne ako pozorovatelia alebo na informačné účely. 

 
 Generálny riaditeľ príslušného útvaru sa môže v určitých výnimočných prípadoch 

odchýliť od tohto ustanovenia tak, že VNE udelí osobitné poverenie, pričom sa predtým 
uistí, že nehrozí žiaden možný konflikt záujmov. VNE nesmie za žiadnych okolností 
sám zastupovať Európsky parlament so zámerom prevziať finančné alebo iné záväzky 
ani rokovať v jeho mene. 

 
3. Za schválenie výsledkov úloh, ktoré VNE plní, ako aj za podpisovanie dokumentov, 

ktoré z nich vyplývajú, zodpovedá iba Európsky parlament. 
 
4. Príslušné útvary Európskeho parlamentu, zamestnávateľ VNE i samotný VNE sa musia 

usilovať vylúčiť akýkoľvek konflikt záujmov alebo akýkoľvek vznik takého konfliktu 
vo vzťahu k povinnostiam VNE počas doby jeho vyslania. S týmto cieľom útvar, 
do ktorého má byť VNE vyslaný, informuje VNE a jeho zamestnávateľa včas 
o predpokladaných úlohách a oboch požiada, aby písomne potvrdili, že im nie je známy 
žiadny dôvod, ktorý by bránil dočasnému prideleniu experta na tieto úlohy. Od VNE sa 
vyžaduje najmä to, aby oznámil akýkoľvek možný konflikt medzi jeho rodinnými 
okolnosťami a úlohami, ktoré by mal vykonávať v priebehu vyslania. Toto oznámenie 
sa týka najmä pracovnej činnosti jeho blízkych rodinných príslušníkov alebo 
akýchkoľvek jeho významných finančných záujmov alebo významných finančných 
záujmov týchto osôb. 

 
 Od zamestnávateľa a VNE sa žiada, aby sa zaviazali, že počas doby vyslania oznámia 

generálnemu riaditeľovi útvaru, do ktorého je VNE vyslaný, každú zmenu okolností, 
v dôsledku ktorej by taký konflikt mohol vzniknúť.  

 
 Útvar, do ktorého je národný expert vyslaný, uschová kópie výmenných listov 

vo svojom archíve a na požiadanie ich poskytne generálnemu tajomníkovi alebo 
príslušnému útvaru Generálneho riaditeľstva pre personál. 

 
5. Ak sa generálne riaditeľstvo, do ktorého má byť VNE vyslaný, domnieva, že povaha 

úloh, ktorými bol VNE poverený, si vyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia, musí 
sa VNE pred vyslaním podrobiť bezpečnostnej previerke.  

 
6. V prípade, že VNE neplní povinnosti, ktoré sa na neho vzťahujú podľa ods. 2, 3 alebo 4, 

má Európsky parlament právo ukončiť vyslanie VNE v súlade s článkom 9 týchto 
pravidiel.  

 
 
Článok 6 – Práva a povinnosti 
 
1. Počas doby vyslania: 
 

a) VNE plní svoje povinnosti a koná výlučne so zreteľom na záujmy Európskeho 
parlamentu;  
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b) sa VNE zdrží akéhokoľvek konania, najmä akéhokoľvek verejného vyjadrenia 
názorov, ktoré by mohlo zdiskreditovať jeho pozíciu; 

 
c) každý VNE, ktorý je pri plnení svojich povinností požiadaný, aby sa vyjadril 

o záležitosti, na ktorej riešení alebo výsledku má osobný záujem, ktorý by mohol 
ohroziť jeho nezávislosť, o tejto skutočnosti informuje vedúceho útvaru, 
do ktorého bol vyslaný;  

 
d) VNE nesmie sám ani spolu s inými osobami uverejniť ani umožniť uverejnenie 

akéhokoľvek textu súvisiaceho s prácou Spoločenstiev bez toho, aby na to 
za podmienok a podľa pravidiel platných v Európskom parlamente získal 
povolenie. Takéto povolenie sa neposkytne len v prípade, ak by zamýšľané 
uverejnenie mohlo poškodiť záujmy Spoločenstva; 

 
e) všetky práva súvisiace s prácou, ktorú vykonáva VNE pri plnení svojich 

povinností, sú majetkom Spoločenstva;  
 

f) VNE má bydlisko buď v mieste svojho vyslania alebo v takej vzdialenosti 
od tohto miesta, ktorá je zlučiteľná s riadnym plnením jeho povinností; 

 
g) VNE poskytuje pomoc a poradenstvo svojim nadriadeným, ku ktorým je vyslaný, 

a zodpovedá sa im za plnenie úloh, ktorými bol poverený; 
 

h) VNE pri výkone svojich povinností neprijíma žiadne pokyny od svojho 
zamestnávateľa ani žiadneho správneho orgánu príslušného členského štátu. 
Nevykonáva žiadnu činnosť pre svojho zamestnávateľa ani pre správny orgán, ani 
pre akúkoľvek inú osobu, súkromnoprávnu spoločnosť alebo verejný orgán.  

 
2. Počas doby vyslania a po jej uplynutí sa požaduje, aby VNE zaobchádzal nanajvýš 

diskrétne so všetkými skutočnosťami a informáciami, o ktorých sa dozvie počas plnenia 
svojich povinností a v súvislosti s nimi; žiadnym spôsobom neposkytne neoprávnenej 
osobe dokument alebo informáciu, ktorá ešte nebola uverejnená a nepoužije tieto 
dokumenty a informácie ku svojmu osobnému prospechu. 

 
3. Nedodržiavanie ustanovení ods. 1 a 2 tohto článku počas doby vyslania môže viesť 

Európsky parlament k ukončeniu vyslania VNE podľa článku 9. 
 
4. Po uplynutí doby vyslania je VNE naďalej viazaný povinnosťou konať čestne a 

diskrétne pri plnení svojich nových povinností, ktoré mu budú zverené, a pri prijímaní 
určitých funkcií alebo výhod.  

 
 S týmto cieľom VNE v priebehu troch rokov od uplynutia doby vyslania bezodkladne 

informuje Európsky parlament o povinnostiach alebo úlohách, ktoré má plniť pre svojho 
zamestnávateľa a ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov s úlohami, ktoré 
vykonával v priebehu svojho vyslania. 

 
 

Článok 7 – Odborná prax a jazykové znalosti 
 
1. Aby mohol byť národný expert vyslaný do Európskeho parlamentu, musí mať najmenej 

tri roky praxe na plný úväzok v správnych, vedeckých, technických, poradných alebo 
kontrolných funkciách porovnateľných s funkciami funkčnej skupiny AD, ako sa 
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stanovuje v Služobnom poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a v Podmienkach 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Zamestnávateľ VNE 
poskytne Európskemu parlamentu pred jeho vyslaním potvrdenie o tom, že expert bol 
posledných 12 mesiacov u neho zamestnaný. 

 
2. VNE musí v záujme plnenia svojich povinností dôkladne ovládať jeden z jazykov 

Spoločenstva a uspokojivo ovládať ďalší jazyk Spoločenstva. VNE tretieho štátu musí 
v záujme plnenia svojich povinností dôkladne ovládať jeden z jazykov Spoločenstva. 

 
 

Článok 8 – Prerušenie doby vyslania 
 
1. Generálny tajomník Európskeho parlamentu môže povoliť prerušenie doby vyslania a 

stanoviť podmienky tohto prerušenia po konzultácii s príslušným generálny 
riaditeľstvom. Počas prerušenia: 

 
a) sa nevyplácajú príspevky uvedené v článku 15; 

 
b) sa výdavky uvedené v článkoch 17 a 18 hradia iba vtedy, ak k prerušeniu došlo 

na žiadosť Európskeho parlamentu. 
 
2. Európsky parlament o veci informuje zamestnávateľa VNE. 
 
 

Článok 9 – Ukončenie vyslania 
 

1. S výhradou ods. 2 môže generálny tajomník Európskeho parlamentu ukončiť vyslanie 
na žiadosť príslušného generálneho riaditeľstva alebo zamestnávateľa VNE 
prostredníctvom oznámenia s trojmesačnou výpovednou lehotou, alebo na vlastnú 
žiadosť VNE prostredníctvom oznámenia s rovnakou výpovednou lehotou, 
pod podmienkou súhlasu generálneho tajomníka. 

 
2. Za určitých mimoriadnych okolností sa môže vyslanie ukončiť bez výpovednej lehoty: 
 

a) zamestnávateľom VNE, ak si to vyžadujú jeho naliehavé záujmy; 
 

b) dohodou medzi generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu a 
zamestnávateľom na vlastnú žiadosť VNE podanú obom stranám, ak si to 
vyžadujú naliehavé osobné alebo profesijné záujmy VNE; 

 
c) generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu v prípade, že si VNE neplní 

svoje povinnosti podľa týchto pravidiel. 
 
 O ukončení vyslania podľa ods. 2 písm. c) Európsky parlament bezodkladne informuje 

zamestnávateľa. 
 
 

Kapitola 2 –- Pracovné podmienky 
 
 
Článok 10 – Dávky sociálneho zabezpečenia 
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1. Vnútroštátny správny orgán alebo medzinárodný orgán, z ktorého má byť VNE vyslaný, 
potvrdí Európskemu parlamentu pred vyslaním, že počas celej doby vyslania sa na VNE 
budú vzťahovať právne predpisy o sociálnom zabezpečení platné pre tento orgán 
verejnej správy, ktorý národného odborníka zamestnáva a ktorý hradí výdavky 
vynakladané v zahraničí. 

 
2. Odo dňa začiatku vyslania Parlament zabezpečuje VNE úrazové poistenie. Európsky 

parlament mu poskytne kópiu podmienok tohto poistenia v deň, keď sa dostaví 
na príslušný útvar Generálneho riaditeľstva pre personál, aby vybavil administratívne 
náležitosti súvisiace s vyslaním. 

 
 
Článok 11 – Pracovný čas 
 
1. Na VNE sa vzťahujú predpisy týkajúce sa pracovného času platné pre Európsky 

parlament.  
 
2. VNE pracuje na plný úväzok počas celej doby vyslania. Generálny riaditeľ pre personál 

môže na základe žiadosti generálneho riaditeľstva, uvádzajúcej príslušné dôvody, 
povoliť VNE po dohode s jeho zamestnávateľom, aby pracoval na čiastočný úväzok, ak 
je to zlučiteľné so záujmami Európskeho parlamentu. V takomto prípade sa dĺžka 
riadnej dovolenky primerane skráti. 

 
3. VNE, ktorému bola povolená práca na čiastočný úväzok, odpracuje každý mesiac 

najmenej polovicu riadnej pracovnej doby. 
 
4. S výhradou prijatia interných ustanovení týkajúcich sa pružného pracovného času 

pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu, môže mať VNE 
pružný pracovný čas, ak získa povolenie od útvaru Európskeho parlamentu, do ktorého 
je vyslaný. Povolenie sa pre informáciu odovzdá príslušnému útvaru Generálneho 
riaditeľstva pre personál. 

 
 

Článok 12 – Neprítomnosť z dôvodu choroby 
 
1. VNE o svojej neprítomnosti na pracovisku z dôvodu choroby alebo úrazu čo najskôr 

informuje svojho vedúceho oddelenia a uvedie pritom svoju aktuálnu adresu. Ak 
práceneschopnosť trvá viac ako tri dni, VNE musí predložiť lekárske potvrdenie a môže 
sa od neho žiadať, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu, ktoré zabezpečí Európsky 
parlament. 

 
2. Ak takáto neprítomnosť z dôvodu choroby alebo úrazu trvajúca najviac tri dni presahuje 

celkovo 12 dní za obdobie 12 mesiacov, pri každej ďalšej neprítomnosti v práci 
z dôvodu choroby je VNE povinný predložiť lekárske potvrdenie. 

 
3. Ak trvanie práceneschopnosti presiahne jeden mesiac alebo dobu, ktorú VNE 

odpracoval, pričom sa zohľadňuje dlhšie z týchto dvoch období, príspevky podľa článku 
15 ods. 1 a 2 sa automaticky pozastavujú. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade 
choroby spojenej s tehotenstvom. 

 
 Práceneschopnosť nesmie presiahnuť trvanie vyslania príslušnej osoby. 
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4. VNE, ktorý počas vyslania utrpí pracovný úraz, naďalej poberá príspevky v plnej výške 
počas celej doby práceneschopnosti až do skončenia vyslania. 

 
 
Článok 13 – Riadna dovolenka a mimoriadna dovolenka 
 
1. VNE majú nárok na dovolenku v trvaní dva a pol pracovného dňa za každý celý 

odpracovaný mesiac, čo predstavuje celkovo 30 pracovných dní za kalendárny rok. 
 
2. Na čerpanie dovolenky je nutný predošlý súhlas útvaru, do ktorého je VNE vyslaný. 
 
3. VNE môže byť na základe náležite odôvodnenej žiadosti poskytnutá mimoriadna 

dovolenka v týchto prípadoch: 
 

a) uzatvorenie manželstva VNE: dva dni; 
 

b) vážna choroba manžela/ky: najviac tri dni; 
 

c) úmrtie manžela/ky: štyri dni; 
 

d) vážna choroba príbuzného v priamej vzostupnej línii: najviac dva dni; 
 

e) úmrtie príbuzného v priamej vzostupnej línii: dva dni; 
 

f) narodenie dieťaťa: dva dni; 
 

g) vážna choroba dieťaťa: najviac dva dni; 
 

h) úmrtie dieťaťa: štyri dni. 
 
4. Na základe náležite odôvodnenej žiadosti zamestnávateľa VNE môže Európsky 

parlament udeliť najviac dva dni platenej mimoriadnej dovolenky za obdobie 12 
mesiacov. Žiadosti sa posudzujú jednotlivo. 

 
5. Mimoriadnu dovolenku udeľuje vedúci oddelenia príslušný rozhodovať o dovolenkách 

v rámci Generálneho riaditeľstva pre personál po získaní predbežného povolenia 
od útvaru, do ktorého je VNE vyslaný. 

 
6. Zoznam práv stanovených v ods. 1, 3 a 4 sa považuje za úplný. Žiadny dodatočný nárok 

sa nevzťahuje najmä na čas na cestu, vek ani kategóriu. 
 
7. V prípade zamestnania na čiastočný pracovný úväzok sa doba riadnej dovolenky 

primerane skráti. 
 
8. Riadna dovolenka, ktorá nebola do konca doby vyslania vyčerpaná, prepadá. 
 
 
Článok 14 – Materská dovolenka 
 
1. Tehotnej VNE sa poskytne materská dovolenka v trvaní dvadsiatich týždňov, počas 

ktorých sa jej vyplácajú príspevky podľa článku 15. 
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2. Po skončení materskej dovolenky môže byť VNE, ktorá si praje dojčiť svoje dieťa, 
na základe lekárskeho potvrdenia oslobodená od pracovných povinností na dve hodiny 
denne. V takýchto prípadoch sa na VNE vzťahujú rovnaké predpisy týkajúce sa úpravy 
pracovnej doby z dôvodu dojčenia ako na zamestnankyne Európskeho parlamentu. 

 
3. Ak pravidlá, ktoré v tejto oblasti uplatňuje zamestnávateľ VNE, stanovujú dlhšiu 

materskú dovolenku, vyslanie sa preruší na dobu presahujúcu dobu materskej 
dovolenky poskytnutú Európskym parlamentom. 

 
 Ak to odôvodňujú záujmy Európskeho parlamentu, doba vyslania sa predĺži o dobu 

rovnajúcu sa jeho prerušeniu. 
 
4. VNE môže prípadne požiadať o prerušenie vyslania na celú dobu priznanej materskej 

dovolenky. V tom prípade sa uplatňuje ods. 3 druhý pododsek. 
 
 

Kapitola 3 – Príspevky a výdavky 
 
 
Článok 15 – Diéty 
 
1. VNE má počas doby vyslania právo na diéty vo výške 112,98 EUR na deň, ak jeho 

zamestnávateľ nerozhodne inak. Pokiaľ však vzdialenosť medzi miestom bydliska 
určeným podľa článku 16 a miestom vyslania nepresahuje 150 km, diéty predstavujú 25 
% tejto sumy, t. j. 30,75 EUR. 

 
 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nižšie uvedeného ods. 4, diéty sa vyplácajú 

každý mesiac spätne. 
 
2. Ak VNE neboli zo žiadneho zdroja uhradené náklady na sťahovanie, vypláca sa mu 

dodatočný mesačný príspevok podľa tejto tabuľky: 
 

Vzdialenosť medzi 
miestom bydliska a 
miestom vyslania (km) 

Suma v EUR 

0 – 150     0 

> 150   79.05 

> 300 140.52 

> 500 228.37 

> 800 368.90 

> 1 300 579.70 

> 2 000 693.90 

 
 Tento príspevok sa vypláca spätne.  
 
3. Diéty sa vyplácajú aj počas pracovných ciest, riadnych dovoleniek, mimoriadnych 

dovoleniek a voľných dní poskytnutých Európskym parlamentom.  
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4. Pri nástupe na pozíciu má VNE nárok na zálohu vo výške diét za 75 dní a jej 
vyplatením zaniká nárok na akékoľvek ďalšie denné príspevky na životné náklady v 
priebehu príslušného obdobia. V prípade, že vyslanie VNE do Európskeho parlamentu 
definitívne skončí pred uplynutím doby zohľadnenej pre výpočet zálohy, je VNE 
povinný vrátiť pomernú časť tejto sumy. 

 
5. VNE je povinný informovať príslušný útvar Generálneho riaditeľstva pre personál 

o každom obdobnom príspevku, ktorý poberá z iných zdrojov. Výška každého takéhoto 
príspevku sa odpočíta od príspevku vyplácaného Európskym parlamentom podľa ods. 1. 

 
6. Denné a mesačné príspevky sa každoročne upravujú bez spätného účinku v závislosti 

od úpravy základného platu zamestnancov Spoločenstva v Bruseli a Luxemburgu. 
 
 
Článok 16 – Miesto bydliska 
 
1. Na účely týchto predpisov sa bydliskom rozumie miesto, kde VNE vykonával úlohy 

pre svojho zamestnávateľa bezprostredne pred vyslaním. Miestom vyslania sa rozumie 
miesto, kde sa nachádza útvar Európskeho parlamentu, do ktorého je národný expert 
vyslaný. Tieto miesta sú uvedené vo výmenných listoch podľa článku 1 ods. 5. 

 
2. Ak VNE v čase vyslania na pozíciu národného experta už pôsobí pre svojho 

zamestnávateľa na inom mieste, ako je hlavné sídlo tohto zamestnávateľa, za miesto 
bydliska sa pokladá miesto, ktoré je bližšie k miestu vyslania. 

 
3. Bydlisko sa pokladá za miesto vyslania, ak: 
 

a) v období troch rokov, ktoré sa skončilo šesť mesiacov pred vyslaním, sa obvyklé 
bydlisko alebo miesto výkonu hlavného zamestnania VNE nachádzalo v mieste 
vzdialenom najviac 150 km od miesta vyslania; alebo 

 
b) v čase žiadosti Európskeho parlamentu o vyslanie je miesto vyslania hlavným 

bydliskom manžela/ky alebo stáleho partnera/ky VNE, ak žije v nemanželskom 
partnerskom vzťahu uznanom príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, alebo jeho 
nezaopatrených detí; na tento účel sa miesto bydlisko vo vzdialenosti najviac 150 
km od miesta vyslania pokladá za miesto vyslania. 

 
4. Na účely tohto článku sa nezohľadňujú okolnosti súvisiace s činnosťou, ktorú VNE 

vykonáva pre iný štát, ako je štát miesta vyslania, alebo pre medzinárodnú organizáciu. 
 
 
Článok 17 – Cestovné náklady 
 
1. VNE, ktorého bydlisko je od miesta vyslania vzdialené viac ako 150 km, má nárok 

na náhradu cestovných výdavkov, ak ich nehradí jeho zamestnávateľ: 
 

a) pre VNE: 
 

i) na začiatku vyslania z miesta bydliska do miesta vyslania na začiatku 
vyslania, 

ii) pri skončení vyslania z miesta vyslania do miesta bydliska na konci 
vyslania; 
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b) pre svojho manžela/ku alebo stáleho partnera/ku v prípade, že VNE žije 

v nemanželskom partnerskom vzťahu uznanom príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, a pre svoje nezaopatrené deti, ak tieto osoby žijú v spoločnej domácnosti 
s VNE a ak náklady na sťahovanie hradí Európsky parlament podľa článku 18: 

 
i) na začiatku vyslania z miesta bydliska do miesta vyslania, 
ii) pri skončení vyslania z miesta vyslania do bydliska. 

 
2. S výnimkou cesty lietadlom je náhrada paušálna a jej výška je obmedzená cenou 

vlakového lístka druhej triedy bez príplatkov. To isté platí v prípade cesty automobilom.
  

 
 Náklady na leteckú prepravu sa uhrádzajú až do výšky aktuálnej ceny zľavnenej letenky 

(PEX alebo APEX) po predložení letenky a palubného lístka; táto úhrada sa vypláca len 
vtedy, ak je štandardné spojenie po železnici dlhšie než 500 km alebo ak obvyklá trasa 
vedie cez more. 

 
3. Odchylne od ods. 1 majú VNE, ktorí preukážu, že po ukončení vyslania sa zmenilo 

miesto, kde vykonávajú svoju hlavnú činnosť, nárok na náhradu cestovných výdavkov 
do tohto miesta do výšky uvedených limitov. Nahradená suma nesmie presahovať 
sumu, na ktorú má VNE nárok v prípade návratu do miesta bydliska. 

 
4. Ak sa VNE presťahoval z miesta bydliska do miesta vyslania, má na základe platných 

predpisov Európskeho parlamentu každoročne nárok na paušálne vyplácanú sumu 
vo výške ceny spiatočného lístka z miesta jeho vyslania do miesta bydliska pre seba, 
svojho manžela/ku alebo stáleho partnera/ku, ak žije v nemanželskom partnerskom 
vzťahu uznanom príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, a pre svoje nezaopatrené deti. 

 
Článok 18 – Výdavky na sťahovanie 
 
1. S výhradou uplatnenia ustanovení článku 16 od. 4 môže VNE presťahovať svoje osobné 

veci z miesta bydliska do miesta vyslania na náklady Európskeho parlamentu po jeho 
predchádzajúcom súhlase a podľa platných predpisov týkajúcich sa náhrady výdavkov 
na sťahovanie, ak sú splnené tieto podmienky: 

 
a) počiatočná doba vyslania musí byť dva roky; 

 
b) bydlisko VNE musí byť vzdialené najmenej 100 km od miesta vyslania; 

 
c) presťahovanie sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od začiatku vyslania; 

 
d) o povolenie je nutné požiadať najmenej dva mesiace pred predpokladaným 

dátumom sťahovania; 
 

e) náklady na presťahovanie nehradí zamestnávateľ, v prípade čiastočnej úhrady 
nákladov zamestnávateľom sa príslušná suma odpočíta od sumy hradenej 
Európskym parlamentom; 

 
f) VNE musí Európskemu parlamentu predložiť originály cenových odhadov 

nákladov, potvrdeniek a faktúr, ako aj potvrdenie zamestnávateľa o tom, že 
nehradí náklady na sťahovanie, alebo potvrdenie o výške nákladov, ktoré hradí. 
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2. S výhradou uplatnenia ustanovení ods. 3 a 4 má VNE, pokiaľ výdavky na jeho 

presťahovanie do miesta vyslania hradil Európsky parlament, na konci vyslania 
na základe predchádzajúceho povolenia nárok na úhradu výdavkov spojených 
s presťahovaním z miesta vyslania do miesta bydliska podľa platných interných 
predpisov týkajúcich sa úhrady výdavkov na sťahovanie, ak sú splnené podmienky 
uvedené v ods. 1 písm. d), e) a f) a ak sa sťahovanie uskutočnilo medzi začiatkom 
tretieho mesiaca pred koncom vyslania a koncom šiesteho mesiaca po skončení 
vyslania. 

 
3. VNE, ktorého vyslanie sa ukončí na jeho vlastnú žiadosť alebo na žiadosť 

zamestnávateľa do dvoch rokov od začiatku vyslania, nemá nárok na úhradu výdavkov 
na sťahovanie do miesta bydliska. 

 
4. Ak VNE preukáže, že sa zmenilo miesto, v ktorom bude po skončení vyslania 

vykonávať svoje hlavné zamestnanie, má nárok na úhradu výdavkov na sťahovanie 
do tohto miesta, ak tieto náklady neprekročia výdavky, ktoré by sa mu uhradili v 
prípade sťahovania do miesta bydliska. 

 
 
Článok 19 – Služobné cesty a výdavky na služobné cesty 
 
1. VNE môže byť vyslaný na služobnú cestu podľa ustanovení článku 5. 
 
2. Výdavky na služobnú cestu sa hradia podľa príslušných platných predpisov a  

podmienok Európskeho parlamentu. 
 
 
Článok 20 – Vzdelávanie 
 
VNE má právo zúčastňovať sa na vzdelávacích kurzoch organizovaných Európskym 
parlamentom, ak si to vyžaduje záujem Európskeho parlamentu. Pri rozhodovaní o schválení 
účasti na vzdelávacom kurze treba zohľadniť oprávnený záujem VNE, najmä so zreteľom 
na jeho profesijný postup po skončení vyslania. 
 
 
Článok 21 – Administratívne ustanovenia 
 
VNE sa v prvý deň svojho  vyslania dostaví na príslušný útvar Generálneho riaditeľstva pre 
personál, aby vybavil požadované administratívne náležitosti. Ujme sa svojich povinností buď 
v prvý alebo šestnásty deň daného mesiaca. 
 
 

Kapitola – Študijné pobyty 
 
 
Článok 22 – Rozsah pôsobnosti a všeobecné ustanovenia 
 
1. Európsky parlament môže do svojich útvarov prijímať štátnych zamestnancov 

vyslaných z orgánov verejnej správy členských štátov, krajín EHP, krajín kandidujúcich 
na vstup do EÚ a tretích krajín na účely krátkodobých študijných pobytov. 
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2. Toto vyslanie sa uskutočňuje na základe výmenných listov medzi generálnym 
tajomníkom Európskeho parlamentu a príslušným orgánom verejnej správy.  

 
3. Doba vyslania je jeden mesiac bez možnosti predĺženia. 
 
4. Štátny zamestnanec vyslaný do Európskeho parlamentu v zmysle tohto článku má počas 

doby svojho vyslania nárok na diéty vo výške 112,98 EUR, ak je vzdialenosť medzi 
bydliskom stanoveným podľa článku 16 a miestom vyslania väčšia ako 150 km, a 30,75 
EUR, ak je táto vzdialenosť menšia ako 150 km. 

 Tento príspevok sa vypláca počas služobnej cesty, riadnych dovoleniek, mimoriadnych 
dovoleniek a voľných dní poskytnutých Európskym parlamentom. Vypláca sa vopred na 
začiatku vyslania. 

 
5. Článok 1, článok 4, článok 5 ods. 2 prvý pododsek, ods. 4 a ods. 6, článok 6, článok 7, 

článok 9 ods. 2, článok 10 ods. 1, článok 11 ods. 1, článok 12, článok 13, článok 16, 
článok 17 ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3, článok 19 a článok 21 týchto pravidiel sa 
vzťahujú mutatis mutandis na štátnych zamestnancov vyslaných v zmysle tohto článku. 
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Kapitola 5 – Sťažnosti 
 
 
Článok 23 – Sťažnosti 
 

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť začať konanie, môže VNE po nástupe do funkcie, v súlade 
s podmienkami a v lehotách stanovených v článku 230 Zmluvy o ES a podľa týchto pravidiel 
podať sťažnosť proti aktu prijatému Parlamentom, ktorý mu spôsobuje ujmu, s výnimkou 
rozhodnutí, ktoré sú priamym dôsledkom rozhodnutí prijatých jeho zamestnávateľom. 

Sťažnosť sa musí podať do dvoch mesiacov. Táto lehota začína plynúť dňom, keď sa toto 
rozhodnutie oznámi príslušnej osobe, v žiadnom prípade však nie neskôr, ako v deň, keď táto 
osoba toto oznámenie dostala. Generálny tajomník oznámi príslušnej osobe svoje odôvodnené 
rozhodnutie do štyroch mesiacov odo dňa, keď bola sťažnosť podaná. Ak po uplynutí tejto 
lehoty príslušná osoba nedostala žiadnu odpoveď na svoju sťažnosť, považuje sa to za implicitné 
zamietnutie. 

 
Kapitola 6 – Záverečné ustanovenia 

 
 
Článok 24 – Prechodné opatrenia 
 
1. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti 1. mája 2009 a nahrádzajú ustanovenia zo 7. marca 

2005. 
 
2. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky nové vyslania a predĺžené vyslania, ktoré sa začali 

pred dňom nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel. 
 
 
 


