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PRAVILNIK O ZAČASNI NAPOTITVI NACIONALNIH 

STROKOVNJAKOV V EVROPSKI PARLAMENT 
 

SKLEP PREDSEDSTVA 
 

Z DNE 4. MAJA 2009 

 
Predsedstvo je, 
 
– ob upoštevanju člena 22 poslovnika Evropskega parlamenta, 
 
– po posvetovanju s pravno službo, 
 
– ob upoštevanju naslednjega:  
 
(1) Namen začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov (v nadaljevanju: strokovnjakov) 

je, da ima Evropski parlament možnost izkoristiti visoko raven strokovnega znanja in 
poklicnih izkušenj teh ljudi, zlasti na področjih, kjer mu potrebno znanje in izkušnje 
niso vselej na voljo. 

 
(2) Zaželeno je, da se izmenjava poklicnih izkušenj v izvajanju evropske politike in 

znanja o tej politiki spodbuja z začasno napotitvijo strokovnjakov iz javnih uprav 
držav članic v Evropski parlament. 

 
(3) Strokovnjake bi morali napotiti zlasti parlamenti držav članic Evropske unije, lahko pa 

pridejo tudi iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih javnih organov ali organizacij, ki 
se obravnavajo kot javni organi, v državah članicah, državah članicah Evropskega 
združenja za prosto trgovino, ki spadajo v Evropski gospodarski prostor, državah, ki 
so zaprosile za pristop k Uniji, ali tretjih državah. Pridejo lahko tudi iz mednarodne 
javne organizacije, če dokažejo, da so v njej zakonito zaposleni. 

 
(4) Pravice in dolžnosti, ki so za strokovnjake določene v tem pravilniku, naj bi 

zagotovile, da bodo izpolnjevali naloge izključno v interesu Evropskega parlamenta. 
 
(5) Zaradi začasne narave dela in posebnega položaja strokovnjakov je treba določiti, da 

ne smejo prevzemati odgovornosti v imenu Evropskega parlamenta pri izvajanju 
njegovih javnopravnih pristojnosti. 

 
(6) Določiti je treba vse pogoje, ki naj bi veljali za zaposlovanje napotenih nacionalnih 

strokovnjakov. 
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ODLOČILO: 
 

Poglavje 1 – Splošne določbe 
 
 
Člen 1 – Področje uporabe 
 
1. Pravilnik velja za nacionalne strokovnjake (v nadaljevanju: napotene nacionalne 

strokovnjake (strokovnjake)), ki jih v Evropski parlament začasno napotijo nacionalni, 
regionalni ali lokalni javni organi ali organizacije, ki se obravnavajo kot javni organi, v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah Evropskega združenja za prosto 
trgovino, ki spadajo v Evropski gospodarski prostor (v nadaljevanju „države EGP“), 
državah, ki so zaprosile za pristop k Uniji, ali tretjih državah. Prav tako velja za 
strokovnjake, ki jih začasno napoti kakšna mednarodna javna organizacija, če lahko 
dokažejo, da so v tej organizaciji zakonito zaposleni. 

 

 Ne glede na zgornji odstavek in po posvetovanju s skupnim odborom lahko generalni 
sekretar izjemoma dovoli, da se napoti v Evropski parlament strokovnjak, ki je zaposlen 
v nepridobitni raziskovalni organizaciji ali ustanovi. Tovrstne napotitve so omejene na 
primere, ko interesi Evropskega parlamenta opravičujejo začasno potrebo po 
specifičnem znanju. 

 
2. Osebe, za katere velja ta pravilnik, ostanejo ves čas trajanja začasne napotitve v službi 

svojega delodajalca, ki jih še naprej plačuje. 
 

3. Razen v izrednih primerih, ki jih odobri generalni sekretar Evropskega parlamenta, 
morajo biti strokovnjaki državljani ene od držav članic. Evropski parlament pri 
sprejemanju strokovnjakov v svoje službe pazi na geografsko ravnovesje, uravnoteženo 
zastopanost moških in žensk ter spoštovanje načela enakih možnosti. 

 
4. Za strokovnjake iz držav EGP, ki so napoteni na podlagi sporazumov, podpisanih s temi 

državami, in pod pogoji, ki jih ti sporazumi v ta namen določajo, niso potrebna izredna 
dovoljenja. Enako velja za strokovnjake iz držav prosilk, ki so posebej za ta primer 
podpisale sporazume z Evropskim parlamentom. 

 
5. Začasna napotitev sledi izmenjavi pisem med generalnim sekretarjem Evropskega 

parlamenta in – glede na okoliščine – stalnim predstavnikom zadevne države članice ali 
delodajalcem. Pri državah EGP poteka dopisovanje s sekretariatom EFTE, pri tretjih 
državah pa s pristojnimi diplomatskimi misijami. 

 Dopisom se priloži izvod tega pravilnika. 
 
6. Vsako sklicevanje v tem pravilniku na osebo moškega spola se obravnava tudi kot 

sklicevanje na osebo ženskega spola in obratno, razen če je iz besedila jasno razvidno 
drugače. 

 
 

Člen 2 – Brezplačno napoteni nacionalni strokovnjaki 
 
Za namene tega pravilnika „brezplačno napoteni nacionalni strokovnjak“ pomeni 
strokovnjaka, z napotitvijo katerega Evropski parlament nima nobenih stroškov. 
 
Brezplačno napotene strokovnjake lahko javni organ države članice ali države kandidatke za 
pristop ali mednarodna organizacija napotijo v okviru vzajemne in sočasne izmenjave z 
uradniki Evropskega parlamenta ali uslužbenci za določen čas pri političnih skupinah in sicer 
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v skladu s pravilnikom Evropskega parlamenta z dne 7. marca 2005 o napotitvi teh uradnikov 
in uslužbencev ter za čas njihove razpoložljivosti. 
 
Nacionalne uradnike j mogoče brezplačno, za največ štiri leta, napotiti tudi na podlagi 
sporazumov, sklenjenih z zadevno državo članico. V teh sporazumih se navede, koliko 
nacionalnih strokovnjakov bo napotenih in kakšne naloge naj bi prevzeli. Določbe tega 
odstavka veljajo tudi za strokovnjake, ki jih brezplačno napotijo tretje države. 
 
Za brezplačno napotene strokovnjake se pri izmenjavi pisem iz člena 1(5) določi, da ne bodo 
izplačana nadomestila iz člena 15(1) in (2) ter da ne bodo povrnjeni potni stroški in stroški 
selitve iz členov 17 in 18. 
 
 
Člen 3 – Trajanje napotitve 
 
1. Začetno obdobje napotitve ne sme biti krajše od šestih mesecev in daljše od dveh let. 

Podaljšati ga je mogoče enkrat ali večkrat, vendar skupno trajanje ne sme preseči štirih 
let. V izjemnih primerih lahko generalni sekretar na zahtevo zadevnega generalnega 
direktorata in kadar je to v interesu službe po preteku štiriletnega obdobja odobri eno ali 
več podaljšanj napotitve za največ dve dodatni leti. 

 
Ne glede na predhodni odstavek lahko generalni sekretar izjemoma odobri napotitev 
strokovnjaka v Evropski parlament, krajšo od šest mesecev. 

 
2. Trajanje predvidene napotitve se določi pri izmenjavi pisem iz člena 1(5). Enak 

postopek velja za podaljšanje napotitve. 
 
3. Strokovnjak, ki je že bil napoten v Evropski parlament, je lahko znova napoten vanj za 

obdobje, ki se določi v skladu z določbami prvega odstavka tega člena in pod temi 
pogoji: 

 
a) strokovnjak še vedno izpolnjuje pogoje, ki veljajo za napotitev; 
 
b) med iztekom obdobja prejšnje napotitve in novo napotitvijo je preteklo vsaj šest 

let; če je strokovnjak ob koncu prve napotitve sklenil pogodbo z Evropskim 
parlamentom, začne rok šestih let teči po izteku te pogodbe. 

 
Pogoj iz točke (b) Parlamentu ne preprečuje, da bi odobril napotitev strokovnjaka, 
katerega prva napotitev je bila krajša od štirih let, vendar v tem primeru nova napotitev 
ne glede na možnost njenega dodatnega podaljšanja za največ dve leti v skladu s prvim 
odstavkom ne sme biti daljša od obdobja, ki je ostalo do izteka štirih let. 

 
 

Člen 4 – Kraj napotitve 
 
Strokovnjaka je mogoče napotiti v katerega koli od treh krajev dela Parlamenta. 
 
 
Člen 5 – Dolžnosti 
 
1. Strokovnjaki pomagajo uradnikom Evropskega parlamenta ali uslužbencem za določen 

čas in opravljajo naloge, ki so jim dodeljene. 
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2. Strokovnjaki sodelujejo pri misijah in srečanjih le, če spremljajo uradnike Evropskega 
parlamenta ali uslužbence za določen čas ali, če so sami, le kot opazovalci ali v 
informacijske namene. 

 
V nekaterih izjemnih okoliščinah lahko generalni direktor zadevne službe odstopi od 
tega pravila zaradi posebne naloge, ki je bila dodeljena strokovnjaku, vendar se mora 
najprej prepričati, da ni morebitnega nasprotja interesov. Strokovnjak ne more pod 
nobenim pogojem zastopati Evropskega parlamenta pri sprejemanju finančnih ali drugih 
obveznosti ali se pogajati v njegovem imenu. 

 
3. Evropski parlament nosi izključno odgovornost za potrditev rezultatov nalog, ki jih je 

izvedel strokovnjak, in podpis vseh uradnih dokumentov, ki iz teh nalog izhajajo. 
 

4. Zadevne službe Evropskega parlamenta, delodajalec strokovnjaka in strokovnjak si čim 
bolj prizadevajo preprečiti kakršno koli nasprotje interesov ali pojav takega nasprotja v 
zvezi z nalogami strokovnjaka v času njegove napotitve. Zato služba, v katero bo 
strokovnjak napoten, pravočasno obvesti samega strokovnjaka in njegovega delodajalca 
o predvidenih nalogah ter od obeh zahteva, da v pisni obliki potrdita, da ne poznata 
nobenega razloga, ki bi preprečeval dodelitev teh nalog strokovnjaku. Ta mora navesti 
tudi vsa morebitna nasprotja med njegovimi družinskimi razmerami in nalogami, ki jih 
bo predvidoma opravljal med napotitvijo. Ta izjava se še zlasti nanaša na poklicno 
dejavnost članov ožje družine ali pomembne finančne interese, ki jih imajo te osebe ali 
sam strokovnjak. 

 
Delodajalec in strokovnjak se zavežeta, da bosta generalnemu direktorju službe, v 
katero bo strokovnjak napoten, sporočila vsako spremembo okoliščin, ki bi nastala med 
napotitvijo in bi utegnila povzročiti taka nasprotja ali pojav takih nasprotij. 

 
Služba, v katero je napoten strokovnjak, hrani kopije izmenjanih pisem v arhivu in jih 
na zahtevo predloži generalnemu sekretarju ali pristojni službi generalnega direktorata 
za kadrovske zadeve. 

 
5. Kadar generalni direktorat, v katerega je napoten strokovnjak, meni, da narava nalog, ki 

jih bo strokovnjak opravljal, zahteva posebne varnostne ukrepe, se pred zaposlitvijo 
strokovnjaka opravi varnostni pregled. 

 
6. Če strokovnjak ne izpolnjuje predpisov iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 

člena, lahko Evropski parlament v skladu s členom 9 teh pravil prekine njegovo 
napotitev. 

 
 

Člen 6 – Pravice in dolžnosti 
 

1. V času napotitve: 
 
a) strokovnjak pri opravljanju svojih nalog in svojem vedenju vedno ravna v skladu z 

interesi Evropskega parlamenta; 
 
b) se strokovnjak vzdrži vseh dejanj, zlasti javnega izražanja mnenja, ki bi lahko 

škodila ugledu njegovega položaj; 
 
c) strokovnjak, ki mora pri opravljanju svojega dela izraziti svoje mnenje o zadevi, 

pri obravnavi ali izidu katere ima osebne interese in bi to lahko omajalo njegovo 
neodvisnost, o tem obvesti vodjo službe, v katero je bil napoten; 
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d) strokovnjak ne sme brez dovoljenja, pridobljenega v skladu s pogoji in pravili, ki 
veljajo v Evropskem parlamentu, sam ali z drugimi objaviti ali povzročiti objave 
besedil, ki se nanašajo na dejavnosti Skupnosti. Dovoljenje se zavrne le, če bi 
lahko načrtovana objava škodovala interesom Skupnosti; 

 
e) so vse pravice iz dela, ki ga opravi strokovnjak pri izvrševanju svojih dolžnosti, 

last Skupnosti; 
 
f) strokovnjak stanuje v kraju napotitve ali v taki oddaljenosti od njega, da lahko 

neovirano opravlja svoje delo; 
 
g) strokovnjak pomaga in svetuje nadrejenim, v službo katerih je bil dodeljen, in je 

pred njimi odgovoren za opravljanje dela, ki mu je bilo poverjeno; 
 
h) strokovnjak pri opravljanju dela ne sprejema navodil od delodajalca ali nacionalne 

vlade. Za delodajalca, vlado, druge osebe, zasebna podjetja ali javne organe tudi 
ne opravlja dejavnosti. 

 
2. Med napotitvijo in po njej mora strokovnjak varovati tajnost vseh dejstev in podatkov, s 

katerimi se seznani pri opravljanju dela ali v zvezi z njim; nikakor ne sme 
nepooblaščenim osebam v nobeni obliki razkriti še neobjavljenih dokumentov ali 
informacij ali jih uporabiti v osebno korist. 

 
3. Ob neizpolnjevanju določb prvega in drugega odstavka med napotitvijo ima Evropski 

parlament v skladu s členom 9 tega pravilnika pravico prekiniti napotitev strokovnjaka. 
 

4. Strokovnjak je tudi po koncu napotitve pošten in diskreten pri opravljanju novih 
dolžnosti, ki so mu dodeljene, ter sprejemanju dela in ugodnosti. 

 
V ta namen strokovnjak tri leta po napotitvi redno obvešča Parlament o vseh dolžnostih 
in nalogah, ki jih opravlja za svojega delodajalca in ki bi lahko privedle do nasprotja 
interesov v zvezi z nalogami, ki jih je izvajal med napotitvijo v Parlament. 
 
 

Člen 7 – Strokovne izkušnje in znanje jezikov 
 
1. Da bi strokovnjak izpolnjeval pogoje za napotitev v Evropski parlament, mora imeti 

vsaj tri leta delovnih izkušenj v upravnih, znanstvenih, tehničnih, svetovalnih ali 
nadzornih nalogah, ki ustrezajo nalogam funkcionalne skupine AD, kot so opredeljene 
v kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti in pogojih za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropskih skupnosti. Pred napotitvijo delodajalec strokovnjaka predloži 
Evropskemu parlamentu potrdilo o nalogah, ki jih je strokovnjak opravljal zadnjih 12 
mesecev. 

 
2. Za opravljanje svojih nalog mora strokovnjak temeljito obvladati enega od jezikov 

Skupnosti in zadovoljivo znati še drug jezik Skupnosti. Strokovnjak iz tretje države 
mora za opravljanje svojih nalog temeljito obvladati enega od jezikov Skupnosti. 

 
 

Člen 8 – Prekinitev napotitve 
 
1. Generalni sekretar Evropskega parlamenta lahko po posvetovanju z zadevnim 

generalnim direktoratom odobri prekinitev napotitve in določi pogoje, ki zanjo veljajo. 
Med takimi prekinitvami: 

 



  PE 422.581/BUR 

a) se nadomestila iz člena 15 ne izplačujejo; 
 
b) se nadomestila iz členov 17 in 18 izplačajo le, če je začasno prekinitev zahteval 

Evropski parlament. 
 
2. Evropski parlament o tem obvesti delodajalca strokovnjaka. 

 
 

Člen 9 – Prenehanje napotitve 
 
1. V skladu z določbami drugega odstavka lahko generalni sekretar Evropskega 

parlamenta prekine napotitev na zahtevo generalnega direktorata ali delodajalca 
strokovnjaka s trimesečnim odpovednim rokom ali na zahtevo strokovnjaka z enakim 
odpovednim rokom in ob soglasju generalnega sekretarja. 

 
2. V nekaterih izjemnih okoliščinah lahko napotitev brez odpovednega roka prekine: 

 
a) delodajalec strokovnjaka, če je to v osnovnem interesu delodajalca; 
 
b) dogovor med generalnim sekretarjem Evropskega parlamenta in delodajalcem, če 

je to v osebnem ali poklicnem interesu strokovnjaka in je ta naslovil ustrezno 
zahtevo na obe strani; 

 
c) generalni sekretar Evropskega parlamenta, če je strokovnjak kršil dolžnosti, ki jih 

ima po tem pravilniku. 
 
V primeru prenehanja po točki c) Evropski parlament o tem takoj obvesti delodajalca. 

 
 

Poglavje 2 – Delovni pogoji 
 
 
Člen 10 – Socialna varnost 
 
1. Nacionalni ali mednarodni javni organ, ki napoti strokovnjaka, Evropskemu parlamentu 

pred napotitvijo potrdi, da bodo za strokovnjaka med celotnim obdobjem napotitve 
veljali predpisi s področja socialne varnosti, veljavni za ta organ, ki bo prevzel tudi 
stroške, nastale v tujini. 

 
2. Od prvega dneva napotitve so strokovnjaki pri Parlamentu zavarovani za primer 

nezgode. Evropski parlament jim na dan, ko se zglasijo v pristojni službi generalnega 
direktorata za kadrovske zadeve, da bi uredili vse potrebne formalnosti v zvezi z 
napotitvijo, izroči izvod zavarovalnih pogojev. 

 

Člen 11 – Delovni čas 
 
1. Za strokovnjake veljajo enaka pravila o delovnem času kot v Evropskem parlamentu. 

 
2. Strokovnjaki ves čas napotitve delajo s polnim delovnim časom. Na podlagi ustrezno 

utemeljene prošnje posameznega generalnega direktorata in če je to združljivo z interesi 
Evropskega parlamenta lahko generalni direktor za kadrovske zadeve dovoli 
strokovnjaku, da se zaposli s skrajšanim delovnim časom, s katerim mora soglašati 
njegov delodajalec. V tem primeru se količina letnega dopusta ustrezno zmanjša. 
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3. Kadar se odobri zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, strokovnjak dela vsak mesec 
vsaj polovico običajnega delovnega časa. 

 
4. V skladu s sprejetjem notranjih pravil v zvezi s pomičnim delovnim časom, ki veljajo 

za uradnike in druge zaposlene v Evropskem parlamentu, strokovnjak lahko izkoristi to 
možnost, če ima dovoljenje službe Evropskega parlamenta, v katero je bil napoten. 
Dovoljenje se sporoči v vednost pristojni službi generalnega direktorata za kadrovske 
zadeve. 

 
 

Člen 12 – Bolniški dopust 
 
1. V primeru odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode strokovnjak o tem čim prej obvesti 

vodjo svoje enote in navede svoj trenutni naslov. Če je odsoten več kot tri dni, predloži 
zdravniško potrdilo, od njega pa se lahko zahteva zdravniški pregled, ki ga organizira 
Evropski parlament. 

 
2. Če največ tridnevne odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode skupaj presegajo 12 dni v 

obdobju 12 mesecev, se od strokovnjaka zahteva zdravniško potrdilo za vsako nadaljnjo 
odsotnost zaradi bolezni. 

 
3. Kadar obdobje bolniškega dopusta traja dlje kot mesec dni ali kot je trajala dotedanja 

zaposlitev strokovnjaka, karkoli od navedenega traja dlje, se nadomestila iz člena 15(1) 
in (2) samodejno prenehajo izplačevati. Ta določba se ne uporablja v primeru bolezni, 
povezane z nosečnostjo. 

 
Bolniški dopust ne sme trajati dlje kot obdobje napotitve zadevne osebe. 

 
4. Če strokovnjak utrpi poškodbo pri delu, do katere pride med napotitvijo, še naprej 

prejema polna nadomestila v celotnem obdobju delovne nezmožnosti do konca 
napotitve. 

 
 

Člen 13 – Letni dopust in izredni dopust 
 
1. Strokovnjak ima pravico do dveh delovnih dni in pol dopusta za vsak mesec zaposlitve, 

to je 30 dni na koledarsko leto. 
 

2. Dopust predhodno odobri služba, v katero je bil strokovnjak napoten. 
 

3. Strokovnjaku se lahko na utemeljeno prošnjo odobri izredni dopust v naslednjih 
primerih: 

 
a) poroka strokovnjaka: dva dni; 

 
b) težja bolezen zakonskega partnerja: do tri dni; 

 
c) smrt zakonskega partnerja: štiri dni; 

 
d) težja bolezen sorodnika v ravni črti navzgor: do dva dni; 

 
e) smrt sorodnika v ravni črti navzgor: dva dni; 

 
f) rojstvo otroka: dva dni; 
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g) težja bolezen otroka: do dva dni; 
 

h) smrt otroka: štiri dni. 
 

4. Na ustrezno utemeljeno zahtevo delodajalca strokovnjaka lahko Evropski parlament 
odobri do dva dni izrednega dopusta v obdobju 12 mesecev. Vsaka zahteva se 
obravnava posebej. 

 
5. Izredni dopust po predhodni odobritvi službe, v katero je bil strokovnjak napoten, 

odobri vodja enote, pristojne za dopuste, v generalnem direktoratu za kadrovske 
zadeve. 

 
6. Pravice iz prvega, tretjega in četrtega odstavka se ne obnavljajo. Zlasti ni dodatnih 

pravic v zvezi z dnevi potovanja, starostjo in funkcionalno skupino. 
 

7. Če strokovnjak dela s skrajšanim delovnim časom, se letni dopust ustrezno skrajša. 
 

8. Letni dopust, ki ostane ob koncu napotitve neizkoriščen, se ne izplača. 
 
 

Člen 14 – Porodniški dopust 
 
1. V primeru nosečnosti se strokovnjakinji odobri porodniški dopust, ki traja dvajset 

tednov in med katerim prejema nadomestila iz člena 15. 
 

2. Ob koncu porodniškega dopusta se strokovnjakinji, ki doji, na podlagi zdravniškega 
potrdila, ki potrjuje to dejstvo, lahko odobri dvourna odsotnost z dela na dan. V tem 
primeru veljajo za strokovnjakinjo pravila o organizaciji delovnega časa zaradi dojenja, 
ki veljajo za uradnice v Evropskem parlamentu. 

 
3. Kadar je v predpisih, ki jih uporablja delodajalec strokovnjakinje, predviden daljši 

porodniški dopust, se napotitev prekine za čas, ki presega porodniški dopust, kot ga je 
odobril Evropski parlament. 

 
V tem primeru se napotitev podaljša za čas prekinitve, če je to v interesu Evropskega 
parlamenta. 

 
4. Strokovnjakinja lahko namesto tega zaprosi za prekinitev napotitve za celotno trajanje 

porodniškega dopusta. V tem primeru velja drugi odstavek tretje točke. 
 

 
Poglavje 3 – Nadomestila in stroški 

 
 
Člen 15 – Nadomestila za življenjske stroške 
 
1. Strokovnjak ima ves čas trajanja napotitve pravico do dnevnega nadomestila za 

življenjske stroške v višini 122,98 EUR, razen če delodajalec ne odloči drugače. Če 
razdalja med krajem stalnega prebivališča, določenem v skladu s členom 16, in krajem 
napotitve ne presega 150 km, znaša dnevno nadomestilo 25 %, torej 30,75 EUR. 

 
Ne glede na določbe četrtega odstavka spodaj se nadomestilo za življenjske stroške 
izplačuje ob koncu vsakega meseca. 
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2. Če strokovnjak ni prejel povračila stroškov selitve iz drugega vira, se plača dodatno 
mesečno nadomestilo, kot je prikazano v spodnji tabeli: 

 
Razdalja med krajem stalnega prebivališča in 
krajem napotitve (km) 

Znesek v EUR 

0 – 150 0 

> 150 79,05 

> 300 140,52 

> 500 228,37 

> 800 368,90 

> 1300 579,70 

> 2000 693,90 

 
To nadomestilo se izplačuje ob koncu vsakega meseca. 

 
 3. Nadomestila za življenjske stroške se izplačujejo tudi med službenimi potovanji, letnim 

dopustom, izrednim dopustom in prazniki, ki jih določi Evropski parlament. 
 

 4. Ob začetku napotitve prejme strokovnjak predujem v vrednosti nadomestila za 
življenjske stroške za 75 dni, tako da v tem obdobju ni več upravičen do nadaljnjih 
dnevnih nadomestil. Če se napotitev v Evropski parlament konča pred iztekom obdobja, 
ki je bilo upoštevano pri izračunu predujma, mora strokovnjak vrniti del zneska, ki 
ustreza preostanku tega obdobja. 

 
 5. Strokovnjak mora obvestiti pristojno službo generalnega direktorata za kadrovske 

zadeve o podobnih nadomestilih, ki jih prejema iz drugih virov. Znesek teh se odšteje 
od nadomestila Evropskega parlamenta iz prvega odstavka. 

 
 6. Dnevna in mesečna nadomestila se vsako leto brez učinka za nazaj usklajujejo glede na 

prilagoditve osnovnih plač uradnikov Skupnosti v Bruslju in Luksemburgu. 
 
 

Člen 16 – Kraj stalnega prebivališča 
 
1. Za namene tega pravilnika šteje za kraj stalnega prebivališča kraj, kjer je strokovnjak 

opravljal službene dolžnosti za svojega delodajalca neposredno pred začetkom 
napotitve. Kraj napotitve je kraj, kjer je služba Evropskega parlamenta, v katero je 
strokovnjak napoten. Oba kraja se določita v izmenjavi pisem iz člena 1(5).  

 
2. Če je nacionalni strokovnjak ob napotitvi za strokovnjaka v imenu svojega delodajalca 

že napoten v kateri koli kraj zunaj kraja delodajalčevega sedeža, se kot kraj stalnega 
prebivališča šteje tisti, ki je bližji kraju napotitve. 

 
3. Kraj stalnega prebivališča se šteje kot kraj napotitve: 

 
a) če je strokovnjak v obdobju treh let, ki se konča šest mesecev pred napotitvijo, 

stalno prebival ali opravljal svojo glavno poklicno dejavnost v kraju, ki je od kraja 
napotitve oddaljen največ 150 km; 

 
b) če je v času, ko Evropski parlament zaprosi za napotitev, kraj napotitve glavno 

prebivališče zakonca strokovnjaka ali njegovega stalnega partnerja, če živi v 
zunajzakonski skupnosti, ki jo priznavajo pristojni nacionalni organi, ali 
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prebivališče vzdrževanih otrok strokovnjaka; za te namene se prebivališče, ki je od 
kraja napotitve oddaljeno največ 150 kilometrov, obravnava kot kraj napotitve. 

 
4. Za namene tega člena se ne upoštevajo okoliščine, povezane z delom, opravljenim za 

drugo državo, kot je tista, v katero je napoten, ali za kakšno mednarodno organizacijo. 
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Člen 17 – Potni stroški 
 
1. Strokovnjak, katerega stalno prebivališče je več kot 150 km oddaljeno od kraja 

napotitve, ima pravico do povračila potnih stroškov, če mu jih ne povrne njegov 
delodajalec: 

 
a) zase: 
 

i) od kraja stalnega prebivališča do kraja napotitve ob začetku napotitve, 
ii) od kraja napotitve do kraja stalnega prebivališča ob koncu napotitve; 
 

b) za svojega zakonca ali stalnega partnerja, če živi v zunajzakonski skupnosti, ki jo 
priznavajo pristojni nacionalni organi, in za vzdrževane otroke, kadar te osebe 
živijo v istem gospodinjstvu s strokovnjakom in mora Evropski parlament v skladu 
s členom 18 povrniti stroške selitve,  

 
i) ob začetku napotitve ob selitvi iz kraja stalnega prebivališča do kraja 

napotitve, 
ii) ob koncu napotitve iz kraja napotitve do kraja stalnega prebivališča. 

 
2. Razen pri potovanjih z letalom se povrne pavšalen znesek v višini cene železniške 

vozovnice drugega razreda brez dodatkov. To velja tudi za prevoz z avtom. 
 
Stroški letalskega prevoza se ob predložitvi vozovnic in vstopnih kuponov povrnejo v 
višini dejanske cene vozovnice po znižani tarifi (PEX ali APEX), vendar le, kadar je 
potovanje z vlakom daljše od 500 km ali kadar običajna pot vodi preko morja. 

 
3. Ne glede na prvi odstavek imajo strokovnjaki, ki lahko dokažejo, da bodo glavno 

poklicno dejavnost po končani napotitvi opravljali drugje kot pred napotitvijo, pravico 
do povračila potnih stroškov do tega kraja v okviru zgoraj navedenih zneskov. Pri tem 
povračilu izplačana vsota ne sme biti višja od tiste, do katere je strokovnjak upravičen v 
primeru vrnitve v kraj stalnega prebivališča.  

 
4. Če se strokovnjak preseli iz kraja stalnega prebivališča v kraj napotitve, ima po 

predpisih, ki veljajo za Evropski parlament, vsako leto pravico do pavšalnega zneska, ki 
pokriva stroške povratnega potovanja iz kraja napotitve v kraj stalnega prebivališča, 
zase, za zakonca ali stalnega partnerja, če strokovnjak živi v zunajzakonski skupnosti, 
ki jo priznavajo pristojni nacionalni organi, in vzdrževane otroke. 

 
 

Člen 18 – Stroški selitve 
 
1. Ne glede na določbe člena 16(4) lahko strokovnjak na podlagi veljavnih pravil o 

povračilu stroškov selitve preseli osebno premoženje iz kraja stalnega prebivališča v 
kraj napotitve na stroške Evropskega parlamenta, če je ta selitev predhodno odobril in 
so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 
a) začetna napotitev traja dve leti; 
 
b) stalno prebivališče strokovnjaka je vsaj 100 km oddaljeno od kraja napotitve; 
 
c) selitev se opravi v šestih mesecih od datuma začetka napotitve; 
 
d) za odobritev se zaprosi vsaj dva meseca pred predvidenim datumom selitve; 
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e) stroškov selitve ne povrne delodajalec; če stroške jih deloma povrne, se delež 
odšteje od zneska, ki ga povrne Evropski parlament; 

 
f) strokovnjak pošlje Evropskemu parlamentu izvirnike predračunov, potrdil o 

plačilih in računov ter potrdilo svojega delodajalca, da ne bo kril stroškov selitve, 
ali potrdilo o njihovem delnem kritju. 

 
2. Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka je strokovnjak, če je stroške selitve v 

kraj napotitve povrnil Evropski parlament, po koncu napotitve ob predhodni odobritvi 
upravičen do povračila stroškov selitve iz kraja napotitve v kraj stalnega prebivališča na 
podlagi veljavnih notranjih pravil o povračilu selitvenih stroškov, pri čemer morajo biti 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1(d), (e) in (f), selitev pa mora biti opravljena med 
začetkom tretjega meseca pred koncem napotitve in koncem šestega meseca po koncu 
napotitve. 

 
3. Če se napotitev strokovnjaka prekine na njegovo ali delodajalčevo zahtevo pred 

pretekom dveh let od začetka napotitve, strokovnjak ni upravičen do povračila stroškov 
selitve v kraj stalnega prebivališča. 

 
4. Če strokovnjak dokaže, da bo svojo glavno dejavnost po koncu napotitve opravljal v 

drugem kraju, se stroški selitve v drugi kraj lahko povrnejo, a le do višine zneska, ki bi 
bil izplačan v primeru selitve v kraj stalnega prebivališča. 

 
 

Člen 19 – Službena potovanja in stroški službenih potovanj 
 
1. Strokovnjaka se lahko pošlje na službeno potovanje v skladu s petim členom. 

 
2. Stroški službenega potovanja se povrnejo v skladu s pravili in pogoji, ki veljajo v 

Evropskem parlamentu. 
 
 

Člen 20 – Usposabljanje 
 
Strokovnjak se ima pravico udeleževati dejavnosti usposabljanja, ki jih prireja Evropski 
parlament, če je to v interesu te institucije. Pri odločanju o odobritvi udeležbe se upoštevajo 
upravičeni interesi strokovnjaka, zlasti z vidika njegove poklicne poti po končani napotitvi. 
 
 
Člen 21 – Upravne določbe 
 
1. Strokovnjak se prvi dan napotitve zglasi v pristojni službi generalnega direktorata za 

kadrovske zadeve, da uredi vse potrebne administrativne formalnosti. Službo nastopi 
prvi ali šestnajsti dan v mesecu. 

 
 

Poglavje 4 – Študijski obiski 
 
 
Člen 22 – Področje uporabe in splošne določbe 
 
1. Evropski parlament lahko sprejme v svoje službe na kratek študijski obisk nacionalne 

uradnike, napotene iz javnih organov v državah članicah, državah EGP, državah 
prosilkah in tretjih državah. 
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2. Taka napotitev sledi izmenjavi pisem med generalnim sekretarjem Evropskega 
parlamenta in zadevnim javnim organom. 

 
3. Trajanje napotitve brez izjem znaša en mesec. 

 
4. Nacionalni uradnik, napoten v Evropski parlament v smislu tega člena, ima med 

trajanjem napotitve pravico do dnevnega nadomestila za življenjske stroške v višini 
122,98 EUR, če oddaljenost med krajem stalnega prebivališča, določena v skladu s 
členom 16, in krajem napotitve presega 150 km, in 30,75 EUR, če oddaljenost znaša 
150 km ali manj. 

 Nadomestilo se izplačuje tudi med službenim potovanjem, letnim dopustom, izrednim 
dopustom in prazniki, ki jih določi Evropski parlament. Izplača se vnaprej na začetku 
napotitve. 

 
5. Člen 1, člen 4, prvi odstavek člena 5(2), člen 5(4) in (6), člen 6, člen 7, člen 9(2), člen 

10(1), člen11(1), člen 12, člen 13, člen 16, člen 17(1)(a), (2) in (3), člen 19 in člen 21 
tega pravilnika se ustrezno uporabljajo za napotene državne uradnike v smislu tega 
člena. 

 
 

Poglavje 5 – Pritožbe 
 

Člen 23 – Pritožbe 
 

Ne glede na možnost sprožitve pravnega postopka po začetku opravljanja službe, v skladu s 
pogoji in roki, določenimi v členu 230 Pogodbe o ES, lahko vsak strokovnjak vloži pritožbo 
zoper akt, ki ga je Parlament sprejel v skladu s tem pravilnikom in ima zanj negativne 
posledice, razen kadar gre za odločitve, ki so neposredna posledica odločitev njegovega 
delodajalca. 

Pritožbo je treba vložiti v dveh mesecih. Obdobje začne teči na dan, ko se zadevna oseba 
uradno obvesti o odločitvi, nikakor pa ne pozneje od dneva, ko prejme uradno obvestilo. 
Generalni sekretar obvesti zadevno osebo o svoji utemeljeni odločitvi v štirih mesecih od 
datuma vložitve pritožbe. Če oseba do izteka obdobja ne prejme odgovora na pritožbo, se 
šteje, da je pritožba zavrnjena. 

 
 

Poglavje 6 – Končne določbe 
 
 

Člen 24 – Prehodni ukrepi 
 
1. Pravilnik začne veljati 1. maja 2009 in nadomesti določbe z dne 7. marca 2005. 

 
2. Pravilnik velja za vse nove napotitve ter podaljšanja napotitev, ki so se začele pred 

datumom začetka veljavnosti tega pravilnika. 


