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PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE STÁŽISTŮ POSLANCŮ

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA

ZE DNE 10. PROSINCE 20181

PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

– s ohledem na čl. 25 odst. 2 a 3 jednacího řádu Evropského parlamentu2,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) stáže s poslanci Evropského parlamentu přispívají k evropskému vzdělávání a odborné 
přípravě a podporují lepší pochopení způsobu, jakým tento orgán funguje; 

(2) hodnota stáží, především jejich příspěvek k bezproblémovému nástupu do zaměstnání, 
závisí na kvalitě informačního obsahu a pracovních podmínek;

(3) je vhodné přijmout společná pravidla a pokyny týkající se stážistů poslanců s cílem zvýšit 
kvalitu stáží, zejména pokud jde o obsah vzdělávání a odborné přípravy a pracovní podmínky, 
a to i s ohledem na důstojnou odměnu a stanovení omezené doby trvání stáže, s cílem vytvořit 
pro stážisty záruky kvality;

(4) prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu3 (dále jen „prováděcí 
opatření“) stanoví, že náklady spojené s dohodou o konání stáže uzavřenou za podmínek 
stanovených předsednictvem se mohou rovněž hradit z parlamentního příspěvku poslanců; 

PŘIJALO TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Druhy stáží

1. S cílem přispět k evropskému vzdělávání a odborné přípravě občanů EU a k jejich 
obeznámení se způsobem, jakým funguje evropský orgán, mohou poslanci nabídnout: 

a) stáže v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu na základě dohody s Parlamentem. Stáž 
se může konat také ve Štrasburku v případě poslanců, kteří své kanceláře využívají trvale;

b) studijní pobyty v Bruselu nebo ve Štrasburku; 

c) stáže v členském státě jejich zvolení.

1 Ve znění rozhodnutí předsednictva ze dne 13. ledna 2020, 18. ledna 2021, 26. ledna 2022 a 4. července 2022.
2  Odkazuje se na znění jednacího řádu platné od ledna 2017.
3 Rozhodnutí předsednictva ze dne 19. května a 9. července 2008, naposledy pozměněné rozhodnutími 
předsednictva ze dnů 11. června 2018 a 2. července 2018.
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2. Poslanci si vybírají své stážisty a účastníky studijních pobytů podle vlastního uvážení za 
předpokladu, že splňují obecné a zvláštní podmínky pro přijetí stanovené v tomto rozhodnutí. 

Část 1: Obecná ustanovení vztahující se na všechny druhy stáží 

Článek 2
Obecná ustanovení

1. Poslanci mohou mít až tři stážisty zároveň. 

2. Pokud všichni stážisté vykonávají stáž ve stejném pracovním místě Parlamentu, je tento 
počet s ohledem na bezpečnostní omezení, která ukládají normy pro používání budov 
Parlamentu, podmíněn tím, že útvar řádně pověřený generálním tajemníkem politické skupiny 
dotyčného poslance potvrdí, že dotyčný poslanec má dostatečné kancelářské prostory pro 
splnění těchto bezpečnostních norem. 

3. Sdružení poslanců ve smyslu čl. 34 odst. 2 prováděcích opatření mohou také nabízet stáže. 

4. Úkoly zastávané stážistou nesmí být za žádných okolností takové povahy, aby nahrazovaly 
parlamentního asistenta, ať už místního nebo akreditovaného, a příspěvek poskytovaný 
stážistovi nesmí být takový, aby ve skutečnosti představoval skrytou formu mzdy.

Článek 3
Obecné podmínky pro přijetí

1. Stážista musí splňovat tyto podmínky:

a) má státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo přistupující/kandidátské 
země.  Poslanci však mohou nabídnout stáž i státním příslušníkům třetích zemí, pokud zajistí, 
že stážisté splní vízovou povinnost před svým vstupem do země, v níž mají působit. Vízum 
musí platit po celou dobu trvání stáže a musí stážistovi umožňovat, aby volně cestoval v zemi 
své působnosti, jakož i v Belgii a ve Francii;

b) v případě stáží na základě dohody s Evropským parlamentem dosáhl k datu zahájení stáže 
věku nejméně 18 let. 

Kvestoři mohou na základě řádně odůvodněné žádosti poskytnout z tohoto věkového limitu 
výjimku. 

Stáže v členském státě zvolení poslance mohou být nabízeny i studentům, kteří dosáhli věku 
minimálně 14 let, pokud je to v rámci pracovní praxe, kterou je třeba dokončit během studia;

c) má výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie;

d) během stáže nemá uzavřenou pracovní smlouvu nebo jiný druh pracovního poměru. Stáže 
lze vykonávat během trvání pracovní smlouvy pouze v případě, že jsou součástí odborné 
přípravy nebo provádění akademického výzkumu;

e) v minulosti neabsolvoval stáž u některého poslance, s výjimkou studijních pobytů;
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f) v minulosti nepracoval jako parlamentní asistent poslance, ať už jako místní nebo 
akreditovaný asistent.

2. Stáž nesmí vést ke střetu zájmů ve smyslu článků 43 a 62 prováděcích opatření.

3. Poslanci podporují rovné příležitosti a zajišťují, pokud jde to možné, vyvážené zastoupení 
mužů a žen.

 

Článek 4
Výdaje

Výdaje související se stážemi nabízenými v souladu s tímto rozhodnutím, včetně měsíčních 
příspěvků, příspěvků na cestovní výdaje a výdajů na pracovní cesty a nákladů na pojistné, jsou 
hrazeny z příspěvku dotyčného poslance na parlamentní asistenci, jak je uvedeno v čl. 33 
odst. 4 prováděcích opatření.  

Část 2: Stáže na základě dohody s Evropským parlamentem

Článek 5
Zvláštní podmínky pro přijetí

Poslanci mohou nabídnout stáž uchazečům, kteří před datem zahájení stáže, buď:

– získali osvědčení o ukončení středoškolského vzdělání, které odpovídá úrovni požadované 
pro vstup na vysokou školu, nebo 

– absolvovali vyšší nebo technické studium na rovnocenné úrovni, nebo

– získali vysokoškolský diplom.   

Článek 6
Délka stáže

1. Stáže jsou udělovány na dobu šesti týdnů až pěti souvislých měsíců. 

2. Příslušný útvar Parlamentu může stáž jednou prodloužit, a to nejvýše o čtyři souvislé měsíce, 
na základě odůvodněné žádosti, kterou poslanec předloží alespoň dva týdny před skončením 
původní stáže. Stáž v prodlouženém období může být vykonána u jiného poslance, než tomu 
bylo u původní části stáže. Mezi dnem ukončení stáže uvedeným v dohodě o stáži a obdobím 
prodloužení nesmí být žádné přerušení nebo pozastavení. Celková délka stáže nesmí v žádném 
případě překročit devět měsíců.

3. Stáže nelze opakovat. 
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Článek 7
Doklady, které je třeba předložit

1. Uchazeči musí příslušnému útvaru Parlamentu předložit všechny níže uvedené doklady:

a) žádost podepsanou poslancem obsahující všechny informace nezbytné k sepsání dohody 
o stáži;

b) podepsané prohlášení stážisty týkající se povinnosti dodržovat služební tajemství 
a diskrétnost;

c) kopii platného průkazu totožnosti stážisty;

d) životopis;

e) doklad o akademické kvalifikaci;

f) doklad vydaný finanční institucí, v němž je jasně uveden název banky a jméno majitele účtu 
a kódy IBAN a BIC/SWIFT pro výplatu měsíčního příspěvku. Bankovní účet by měl být 
otevřen v některém z členských států EU a jeho majitelem by měl být stážista;

g) v případě státních příslušníků třetích zemí kopii platného víza na celou délku stáže, pokud 
je toto vízum potřebné.

2. Všechny výše uvedené dokumenty je třeba předat příslušnému útvaru Parlamentu nejpozději 
jeden měsíc před požadovaným datem zahájení stáže. Není-li tato lhůta dodržena, datum 
zahájení se odkládá. Příslušný útvar Parlamentu ověří, že požadavky uvedené v obecných 
podmínkách pro přijetí stanovených v článku 3 a ve zvláštních podmínkách pro přijetí 
stanovených v článku 5 jsou splněny.

Článek 8
Stážisté se zdravotním postižením: žádost o přiměřené úpravy

1. Poslanci mohou nabízet stáž v Bruselu stážistům se zdravotním postižením. 

2. V souladu s čl. 1d odst. 4 služebního řádu úředníků Evropské unie se „přiměřenými 
úpravami“ ve vztahu k základním služebním funkcím rozumí vhodná opatření, která, jsou-li 
třeba, umožňují osobě se zdravotním postižením přístup k zaměstnání, účast nebo postup 
v zaměstnání, případně účast na dalším vzdělávání, pokud uvedená opatření nepředstavují 
nepřiměřené zatížení pro zaměstnavatele.

3. Na stáže se uplatní vnitřní předpisy ze dne 1. dubna 2015, kterými se provádí čl. 1d odst. 4 
služebního řádu, a pokyny přijaté podle článku 9 těchto vnitřních předpisů.

4. U stážistů poslanců, kteří ve své žádosti uvedli, že potřebují přiměřené úpravy, se však 
nevyžaduje absolvování lékařské prohlídky podle čl. 2 odst. 1 vnitřních předpisů ze dne 
1. dubna 2015 a bodů 8.1 a 10.1 pokynů, ale místo toho budou pozváni k pohovoru s jedním 
z lékařů Parlamentu.
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Článek 9
Dohoda o stáži

1. Na začátku stáže podepíší příslušný orgán ve smyslu vnitřních předpisů upravujících stáže 
na sekretariátu Evropského parlamentu a stážista dohodu o stáži. Uplatní se pouze tato dohoda.

2. V dohodě se uvede jméno poslance, k němuž je stážista přidělen. 

3. Přijetím na stáž uchazeč v žádném případě nezískává postavení úředníka nebo zaměstnance 
Evropské unie a nevzniká jím žádné právo na pozdější zaměstnání. 

Článek 10 
Měsíční příspěvek

1. Stážisté ve smyslu článku 5 pobírají měsíční příspěvek.

2. Poslanec sám rozhodne o výši měsíčního příspěvku, který se u smluv na plný úvazek 
pohybuje v rozmezí od 858 EUR do 1 407 EUR. Tyto částky může předsednictvo každoročně 
upravit. Zveřejňují se na internetových stránkách Evropského parlamentu.

3. U smluv na částečný úvazek je výše měsíčního příspěvku upravena na poměrném základě.

4. Výše měsíčního příspěvku je po celou dobu stáže stejná. Pokud je stáž prodloužena podle 
článku 6, může být měsíční příspěvek platný pro celé období prodloužení jednou zvýšen.

5. V případě, že stážista již pobírá příspěvek nebo stipendium z jiného zdroje, odečte se tento 
externí příjem od částky vyplácené podle odstavce 2 tohoto článku. 

6. Stážista je sám zodpovědný za plnění svých daňových povinností. Na příspěvek se 
nevztahuje daň Společenství.

7. Pokud stáž začíná nebo končí v průběhu měsíce, vyplácí se měsíční příspěvek poměrným 
dílem.

Článek 11
Úloha poslance během stáže

1. Poslanec působí jako kontakt stážisty s příslušným útvarem ve všech administrativních 
záležitostech.

2. Poslanec neprodleně informuje příslušný útvar Parlamentu o veškerých významných 
událostech během stáže, které sám zjistil nebo které mu sdělil stážista (zejména 
o nepřítomnosti, nemoci či úrazu).

3. Po celou dobu stáže za stážisty odpovídá poslanec, k němuž byli přiděleni. 
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Článek 12
Obecné povinnosti stážistů

1. Stážisté jsou povinni dodržovat toto rozhodnutí předsednictva, kterým se řídí stáže 
u poslanců. 

2. Stážisté jsou povinni dodržovat pokyny poslance, k němuž byli přiděleni.

3. Přijetím stáže v prostorách Evropského parlamentu se stážisté zavazují dodržovat vnitřní 
pravidla Evropského parlamentu, zejména pravidla týkající se bezpečnosti.

4. Stážisté jsou po celou dobu trvání stáže povinni dodržovat naprostou mlčenlivost, pokud jde 
o každodenní práci v Evropském parlamentu. Nikomu, kdo není poslancem nebo 
zaměstnancem Evropského parlamentu, nesmějí předávat žádné dokumenty ani informace, se 
kterými se setkali a které nebyly předtím zveřejněny, pokud k tomu Evropský parlament nedá 
předem souhlas. 

5. Při kontaktu se zástupci tisku musí dodržovat stejná pravidla, která platí pro všechny 
statutární zaměstnance Evropského parlamentu, a řídit se příslušnými instrukcemi.

6. Tato povinnost se na stážisty vztahuje i po ukončení stáže.

7. Stážisté by měli dodržovat právní předpisy země, v níž vykonávají stáž, zejména pokud jde 
o zapsání do evidence obyvatel v příslušné obci, je-li to vyžadováno, nebo o případné vízové 
povinnosti.

Článek 13
Zdravotní a úrazové pojištění

1. Stážisté jsou pojištěni pro případ nemoci a úrazu po celou dobu stáže. Evropský parlament 
pro ně zajišťuje zdravotní a úrazové pojištění, které poskytuje pojistné krytí doplňující 
vnitrostátní systémy či jakékoli jiné systémy pojištění, jež by stážisté mohli využívat.

2. Na žádost stážistů může Evropský parlament rovněž pojistit jejich manžele nebo 
registrované partnery a děti. V takovém případě hradí pojistné sám stážista.

3. V případě nemoci nebo úrazu by se měl stážista obrátit přímo na pojišťovnu. Evropský 
parlament nemůže jednat jako prostředník mezi stážistou a pojišťovnou.

Článek 14
Pracovní doba

1. Stážisté se přijímají na plný nebo na částečný (50%) úvazek. 

2. Pracovní doba odpovídá pracovní době platné v Evropském parlamentu. V případě 
přesčasu nemá stážista nárok na kompenzaci či odměnu v rámci příspěvku.
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Článek 15
Předčasné ukončení stáže

Vnitřní předpisy upravující stáže na sekretariátu Evropského parlamentu, pokud jde 
o předčasné ukončení stáže, se uplatní u stáží na základě dohody s Evropským parlamentem 
poskytnuté podle části 2 tohoto rozhodnutí, přičemž se má za to, že poslanec působí jako 
vedoucí stáže.

Článek 16
Ukončení stáže

1. Stáže končí uplynutím doby, na kterou byly sjednány.

2. Stáže končí na konci měsíce, v němž končí funkční období poslance, ať už z důvodu úmrtí, 
odstoupení nebo jakéhokoli jiného důvodu.

3. Pokud stážisté splnili všechny své povinnosti, vydá příslušný útvar Parlamentu osvědčení 
o výkonu stáže prostřednictvím příslušného formuláře, v němž je přesně uvedena délka stáže 
a jméno poslance, u něhož stáž vykonával. Poslanci mohou, pokud si to přejí, rovněž vystavit 
doplňující osvědčení s uvedením úkolů, které stážista v průběhu stáže vykonával.

Článek 17
Příspěvek na cestovní výdaje

Na žádost poslance se vnitřní předpisy upravující stáže na sekretariátu Evropského parlamentu, 
pokud jde o příspěvek na cestovní výdaje, uplatní u stáží na základě dohody s Evropským 
parlamentem poskytnuté podle části 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 18
Pracovní cesty

1. Během stáže mohou být stážisté na žádost poslance podané příslušnému útvaru Parlamentu 
vysláni na pracovní cestu do jednoho z dalších pracovních míst Parlamentu.

2. Pokud jde o tyto pracovní cesty, mají stážisté nárok na stejnou úhradu výdajů jako 
akreditovaní asistenti podle prováděcích opatření hlavy II pracovního řádu ostatních 
zaměstnanců Evropské unie.
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Článek 19
Příspěvek na domácnost

Vnitřní předpisy upravující stáže na sekretariátu Evropského parlamentu, pokud jde 
o příspěvky na domácnost, se uplatní u stáží na základě dohody s Evropským parlamentem 
poskytnuté podle části 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 20
Pracovní volno a nepřítomnost

Vnitřní předpisy upravující stáže na sekretariátu Evropského parlamentu, pokud jde o pracovní 
volno a nepřítomnost, se uplatní u stáží na základě dohody s Evropským parlamentem 
poskytnuté podle části 2 tohoto rozhodnutí, přičemž se má za to, že poslanec působí jako 
vedoucí stáže.

Článek 21
Stážisté AKT v Evropském parlamentu

Pravidla pro stáže na základě dohody s Evropským parlamentem stanovená v tomto rozhodnutí 
se uplatní u stáží spadajících do působnosti iniciativy „Stážisté AKT v Evropském 
parlamentu“.

Část 3: Studijní pobyty

Článek 22
Obecná ustanovení

1. Poslanci mohou nabídnout uchazečům, aby strávili určitou dobu v poslanecké kanceláři 
poslance v Bruselu nebo ve Štrasburku, a měli tak příležitost podrobně se seznámit s tématy 
týkajícími se Evropské unie. 

2. Studijní pobyty mohou trvat nejvýše šest týdnů. Během jednoho volebního období mohou 
být téže osobě poskytnuty pouze dva studijní pobyty. Mezi dvěma studijními pobyty 
poskytnutými témuž účastníkovi musí být období nejméně dvanácti po sobě jdoucích měsíců.

3. Poslanci, kteří chtějí přijmout uchazeče o studijní pobyt, by měli příslušný útvar Parlamentu 
informovat alespoň jeden měsíc před plánovaným termínem pobytu. 

4. Poslanci poskytnou příslušnému útvaru Parlamentu alespoň jeden měsíc před plánovaným 
termínem pobytu následující dokumenty:

– osobní prohlášení žadatele s uvedením poslance, u něhož si přeje získávat pracovní 
zkušenosti, cíl návštěvy a požadované období;

– životopis;
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– kopii cestovního pasu nebo vnitrostátního průkazu totožnosti žadatele;

– v případě státních příslušníků třetích zemí kopii platného víza pro celou délku stáže, pokud 
je toto vízum potřebné.

5. Účastníci studijního pobytu nepobírají žádné příspěvky. Účastníkům studijního pobytu může 
být na základě žádosti dotčeného poslance poskytnuta náhrada úměrná délce studijního pobytu, 
a to formou jednorázové platby. Celková výše náhrady za maximální období nesmí přesáhnout 
maximální výši příspěvku poskytovaného podle čl. 10 odst. 2. V takovém případě účastník 
předloží doklad vydaný finanční institucí, v němž je jasně uveden název banky a jméno majitele 
účtu a kódy IBAN a BIC/SWIFT pro účely platby. Bankovní účet by měl být otevřen 
v některém z členských států EU a jeho majitelem by měl být účastník studijního pobytu.

6. Pokud se poslanci rozhodnou umožnit účastníkům studijních pobytů cestovat na jiné 
pracovní místo Parlamentu, do Bruselu nebo Štrasburku, uhradí vzniklé náklady. 

Část 4: Stáže v členském státě zvolení

Článek 23
Obecná ustanovení

V rámci omezení uvedených v čl. 2 odst. 1 mohou poslanci nabízet stáže ve svém členském 
státě zvolení. Na tyto stáže se vztahují právní předpisy příslušného členského státu. 

Článek 24
Podmínky způsobilosti

1. Stáže v členském státě zvolení mohou být uhrazeny z příspěvku na parlamentní asistenci, 
pouze pokud jsou splněny níže uvedené podmínky.

2. Kromě obecných podmínek pro přijetí stanovených v článku 3 musí stážisté splňovat zvláštní 
podmínky pro přijetí na stáž stanovené v rozhodném právu členského státu, v němž má stáž 
proběhnout.

3. Odchylně od odstavce 2 se upouští od obecných podmínek pro přijetí, které jsou v rozporu 
s platnými právními předpisy členského státu, v němž má být stáž vykonávána.

4. Poslanci předají příslušnému útvaru Parlamentu všechny níže uvedené dokumenty, aby bylo 
možné ověřit splnění obecných podmínek pro přijetí stanovených v článku 3 a zvláštních 
podmínek pro přijetí stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy.

Každý poslanec předloží zejména: 

a) žádost o úhradu podepsanou poslancem a obsahující všechny informace požadované 
k potvrzení žádosti, včetně řádně podepsané kopie dohody o stáži a jména osoby pověřené 
prováděním plateb, která bude pověřena správou dohody;
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b) podepsané prohlášení stážisty týkající se povinnosti dodržovat služební tajemství 
a diskrétnost;

c) kopii platného průkazu totožnosti stážisty;

d) životopis;

e) doklad o tom, že stážista má zajištěno krytí v rámci úrazového a zdravotního pojištění buď 
v rámci vnitrostátního zdravotnictví, nebo na základě soukromého pojištění;

f) doklady týkající se zvláštních podmínek pro přijetí, které stanoví platné vnitrostátní předpisy;

g) v případě státních příslušníků třetích zemí kopii platného víza na celou délku stáže, pokud 
je toto vízum potřebné.

5. Všechny výše uvedené dokumenty je třeba předat příslušnému útvaru Parlamentu nejpozději 
jeden měsíc před datem zahájení platnosti dohody o stáži, o kterou poslanec žádá. Není-li tato 
lhůta dodržena, vstup v platnost se odkládá.

Článek 25
Dohoda o stáži

1. Každý stážista musí podepsat dohodu o stáži s poslancem, k němuž je přidělen.

2. Poslanec odpovídá za stážisty v průběhu celé stáže. V dohodě je rovněž uvedeno jméno 
místního asistenta odpovědného za stážistu, pokud poslanec není přítomen v členském státě 
zvolení.

3. Dohody o stáži spravuje osoba pověřená prováděním plateb, kterou si poslanec zvolil, jak je 
uvedeno v článku 35 prováděcích opatření. Tato osoba zajistí, aby bylo řádně dodržováno 
vnitrostátní a unijní právo, zejména s ohledem na sociální zabezpečení a daňové povinnosti.

4. V dohodě o stáži je třeba uvést pracoviště stážisty. 

5. Dohoda o stáži musí být v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se pracovního volna, zvláštních dovolených, nemocenské a neoprávněné nepřítomnosti.

6. Dohoda o stáži obsahuje ustanovení, v němž je výslovně uvedeno, že Evropský parlament 
nesmí být považován za smluvní stranu dohody a že nesmí být činěn odpovědným za žádné 
jednání či opomenutí některé ze stran dohody, které by mohlo vést k žalobě pro porušení 
dohody nebo domáhání se nároků právní cestou nebo jiným způsobem.

7. Pokud funkční období poslance skončí, ať už z důvodu úmrtí, odstoupení nebo jakéhokoli 
jiného důvodu, skončí platnost dohody o stáži v souladu s platnými vnitrostátními právními 
předpisy. Pokud v této otázce neexistují zvláštní vnitrostátní právní předpisy, končí stáž na 
konci měsíce, v němž skončilo funkční období poslance.

Článek 26
Měsíční příspěvek
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1. Aniž jsou dotčeny platné vnitrostátní právní předpisy, nepřesáhne měsíční příspěvek 
maximální částku stanovenou v čl. 10 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

2. Úhrada příspěvku a jakýchkoli dalších souvisejících nákladů v rámci příspěvku na 
parlamentní asistenci se uskutečňuje prostřednictvím osoby pověřené prováděním plateb.

Článek 27
Délka stáže

1. Není-li v rámci platných vnitrostátních právních předpisů stanoveno jinak, udělují se stáže 
na období jednoho až pěti souvislých měsíců a lze je jednou prodloužit na dobu nejvýše čtyř 
měsíců. 

2. Stáž nelze opakovat.

Článek 28
Pracovní doba

Týdenní pracovní doba odpovídá plnému pracovnímu úvazku stanovenému platnými 
vnitrostátními právními předpisy, a to v době od pondělí do pátku.

Článek 29
Cestovní výdaje

1. Stážistovi může být poskytnuta dodatečná náhrada na pokrytí nákladů na cestu souvisejících 
s nástupem na stáž a návratem do místa obvyklého pobytu po skončení stáže.

2. V souvislosti s parlamentními povinnostmi a na žádost poslance mohou být stážisté vysláni 
na pracovní cestu do jednoho ze tří pracovních míst Parlamentu nebo do místa v členském státě 
zvolení na nejvýše 2 dny za úplný měsíc výkonu stáže. Pracovní cesty do Štrasburku se 
schvalují na dobu trvání parlamentního zasedání (3,5 dne). Maximální doba trvání jednotlivých 
pracovních cest je omezena na 5 po sobě jdoucích pracovních dnů za celou délku stáže.

3. Za podmínek stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy má stážista nárok na 
úhradu cestovních výdajů, včetně nákladů na stravu a ubytování, které vznikly během pracovní 
cesty uskutečněné na žádost poslance:

a) náhrada cestovních výdajů bude poskytnuta na základě předložení originálních dokladů, 
zejména jízdenek na vlak a letenek, včetně palubních vstupenek. Cesty automobilem budou 
uhrazeny na základě jízdného na vlak 2. třídy za tutéž cestu nebo podle kilometrové sazby 
uplatněné v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo postupy, které uznávají daňové 
orgány. Vykonání této cesty musí být prokázáno příslušnými doklady, například účtenkami za 
pohonné hmoty nebo za ubytování v cíli služební cesty;

b) stážista má právo na úhradu přiměřených a skutečně vynaložených výdajů nebo na 
jednorázovou denní částku podle sazby stanovené vnitrostátními právními předpisy nebo 
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postupy, které uznávají daňové orgány; tato částka je určena na ubytování, stravu a různé 
výdaje a je splatná po vykonání služební cesty po předložení dokladů uvedených v předchozím 
pododstavci.

4. Úhrada výdajů je omezena na minimální částku stanovenou platnými vnitrostátními 
právními předpisy. 

5. Během pracovní cesty si stážista volí nejúspornější a nejefektivnější dopravní prostředky 
i ubytování. Cesty letadlem nebo vlakem v Evropě se uskutečňují v ekonomické třídě nebo ve 
2. třídě. Stážista musí využívat hospodárných a přiměřených ubytovacích zařízení s ohledem 
na volné kapacity a jejich dostupnost za daných okolností. Ubytování musí být ve standardním 
pokoji. Využívání taxislužby musí být výjimečné a omezovat se na krátké vzdálenosti, 
u kterých není k dispozici žádný prostředek hromadné dopravy. Je třeba doložit potvrzení 
o použití taxislužby, na němž musí být uvedena skutečná cena, místo odjezdu a místo příjezdu.

6. Všechny doklady musí být předány osobě pověřené prováděním plateb, která je odpovědná 
za správu dohody o stáži.

Část 5: Závěrečná ustanovení

Článek 30
Sporné otázky

Stážista vykonávající stáž na základě dohody s Evropským parlamentem, který má v úmyslu 
odvolat se proti rozhodnutí přijatému podle tohoto rozhodnutí, předloží odůvodněnou žádost 
příslušnému útvaru Parlamentu, nebo pokud bylo sporné rozhodnutí přijato příslušným 
útvarem Parlamentu, generálnímu tajemníkovi. Příslušný útvar Parlamentu, případně generální 
tajemník, poskytne stážistovi odůvodněnou odpověď do tří měsíců od podání žádosti.

Článek 31
Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané v souvislosti se stáží se zpracovávají v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 
a o volném pohybu těchto údajů. Veškeré osobní údaje se zpracovávají pouze pro účely 
stávajícího rozhodnutí a v rámci stanoveném tímto rozhodnutím. Stážista by měl vzít na 
vědomí, že jeho jméno bude po dobu trvání dohody o stáži zveřejněno na internetových 
stránkách Evropského parlamentu.

Článek 32
Dohled a hodnotící zpráva

Na provádění tohoto rozhodnutí dohlížejí příslušné útvary Parlamentu, které nejpozději do 
31. prosince 2020 vypracují hodnotící zprávu.
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Článek 33
Zrušení předchozích předpisů

Rozhodnutí předsednictva ze dne 19. dubna 2010 o pravidlech týkajících se stážistů poslanců 
se tímto zrušuje. 

Článek 34
Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 2. července 2019.


