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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ I - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Οι επισκέψεις μελέτης έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες ηλικίας
τουλάχιστον 18 ετών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, να εμβαθύνουν στη μελέτη συγκεκριμένων
θεμάτων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με έναν από τους εξής τρόπους:

– εξέταση εγγράφων στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης ή αρχείων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου·

– συνάντηση με ειδικευμένους υπαλλήλους που θα έχουν δηλώσει στον
ενδιαφερόμενο τη διαθεσιμότητά τους.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

Ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού είναι η αρμόδια αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη να
αποφασίζει σχετικά με την έγκριση των επισκέψεων μελέτης και σχετικά με κάθε διοικητικό
θέμα που τις αφορά. Μπορεί να μεταβιβάζει, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες αυτές στον
προϊστάμενο της μονάδας που είναι υπεύθυνη για τις επισκέψεις μελέτης.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Οι επισκέψεις μελέτης είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια
του έτους.

Η μέγιστη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης καθορίζεται με βάση την εκάστοτε αίτηση και τη
δυνατότητα των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου να υποδεχθούν τον ενδιαφερόμενο. Η διάρκειά
τους δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Άρθρο 4

Τόπος

Οι επισκέψεις μελέτης είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στους τρεις
τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο
Στρασβούργο, καθώς και στα γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι
εγκατεστημένα στην πρωτεύουσα ή στις μεγάλες πόλεις κάθε κράτους μέλους και ορισμένων
τρίτων χωρών.
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Άρθρο 5

Ειδικός όρος για την έγκριση των επισκέψεων μελέτης

Τα πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης ή πρακτική άσκηση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή έχουν εργαστεί σε αυτό μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
επίσκεψη μελέτης μόνο κατόπιν περιόδου έξι μηνών από το πέρας της επίσκεψης μελέτης, της
πρακτικής άσκησης ή της εργασίας τους.

Άρθρο 6

Διαδικασία έγκρισης

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επίσκεψη μελέτης πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης
της επίσκεψης. Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις επισκέψεις μελέτης ελέγχει τη
δυνατότητα που έχουν οι σχετικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποδεχθούν
τον ενδιαφερόμενο.

Η αρμόδια αρχή απαντά στον αιτούντα ενημερώνοντάς τον για την απόφαση που ελήφθη
σχετικά με την αίτησή του.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει στην απάντησή της την
περίοδο κατά την οποία είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη μελέτης, η οποία μπορεί
να έχει διάρκεια ίση ή μικρότερη από την αιτούμενη περίοδο.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να εξηγήσει τους
λόγους της απόρριψης.

Άρθρο 7

Δικαιολογητικά

Η αίτηση προς την αρμόδια αρχή πρέπει να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα:

– επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνόμενη στην αρμόδια αρχή, στην
οποία προσδιορίζεται το αντικείμενο της μελέτης, ο επιθυμητός τόπος και η
επιθυμητή περίοδος·

– βιογραφικό σημείωμα·

– αντίγραφο διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας·

– απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ελλείψει ποινικού μητρώου, και με την
επιφύλαξη της προηγούμενης συμφωνίας της αρμόδιας αρχής, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει συστατική επιστολή εκδοθείσα από
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εργοδότη, η οποία να επιβεβαιώνει την καλή διαγωγή
του ενδιαφερόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σε περίοδο
σπουδών ή εργασίας που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος κατά τους
δώδεκα μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 8

Δαπάνες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στις πάσης φύσεως δαπάνες των επισκεπτών.
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Άρθρο 9

Ασφάλιση ατυχήματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει ασφάλιση ατυχήματος υπέρ του προσώπου που
πραγματοποιεί επίσκεψη μελέτης, η οποία του παρέχει πρόσθετη κάλυψη σε σχέση με το
εθνικό σύστημα ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα ασφάλισης.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το διαθέσιμο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δημοσιεύονται στον
διαδικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου.

Σε περίπτωση ατυχήματος, το πρόσωπο που πραγματοποιεί επίσκεψη μελέτης απευθύνεται
απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ενεργήσει ως
διαμεσολαβητής.

ΤΙΤΛΟΣ II - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Προσφυγή

1. Δεν μπορεί να ασκηθεί τυπικά οποιαδήποτε εσωτερική προσφυγή κατά αποφάσεων σχετικά
με τις επισκέψεις μελέτης.

2. Κατόπιν γραπτού και αιτιολογημένου αιτήματος του υποψηφίου για επίσκεψη μελέτης, η
αρμόδια αρχή μπορεί να προτείνει την άτυπη διαμεσολάβησή της για την επίλυση του
συγκεκριμένου προβλήματος.

3. Απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των παρόντων εσωτερικών κανόνων μπορεί να
προσβληθεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το
άρθρο 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 11

Προστασία δεδομένων

Ανεξάρτητα από την έγκριση, την απόρριψη ή την απόσυρση των αιτήσεων, η επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο των επισκέψεων
μελέτης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και
λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο πλαίσιο των παρόντων εσωτερικών κανόνων.
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Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

1. Οι παρόντες εσωτερικοί κανόνες τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί
την υπογραφή τους.

2. Οι επισκέψεις μελέτης που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
των παρόντων κανόνων εξακολουθούν να υπόκεινται στους σχετικούς εσωτερικούς κανόνες
που διέπουν τις πρακτικές ασκήσεις και τις επισκέψεις μελέτης στη Γραμματεία του
Κοινοβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 2013. Εξαιρουμένων των ειδικών αυτών περιπτώσεων,
οι παρόντες εσωτερικοί κανόνες αντικαθιστούν τους προαναφερθέντες κανόνες.

Λουξεμβούργο,

Klaus WELLE


