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PARLAMENDILIIKMETE PAKUTAVATE PRAKTIKAVÕIMALUSTE 
EESKIRI

JUHATUSE OTSUS

10. DETSEMBER 20181

EUROOPA PARLAMENDI JUHATUS,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 25 lõikeid 2 ja 32

ning arvestades järgmist:

1) praktikavõimalused Euroopa Parlamendi liikmete juures täiendavad Euroopas pakutavat 
haridust ja täiendkoolitust ning tutvustavad institutsiooni toimimist; 

2) praktika väärtus, eelkõige tööturule ülemineku lihtsustamise seisukohast, sõltub õpitava sisu 
ja töötingimuste kvaliteedist;

3) selleks et parandada praktika kvaliteeti, eelkõige õpitava ja tööalase tegevuse, töötingimuste 
ja muu hulgas inimväärse töötasu seisukohast, ning selleks, et näha ette praktika piiratud 
kestus, on vaja võtta vastu parlamendiliikmete pakutavaid praktikavõimalusi käsitlevad ühised 
eeskirjad ja suunised, et tagada pakutava praktika kvaliteet;

4) Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetes3 (edaspidi „põhimääruse 
rakendusmeetmed“) on sätestatud, et juhatuse poolt kindlaksmääratud tingimuste alusel 
sõlmitud praktikalepingutega seotud kulud võib katta parlamendiliikme kuluhüvitistest, 

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Praktika liigid

1. ELi kodanike Euroopa-alase hariduse ja kutseõppe täiendamiseks ning institutsiooni töö 
tutvustamiseks võivad parlamendiliikmed pakkuda järgmisi võimalusi: 

a) parlamendiga sõlmitud lepingul põhinev praktika Euroopa Parlamendis Brüsselis või juhul, 
kui parlamendiliige kasutab oma Strasbourgi kontorit alaliselt, ka Strasbourgis;

b) õppekülastus Brüsselisse või Strasbourgi; 

1 Muudetud juhatuse 13. jaanuari 2020. aasta, 18. jaanuari 2021. aasta, 26. jaanuari 2022. aasta ja 4. juuli 2022. 
aasta otsustega.
2 Viide 2017. aasta jaanuaris kehtinud kodukorra versioonile.
3 Juhatuse 19. mai ja 9. juuli 2008. aasta otsus, mida on viimati muudetud juhatuse 11. juuni ja 2. juuli 2018. aasta 
otsustega.
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c) praktika valimisliikmesriigis.

2. Parlamendiliikmetel on täielik vabadus otsustada, keda nad praktikale ja õppekülastustele 
võtavad, tingimusel et kandidaat vastab käesolevas otsuses sätestatud üld- ja eritingimustele. 

1. osa: Kõikide praktika liikide suhtes kohaldatavad üldsätted 

Artikkel 2
Üldreeglid

1. Parlamendiliikmel võib korraga olla kuni kolm praktikanti. 

2. Kuna Euroopa Parlamendi ruumide kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid, on juhul, kui 
kõik kolm praktikanti soovitakse võtta parlamendi ühte töökohta, vajalik asjaomase 
parlamendiliikme fraktsiooni peasekretariaadi volitatud teenistuse kinnitus selle kohta, et 
parlamendiliikmel on ohutusnõuete täitmiseks piisavalt büroopinda. 

3. Praktikante võivad võtta ka põhimääruse rakendusmeetmete artikli 34 lõikes 2 määratletud 
parlamendiliikmete rühmad. 

4. Praktikandi töö ei tohi mingil juhul asendada parlamendiliikme kohaliku või registreeritud 
assistendi tööd ning praktikandile määratav hüvitis ei tohi endast tegelikkuses kujutada 
varjatud töötasu.

Artikkel 3
Kandideerimise üldtingimused

1. Täidetud peavad olema järgmised tingimused.

a) Praktikant peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi või läbirääkijariigi/kandidaatriigi kodanik. 
Parlamendiliige võib pakkuda praktikavõimalust ka kolmandate riikide kodanikele, kuid 
sellisel juhul on ta kohustatud enne praktikandi praktikariiki sisenemist veenduma, et see on 
kooskõlas viisanõuetega. Praktikandi viisa peab kehtima kogu praktika aja ning see peab 
võimaldama praktikandil praktika raames vabalt reisida nii oma praktikariigis kui ka Belgias 
ja Prantsusmaal.

b) Praktikant peab olema Euroopa Parlamendiga sõlmitud lepingul põhineva praktika 
alguskuupäeval vähemalt 18-aastane. 

Kvestorid võivad põhjendatud taotluse korral teha nimetatud piirvanusest erandi. 

Valimisliikmesriigis toimuva praktika puhul võib praktikale võtta ka vähemalt 14-aastasi 
õppureid, kui see on vajalik õpingute raames ettenähtud töökogemuse omandamiseks.

c) Praktikant peab valdama kõrgtasemel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt.

d) Praktikant ei tohi olla praktika ajal seotud ühegi muu töölepinguga ega olla üheski muus 
lepingulises töösuhtes. Praktikat võib töölepingu kehtimise ajal sooritada ainult juhul, kui see 
toimub kutseõppe või akadeemilise teadustöö raames.
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e) Praktikant ei tohi olla varem olnud parlamendiliikme juures praktikal (õppekülastus on 
erand).

f) Praktikant ei tohi olla varem töötanud parlamendiliikme assistendina (st ei kohaliku ega ka 
registreeritud assistendina).

2. Praktika ei tohi põhjustada huvide konflikti põhimääruse rakendusmeetmete artiklite 43 ja 62 
tähenduses.

3. Parlamendiliikmed edendavad võrdseid võimalusi ja tagavad võimaluste piires praktikal 
osalejate soolise tasakaalu.

 

Artikkel 4
Kulud

Käesoleva otsuse kohaselt toimuva praktika kulud, sh praktikandi igakuise hüvitise, sõidu- ja 
lähetuskulud ning kindlustuse maksumuse võib maha arvata parlamendiliikme 
assisteerimiskulude hüvitisest, mille maksimumsumma on kindlaks määratud põhimääruse 
rakendusmeetmete artikli 33 lõikes 4. 

2. osa: Euroopa Parlamendiga sõlmitud lepingul põhinev praktika 

Artikkel 5
Kandideerimise eritingimused

Kandidaadil, kelle parlamendiliige praktikale võtab, peab olema enne praktika algust 
omandatud:

– keskharidus, mis vastab ülikooli astumiseks vajalikule tasemele, 

– sellega võrdväärsel tasemel üld- või kutseharidus või

– kõrgharidus. 

Artikkel 6
Praktika kestus

1. Praktika võib kesta alates kuuest nädalast kuni viie järjestikuse kuuni. 

2. Parlamendi pädev teenistus võib praktikaperioodi ühe korra kuni nelja järjestikuse kuu võrra 
pikendada, kui parlamendiliige esitab selleks vähemalt kaks nädalat enne esialgse praktika 
lõppu põhjendatud taotluse. Praktikaperioodi pikenduse jooksul ei pea praktikant töötama sama 
parlamendiliikme juures, kes tema eest esialgse praktika ajal vastutas, vaid praktikat võib 
jätkata mõne teise parlamendiliikme juures. Praktikalepingusse märgitud lõppkuupäeva ja 
pikendatud lepingu lõppkuupäeva vahelisel ajal ei või praktikat katkestada ega peatada. 
Praktikaperioodi kogukestus ei või ühelgi juhul ületada üheksat kuud.
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3. Praktikat ei või korrata. 

Artikkel 7
Nõutavad dokumendid

1. Kandidaat peab esitama parlamendi pädevatele teenistustele kõik järgmised dokumendid:

a) parlamendiliikme poolt allkirjastatud taotlusvorm, mis sisaldab kogu praktikalepingu 
koostamiseks vajalikku teavet;

b) praktikandi poolt allkirjastatud deklaratsioon ametisaladuse hoidmise ja 
konfidentsiaalsuskohustuse järgimise kohta;

c) praktikandi kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia;

d) curriculum vitae;

e) haridust tõendavad dokumendid;

f) tõend praktikandi pangast – sellel peavad olema selgelt esitatud igakuise hüvitise 
maksmiseks kasutatava konto andmed (konto omaniku nimi, panga nimi, IBAN ja BIC/SWIFT 
kood). Pangakonto peab olema avatud praktikandi nimel ühes ELi liikmesriigis;

g) kolmandate riikide kodanike puhul viisa koopia, kui viisa on nõutav (viisa peab kehtima 
kogu praktika aja).

2. Loetletud dokumendid tuleb esitada Euroopa Parlamendi pädevale teenistusele hiljemalt kuu 
aega enne praktika soovitud alguskuupäeva. Kui sellest tähtajast kinni ei peeta, lükatakse 
praktika alguskuupäev edasi. Parlamendi pädevad teenistused kontrollivad artiklis 3 sätestatud 
kandideerimise üldtingimuste ja artiklis 5 osutatud kandideerimise eritingimuste täitmist.

Artikkel 8
Puudega praktikandid: mõistlike abinõude taotlemine 

1. Parlamendiliikmed võivad Brüsselisse praktikale võtta ka puudega inimesi. 

2. Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 1d lõike 4 kohaselt tähendavad 
„mõistlikud abinõud“ seoses oluliste tööülesannetega asjakohaseid, konkreetsel juhul vajalikke 
meetmeid, et võimaldada puudega inimesel tööle pääseda, töös osaleda ja edasi areneda ning 
saada koolitust, kui sellised meetmed ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suurt 
koormust.

3. Praktika suhtes kohaldatakse 1. aprilli 2015. aasta sise-eeskirja, millega rakendatakse 
personalieeskirjade artikli 1d lõiget 4, ning kõnealuse sise-eeskirja artikli 9 kohaselt vastu 
võetud suuniseid.

4. Erandina ei pea kandidaat, kes on oma taotluses märkinud, et vajab mõistlikke abinõusid, 
läbima 1. aprilli 2015. aasta sise-eeskirja artikli 2 lõikes 1 ning suuniste punktides 8.1 ja 10.1 
ette nähtud arstlikku läbivaatust, vaid ta kutsutakse selle asemel vestlusele Euroopa Parlamendi 
meditsiinitöötajaga.
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Artikkel 9
Praktikaleping

1. Praktika alguses allkirjastab Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika sise-eeskirjas 
osutatud pädev asutus praktikandiga praktikalepingu. See on ainus praktika suhtes kehtiv 
leping.

2. Lepingus on nimeliselt öeldud, millise parlamendiliikme juures praktikant töötab. 

3. Praktika ei anna praktikandile ühelgi juhul Euroopa Liidu ametniku või muu teenistuja 
staatust ega mingeid õigusi hilisemaks töölevõtmiseks. 

Artikkel 10 
Igakuine hüvitis

1. Artiklis 5 osutatud praktikat sooritavatele praktikantidele on ette nähtud igakuine hüvitis.

2. Hüvitise suuruse määrab kindlaks parlamendiliige, kuid see peab jääma täistööajaga lepingu 
korral vahemikku 858–1407 eurot. Juhatus võib seda vahemikku kord aastas muuta ning 
ajakohastatud piirid avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

3. Osalise tööajaga lepingute puhul kohandatakse hüvitise suurust proportsionaalselt tööajaga.

4. Igakuise hüvitise summa peab jääma kogu praktika vältel samaks. Kui praktikat kooskõlas 
artikliga 6 pikendatakse, võib igakuist hüvitist suurendada ühe korra kogu pikendatavaks 
perioodiks.

5. Kui praktikant saab hüvitist või stipendiumi mõnest muust allikast, arvestatakse sellise 
sissetuleku summa käesoleva artikli lõikes 2 osutatud summast maha. 

6. Maksukohustuste täitmise eest vastutab ainuisikuliselt praktikant. Praktikandi igakuisest 
hüvitisest ei arvestata maha ühenduse maksu.

7. Kui praktika algab või lõpeb kuu keskel, makstakse selle kuu eest hüvitist kalendripäevade 
arvu alusel.

Artikkel 11
Parlamendiliikme ülesanded

1. Parlamendiliige aitab praktikandil kõikides haldusküsimustes parlamendi pädevate 
teenistustega suhelda.

2. Parlamendiliige teavitab parlamendi pädevaid teenistusi viivitamatult kõikidest 
praktikaperioodi jooksul aset leidnud olulistest sündmustest (puudumised, haigused, 
õnnetusjuhtumid), mida ta on täheldanud või millest praktikant on teda teavitanud.

3. Kogu praktika kestuse jooksul vastutab praktikandi eest ainuisikuliselt parlamendiliige, kelle 
juures ta praktikat sooritab. 
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Artikkel 12
Praktikandi üldised kohustused

1. Praktikant on kohustatud järgima käesolevat juhatuse otsust, st parlamendiliikmete 
pakutavate praktikavõimaluste eeskirja. 

2. Praktikant on kohustatud täitma tema eest vastutava parlamendiliikme korraldusi.

3. Praktikant, kes võtab vastu praktikavõimaluse Euroopa Parlamendis, kohustub järgima kõiki 
parlamendi sise-eeskirju ja muu hulgas julgeolekueeskirju.

4. Praktikant peab kogu praktika vältel suhtuma Euroopa Parlamendi igapäevasesse töösse 
ülima diskreetsusega. Ta ei tohi ilma Euroopa Parlamendi eelneva nõusolekuta edastada 
mingeid talle teatavaks saanud avalikustamata dokumente ega teavet ühelegi isikule, kes ei ole 
Euroopa Parlamendi liige või töötaja. 

5. Praktikant peab ajakirjandusega suhtlemisel täitma samu eeskirju nagu kõik Euroopa 
Parlamendi koosseisulised töötajad ja järgima talle antud juhiseid.

6. Nimetatud kohustused ja keelud kehtivad ka pärast praktika lõppu.

7. Praktikant peab täitma selle riigi seadusi, kus praktika toimub, eriti seoses kohaliku 
omavalitsuse rahvastikuregistrisse kandmisega või viisanõuetega, kui see on asjakohane.

Artikkel 13
Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus

1. Praktikandil on kogu praktika ajaks ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus. Euroopa Parlament 
tagab praktikantidele ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse, mis annab olemasolevale liikmesriigi 
süsteemis tehtud kindlustusele või muule võimalikule kindlustusele täiendava kindlustuskaitse.

2. Praktikandi taotlusel võib Euroopa Parlament kindlustada ka tema abikaasa või registreeritud 
partneri ja lapsed. Sellisel juhul tasub kindlustusmaksed praktikant ise.

3. Haiguse või õnnetuse korral peab praktikant pöörduma otse kindlustusettevõtte poole. 
Euroopa Parlament ei saa tegutseda praktikandi ja kindlustusettevõtte vahendajana.

Artikkel 14
Tööaeg

1. Praktikat saab sooritada kas täis- või osalise (50%) tööajaga. 

2. Praktikantidele kehtib sama tööaeg, mis Euroopa Parlamendi töötajatele. Ületunnitöö ei 
anna praktikandile õigust saada hüvitist või suuremat tasu.
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Artikkel 15
Praktika ennetähtaegne lõpetamine 

Käesoleva otsuse 2. osas käsitletavate praktikaliikide puhul, mille aluseks on Euroopa 
Parlamendiga sõlmitud leping, kohaldatakse praktika ennetähtaegse lõpetamise korral Euroopa 
Parlamendi peasekretariaadi praktika sise-eeskirja, kusjuures praktika juhendajaks loetakse 
parlamendiliige.

Artikkel 16
Praktika lõpp

1. Praktika lõpeb, kui praktikaks ette nähtud aeg saab läbi.

2. Kui parlamendiliikme ametiaeg lõpeb – kas surma või tagasiastumise tõttu või muul 
põhjusel –, lõpeb praktika sama kuu lõpus.

3. Kui praktikant on täitnud kõik kohustused, väljastab parlamendi pädev teenistus talle 
nõuetekohases vormis praktikatõendi, milles märgitakse ära praktika kestus ning 
parlamendiliige, kelle juures praktikant töötas. Parlamendiliige võib soovi korral väljastada 
praktikandile lisatõendi, milles kirjeldatakse praktika ajal täidetud ülesandeid.

Artikkel 17
Sõidukulud 

Käesoleva otsuse 2. osas käsitletavate praktikaliikide puhul, mille aluseks on Euroopa 
Parlamendiga sõlmitud leping, kohaldatakse juhul, kui parlamendiliige taotleb praktikandile 
sõidutoetuse maksmist, Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika sise-eeskirja.

Artikkel 18
Lähetused

1. Praktikandi võib saata praktika ajal teistesse Euroopa Parlamendi töökohtadesse lähetusse; 
selleks esitab parlamendiliige parlamendi pädevale teenistusele taotluse.

2. Lähetuste korral on praktikantidele ette nähtud samasugused hüvitised nagu registreeritud 
assistentidele vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste II jaotise 
rakendusmeetmetele.
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Artikkel 19
Majapidamistoetus

Käesoleva otsuse 2. osas käsitletavate praktikaliikide puhul, mille aluseks on Euroopa 
Parlamendiga sõlmitud leping, kohaldatakse majapidamistoetuste suhtes Euroopa Parlamendi 
peasekretariaadi praktika sise-eeskirja.

Artikkel 20
Puhkus ja töölt puudumine 

Käesoleva otsuse 2. osas käsitletavate praktikaliikide puhul, mille aluseks on Euroopa 
Parlamendiga sõlmitud leping, kohaldatakse puhkuse ja töölt puudumise suhtes Euroopa 
Parlamendi peasekretariaadi praktika sise-eeskirja, kusjuures praktika juhendajaks loetakse 
parlamendiliige.

Artikkel 21
AKV-riikidest pärit praktikandid Euroopa Parlamendis 

Käesolevas otsuses käsitletud eeskirju Euroopa Parlamendiga sõlmitud lepingul põhineva 
praktika kohta kohaldatakse ka praktikavõimalustele, mida pakutakse algatuse „AKV-riikidest 
pärit praktikandid Euroopa Parlamendis“ raames.

3. osa: Õppekülastused

 Artikkel 22
Üldsätted

1. Parlamendiliikmed võivad pakkuda Euroopa Liiduga seotud teemade põhjalikumaks 
käsitlemiseks õppekülastusi Brüsselisse või Strasbourgi. 

2. Õppekülastus võib kesta kuni kuus nädalat. Üks isik võib ühe parlamendikoosseisu ametiaja 
jooksul õppekülastusel käia kuni kaks korda. Sellisel juhul peab tema õppekülastuste vahele 
jääma vähemalt kaksteist kuud.

3. Parlamendiliige, kes soovib korraldada õppekülastust, peab parlamendi pädevat teenistust 
sellest vähemalt kuu aega enne külastuse kavandatud alguskuupäeva ette teavitama. 

4. Parlamendiliige esitab pädevale teenistusele vähemalt kuu aega enne külastuse kavandatud 
alguskuupäeva järgmised dokumendid:

– taotleja avaldus, milles on osutatud, millise parlamendiliikme juures ta soovib töökogemust 
omandada, ning külastuse eesmärk ja soovitud pikkus;

– curriculum vitae;
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– taotleja passi või ID-kaardi koopia;

– kolmandate riikide kodanike puhul viisa koopia, kui viisa on vajalik (viisa peab kehtima kogu 
praktika aja).

5. Õppekülastusel viibijatele ei ole ette nähtud mitte ühtegi hüvitist. Parlamendiliikme taotlusel 
võib õppekülastusel osalejale siiski maksta ühekordset hüvitist, mille suurus on 
proportsionaalne külastuse kestusega. Õppekülastuse maksimumpikkuse korral ei tohi hüvitise 
kogusumma olla suurem kui artikli 10 lõikes 2 osutatud toetus. Hüvitise saamiseks esitab 
osaleja panga väljastatud tõendi, millel on selgelt esitatud makse saaja konto andmed (konto 
omaniku nimi, panga nimi, IBAN ja BIC/SWIFT kood). Pangakonto peab olema avatud 
õppekülastusel osaleja nimel ühes ELi liikmesriigis.

6. Kui parlamendiliige otsustab anda õppekülastusel osalejale võimaluse külastada ka 
parlamendi teist töökohta (Brüsselis või Strasbourgis), hüvitab ta kantud kulud. 

4. osa: Praktika valimisliikmesriigis 

Artikkel 23
Üldreeglid

Parlamendiliige võib artikli 2 lõikes 1 kehtestatud piiride kohaselt pakkuda praktikavõimalust 
ka valimisliikmesriigis. Valimisliikmesriigis toimuvat praktikat reguleeritakse asjaomase 
liikmesriigi õigusega. 

Artikkel 24
Rahastamiskõlblikkuse tingimused

1. Valimisliikmesriigis toimuva praktika kulud võib parlamendiliikmete assisteerimiskulude 
hüvitisest maha arvata üksnes juhul, kui täidetud on allpool osutatud tingimused.

2. Lisaks artiklis 3 osutatud kandideerimise üldtingimustele peavad praktikandid vastama ka 
konkreetsetele eritingimustele, mis nähakse ette selle liikmesriigi kohaldatavate õigusaktidega, 
kus praktika toimub.

3. Erandina lõikest 2 ei kohaldata neid kandideerimise üldtingimusi, mis on vastuolus selle 
liikmesriigi kohaldatava õigusega, kus praktika toimub.

4. Parlamendiliige edastab parlamendi pädevale teenistusele kõik allpool loetletud 
dokumendid, et tõendada artiklis 3 sätestatud kandideerimise üldtingimuste ja liikmesriigi 
õiguses ette nähtud eritingimuste täitmist.

Parlamendiliige esitab järgmised dokumendid: 

a) parlamendiliikme poolt allkirjastatud taotlus praktikaga seotud kulude katmiseks ning kogu 
teave, mis on vajalik taotluse kinnitamiseks, sh nõuetekohaselt allkirjastatud praktikalepingu 
koopia ja lepingut haldava makseagendi nimi;
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b) praktikandi poolt allkirjastatud deklaratsioon ametisaladuse hoidmise ja 
konfidentsiaalsuskohustuse järgimise kohta;

c) praktikandi kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia;

d) curriculum vitae;

e) tõend selle kohta, et praktikandil on õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus (kas riikliku 
tervishoiusüsteemi või erakindlustuse kaudu);

f) tõendavad dokumendid selle kohta, et liikmesriigi kohaldatavas õiguses praktika kohta ette 
nähtud eritingimused on täidetud;

g) kolmandate riikide kodanike puhul viisa koopia, kui viisa on vajalik (viisa peab kehtima 
kogu praktika aja).

5. Loetletud dokumendid tuleb esitada Euroopa Parlamendi pädevale teenistusele hiljemalt kuu 
aega enne praktika soovitud alguskuupäeva. Kui sellest tähtajast kinni ei peeta, lükatakse 
praktika alguskuupäev edasi.

Artikkel 25
Praktikaleping

1. Praktikant peab sõlmima parlamendiliikmega, kelle juures ta praktikale asub, 
praktikalepingu.

2. Kogu praktikaperioodi vältel vastutab praktikandi eest parlamendiliige. Lepingus tuleb ette 
näha ka see, milline kohalik assistent vastutab praktikandi eest ajal, mil parlamendiliige ei viibi 
valimisliikmesriigis.

3. Praktikalepinguid haldab põhimääruse rakendusmeetmete artiklis 35 osutatud makseagent, 
kes hoolitseb selle eest, et kõik siseriiklikust ja Euroopa Liidu õigusest tulenevad kohustused, 
eriti sotsiaalkindlustus- ja maksukohustused, on täidetud.

4. Praktikalepingus on kindlaks määratud praktikandi töökoht. 

5. Praktikaleping peab olema kooskõlas liikmesriigi kohaldatava õigusega kõikides sellistes 
aspektides, nagu puhkus, eri- ja haiguspuhkus ja töölt põhjuseta puudumine.

6. Praktikaleping peab sisaldama selget klauslit selle kohta, et Euroopa Parlamenti ei käsitata 
lepinguosalisena ning teda ei saa pidada vastutavaks lepinguosaliste mis tahes tegevuse või 
tegematajätmise eest, mis võib anda alust lepingurikkumisest või õigusnormist tulenevaks või 
muuks nõudeks.

7. Kui parlamendiliikme ametiaeg lõpeb – kas surma või tagasiastumise tõttu või muul 
põhjusel –, lõpeb praktikalepingu kehtivus vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele 
õigusaktidele. Sellekohaste siseriiklike sätete puudumise korral lõpeb praktika selle kuu lõpus, 
millal parlamendiliikme ametiaeg lõppes.
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Artikkel 26
Igakuine hüvitis

1. Ilma et see piiraks asjakohase siseriikliku õiguse kohaldamist, ei tohi igakuine hüvitis ületada 
käesoleva otsuse artikli 10 lõikes 2 sätestatud maksimumsummat.

2. Makseagent arvestab selle hüvitise ja muud seonduvad kulud maha parlamendiliikme 
assisteerimiskulude hüvitisest.

Artikkel 27
Praktika kestus

1. Kui kohaldatava siseriikliku õigusega ei ole ette nähtud teisiti, kestab praktika üks kuni viis 
järjestikust kuud ja seda võib ühe korra kuni neljaks kuuks pikendada. 

2. Praktikat ei või korrata.

Artikkel 28
Tööaeg

Praktikant töötab kohaldatava siseriikliku õiguse kohase täistööajaga ning tööpäevad on 
esmaspäevast reedeni.

Artikkel 29
Lähetus-, reisi- ja sõidukulud 

1. Praktikandile võib praktika alguses praktikakohta jõudmiseks ning praktika lõpus oma 
alalisse elukohta naasmiseks maksta täiendavat kompensatsiooni sõidukulude katmiseks.

2. Kui see on parlamendi tööga seotud ja parlamendiliige seda taotleb, võib praktikandi saata 
kuni kaheks päevaks praktikakuu kohta lähetusse ühte Euroopa Parlamendi kolmest töökohast 
või teise kohta valimisliikmesriigis. Praktikandi võib lähetada Strasbourgi ainult täiskogu 
osaistungjärgu ajaks (3,5 päeva). Üks lähetus võib praktika ajal kesta kuni 5 järjestikust 
tööpäeva.

3. Parlamendiliikme nõudmisel toimunud lähetuse korral on praktikandil õigus reisikulude, sh 
toidu- ja majutuskulude hüvitamisele kohaldatavas siseriiklikus õiguses ette nähtud 
tingimustel.

a) Reisikulud hüvitatakse tõendavate originaaldokumentide, näiteks rongi- või lennupileti ja 
pardakaardi alusel. Kui reis toimub autoga, on hüvitis võrdne sama reisi 2. klassi rongipileti 
hinnaga või kilomeetrite arvust sõltuv kindlamääraline summa vastavalt siseriiklikele 
õigusnormidele või riigi maksuameti poolt aktsepteeritavatele tavadele. Reisi toimumist 
tõendavate dokumentidena tuleb esitada muu hulgas kviitungid kütuse ostmise eest ja/või 
majutuse eest lähetuskohas.
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b) Praktikandil on õigus tegelike mõistlike kulude hüvitamisele või kindlasummalisele 
päevarahale vastavalt siseriiklikele õigusnormidele või maksuameti poolt aktsepteeritavatele 
tavadele. See hõlmab kulutusi majutusele, toidukordadele ja muule ning need hüvitatakse 
pärast lähetust eelmises punktis nimetatud dokumentide esitamisel.

4. Hüvitatakse ainult kohaldatava siseriikliku õigusega ette nähtud miinimum. 

5. Lähetuse ajal peab praktikant valima kõige ökonoomsema ja tõhusama transpordivahendi ja 
majutuse. Euroopa-siseste lähetuste korral reisitakse rongiga teises klassis või lennukiga 
turistiklassis. Praktikant peab kasutama soodsa hinnaga sobilikke majutusvõimalusi, kuid 
võttes arvesse nende olemasolu ja kättesaadavust antud hetkel. Hotellis tuleb piirduda 
standardklassi toaga. Taksot võib kasutada vaid erandkorras ja lühikeste vahemaade puhul, kui 
puudub sobiv ühistransport, ning hüvitamiseks esitatakse kviitung, millel on kirjas makstud 
hind ning sõidu lähte- ja sihtkoht.

6. Kõik tõendavad dokumendid esitatakse praktikalepingut haldavale makseagendile.

5. osa: Lõppsätted 

Artikkel 30
Vaidlused

Kui praktikant, kes on sõlminud Euroopa Parlamendiga lepingu, soovib vaidlustada käesoleva 
otsuse kohaldamisel tehtud otsust, esitab ta selleks põhjendatud taotluse Euroopa Parlamendi 
pädevale teenistusele või – kui vaidlustatava otsuse võttis vastu pädev teenistus – 
peasekretärile. Euroopa Parlamendi pädev teenistus või vajaduse korral peasekretär saadab 
praktikandile kolme kuu jooksul põhjendatud vastuse.

Artikkel 31
Isikuandmete töötlemine

Praktikaga seoses esitatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725 (mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning 
isikuandmete vaba liikumist). Isikuandmeid töödeldakse üksnes käesoleva otsuse kohaldamise 
eesmärgil ja selle raames. Praktikant nõustub oma nime avaldamisega Euroopa Parlamendi 
veebisaidil praktikalepingu kestuse ajaks.

Artikkel 32
Otsuse täitmise jälgimine ja hindamisaruanne

Parlamendi pädevad teenistused jälgivad käesoleva otsuse täitmist ning koostavad selle kohta 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 hindamisaruande.
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Artikkel 33
Varasemate eeskirjade kehtetuks tunnistamine

Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks juhatuse 19. aprilli 2010. aasta otsus (parlamendiliikmete 
praktikantide eeskiri). 

Artikkel 34
Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 2. juulil 2019.


