
1

UNUTARNJI PRAVILNIK O STUDIJSKIM POSJETIMA

U GLAVNOM TAJNIŠTVU EUROPSKOG PARLAMENTA

POGLAVLJE I. - STUDIJSKI POSJETI

Članak 1.

Svrha

Svrha je studijskih posjeta omogućiti svim građanima starijim od 18 godina, bez obzira na
nacionalnost, da dublje prouče teme povezane s europskim integracijama na jedan od
sljedećih načina:

– uvidom u dokumente iz knjižnice ili arhiva Europskog parlamenta

– susretima s europskim stručnjacima koji su zainteresiranoj osobi javili da su na
raspolaganju.

Članak 2.

Ovlasti

Glavni direktor za kadrovske poslove tijelo je nadležno za odluke o prijemu i o svim
administrativnim pitanjima u vezi sa studijskim posjetima. On može u cijelosti ili djelomično
prenijeti te ovlasti na načelnika odjela zaduženog za studijske posjete.

Članak 3.

Trajanje

Studijski su posjeti mogući u bilo kojem trenutku tijekom godine.

Najduže moguće trajanje studijskih posjeta određuje se na temelju zahtjeva građana i
mogućnosti službi Europskog parlamenta da ga prime, a ne smije premašiti dva mjeseca.

Članak 4.

Lokacija

Studijski su posjeti mogući u bilo kojem trenutku u svim trima mjestima rada Europskog
parlamenta, u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu, kao i u uredima za vezu Europskog
parlamenta koji se nalaze u glavnom gradu ili u velikim gradovima svake države članice i nekih
država koje nisu članice Europske unije.



2

Članak 5.

Posebni uvjet prijema na studijski posjet

Osobe koje su obavile studijski posjet, stažirale ili bile zaposlene u Europskom parlamentu
smiju podnijeti zahtjev za (sljedeći) studijski posjet tek nakon šest mjeseci od završetka njihova
studijskog posjeta, stažiranja ili zaposlenja.

Članak 6.

Prijem

Osoba zainteresirana za studijski posjet svoj zahtjev mora uputiti nadležnom tijelu najmanje
jedan mjesec prije željenog datuma početka posjeta. Služba nadležna za studijske posjete
provjerava mogu li tražene službe Europskog parlamenta primiti zainteresiranu osobu.

Nadležno tijelo osobi šalje odgovor u kojem se navodi ishod zahtjeva.

Ako je zahtjev odobren, nadležno tijelo u svojem odgovoru potvrđuje razdoblje tijekom kojeg
je moguće obaviti studijski posjet, a koje može biti jednako zatraženom razdoblju ili kraće od
njega.

Ako je zahtjev odbijen, nadležno tijelo ne mora dati obrazloženje.

Članak 7.

Popratna dokumentacija

Zahtjev nadležnom tijelu mora biti potpun i sadržavati sljedeće dokumente:

– motivacijsko pismo naslovljeno na nadležno tijelo, u kojem se navodi predmet
interesa, lokacija i razdoblje studijskog posjeta

– životopis

– presliku putovnice ili osobne iskaznice

– potvrdu o nekažnjavanju. U nedostatku potvrde o nekažnjavanju i uz prethodnu
suglasnost nadležnog tijela, osoba može dostaviti pismo preporuke koje
svjedoči o dobrom ponašanju. Takvo pismo izdaje obrazovna ustanova ili
poslodavac, a mora obuhvaćati razdoblje studiranja ili rada tijekom 12 mjeseci
prije podnošenja zahtjeva.

Članak 8.

Troškovi

Europski parlament ne sudjeluje u podmirivanju eventualnih troškova posjetitelja bilo koje
vrste.
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Članak 9.

Osiguranje od nezgode

Europski parlament ugovara osiguranje od nezgode u korist osobe koja obavlja studijski posjet,
a koje pruža dodatno pokriće u odnosu na nacionalni sustav ili bilo koji drugi sustav osiguranja.

Pojedinosti dostupne police osiguranja objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta.

U slučaju nezgode osoba koja obavlja studijski posjet treba se obratiti izravno osiguravajućem
društvu. Parlament ne može djelovati kao posrednik.

POGLAVLJE II. - ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Žalbe

1. Ne postoji mogućnost službene interne žalbe na odluke u vezi sa studijskim posjetima.

2. Na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva kandidata za studijski posjet nadležno tijelo
može neslužbeno posredovati kako bi se riješio određeni problem.

3. Odluka donesena u skladu s ovim Unutarnjim pravilnikom može se također osporiti pred
Općim sudom Europske unije na temelju članka 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 11.

Zaštita podataka

Bez obzira na to je li zahtjev odobren, odbijen ili povučen, osobni podaci prikupljeni u okviru
studijskog posjeta obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i
Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u
institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Svi
osobni podaci obrađuju se samo u svrhu i u okviru ovog Unutarnjeg pravilnika.
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Članak 12.

Stupanje na snagu

1. Ovaj Unutarnji pravilnik stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon njegova
potpisivanja.

2. Studijski posjeti koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika i dalje podliježu
Unutarnjem pravilniku o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog
parlamenta od 1. veljače 2013. Osim u tim posebnim slučajevima, ovaj Unutarnji pravilnik
zamjenjuje prethodni Pravilnik.

Sastavljeno u Luxembourgu,

Klaus WELLE


