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INTERNE REGELS BETREFFENDE STUDIEBEZOEKEN

BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

TITEL I - STUDIEBEZOEKEN

Artikel 1

Doel

Studiebezoeken hebben tot doel burgers vanaf 18 jaar en van alle nationaliteiten de
mogelijkheid te bieden diepgaand onderzoek te verrichten naar specifieke onderwerpen die
verband houden met de Europese integratie, en kunnen de onderstaande vormen aannemen:

– het raadplegen van documenten in de bibliotheek- of archiefdiensten van het
Europees Parlement;

– contacten met gespecialiseerde ambtenaren die hun bereidheid daartoe aan
de belangstellende kenbaar hebben gemaakt.

Artikel 2

Bevoegdheden

De directeur-generaal Personeelszaken is de bevoegde autoriteit voor het nemen van
besluiten over toelating en administratieve aangelegenheden in verband met studiebezoeken.
Hij of zij kan deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan het hoofd van de voor
studiebezoeken verantwoordelijke afdeling.

Artikel 3

Duur

Studiebezoeken kunnen op elk moment van het jaar plaatsvinden.

Bij de vaststelling van de maximumduur van de studiebezoeken wordt rekening gehouden met
de aanvraag van de burger en de mogelijkheden van de diensten van het Parlement om deze
burger te ontvangen. Een studiebezoek duurt maximaal twee maanden.

Artikel 4

Plaats

Studiebezoeken kunnen te allen tijde op de drie werklocaties van het Europees Parlement
plaatsvinden (in Brussel, Luxemburg en Straatsburg) of in de liaisonbureaus van het Europees
Parlement in de hoofdstad of de grote steden van de lidstaten en enkele derde landen.
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Artikel 5

Specifieke toelatingsvoorwaarde voor een studiebezoek

Voor personen die reeds gebruik hebben gemaakt van een studiebezoek of een stage, of een
betrekking bij het Europees Parlement hebben vervuld, geldt een wachttijd van zes maanden,
te rekenen vanaf de einddatum van hun studiebezoek, stage of betrekking, voordat een
aanvraag voor een studiebezoek kan worden ingediend.

Artikel 6

Toelating

Belangstellenden voor een studiebezoek dienen ten minste één maand voor de gewenste
begindatum van het bezoek een aanvraag in bij de bevoegde autoriteit. De voor
studiebezoeken verantwoordelijke dienst gaat na wat de mogelijkheden zijn om bij de
betreffende diensten van het Europees Parlement te worden ontvangen.

De bevoegde autoriteit deelt de belangstellenden vervolgens mee of op hun verzoek kan
worden ingegaan.

Als dit het geval is, bevestigt de bevoegde autoriteit in haar antwoord de periode waarin het
studiebezoek kan plaatsvinden. Deze periode kan overeenstemmen met de gevraagde
periode, of kan korter zijn dan die periode.

Als niet op het verzoek kan worden ingegaan, is de bevoegde autoriteit niet verplicht dit besluit
te motiveren.

Artikel 7

Bewijsstukken

De bij de bevoegde autoriteit ingediende aanvraag moet volledig zijn en de volgende stukken
omvatten:

– een aan de bevoegde autoriteit gerichte motivatiebrief waarin het gewenste
studieonderwerp en de gewenste plaats en periode staan aangegeven;

– een curriculum vitae;

– een kopie van het paspoort of de identiteitskaart;

– een uittreksel uit het strafregister. Indien er geen strafregister is en mits de
bevoegde autoriteit daartoe vooraf toestemming heeft gegeven, kan de
betrokkene een referentiebrief ten bewijze van goed gedrag verstrekken,
afgegeven door een onderwijsinstelling of werkgever, op voorwaarde dat deze
betrekking heeft op een periode van studie of werk in de twaalf maanden
voorafgaand aan de aanvraag.

Artikel 8

Kosten

Het Europees Parlement neemt op geen enkele wijze deel in de eventuele kosten van
bezoekers, van welke aard ook.
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Artikel 9

Ongevallenverzekering

Het Europees Parlement sluit voor personen die op studiebezoek zijn een
ongevallenverzekering af die een aanvullende dekking biedt ten opzichte van het nationale
stelsel of enige andere verzekering.

De details van de beschikbare verzekeringspolis staan op de website van het Europees
Parlement.

Bij een ongeval dient de persoon die op studiebezoek is zich rechtstreeks tot de verzekeraar
te richten. Het Europees Parlement kan niet optreden als tussenpersoon.

TITEL II - SLOTBEPALINGEN

Artikel 10

Rechtsmiddelen

1. Tegen besluiten met betrekking tot studiebezoeken kan geen formeel intern beroep worden
aangetekend.

2. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de kandidaat voor een studiebezoek kan de
bevoegde autoriteit voorstellen op informele wijze te bemiddelen om een specifiek probleem
op te lossen.

3. Een overeenkomstig onderhavige interne regels genomen besluit kan uit hoofde van
artikel 263 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden
aangevochten voor het Gerecht van de Europese Unie.

Artikel 11

Gegevensbescherming

Ongeacht of een aanvraag wordt aanvaard, verworpen of ingetrokken, worden de in het kader
van het studiebezoek gegenereerde persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig
Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het
oog op en in het kader van onderhavige interne regels.
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Artikel 12

Inwerkingtreding

1. Deze interne regels treden in werking op de eerste dag van de maand volgend op de
ondertekening ervan.

2. Voor studiebezoeken die nog niet zijn voltooid op het moment dat deze regels in werking
treden, blijven de interne regels voor stages en studiebezoeken bij het secretariaat-generaal
van het Europees Parlement van 1 februari 2013 gelden. Met uitzondering van deze specifieke
gevallen wordt de genoemde regeling vervangen door onderhavige interne regels.

Gedaan te Luxemburg, op

Klaus WELLE


