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NORME PRIVIND STAGIARII DEPUTAȚILOR

DECIZIA BIROULUI

DIN 10 decembrie 20181

BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN,

- având în vedere articolul 25 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European2,

întrucât

(1) Stagiile la cabinetele deputaților în Parlamentul European contribuie la educația și formarea 
profesională europeană, promovând o mai bună înțelegere a modului de funcționare a 
instituției; 

(2) Valoarea stagiilor, în special facilitarea tranziției către ocuparea unui loc de muncă, depinde 
de calitatea lor, adică de conținutul educațional și de condițiile de muncă;

(3) Este o idee bună să se adopte norme comune și orientări privind stagiarii deputaților pentru 
a îmbunătăți calitatea stagiilor, în special în ceea ce privește cunoștințele transmise și conținutul 
cursurilor, condițiile de muncă, inclusiv o remunerare decentă și stabilirea unei durate limitate, 
cu scopul de a le oferi stagiarilor o garanție a calității;

(4) Măsurile de punere în aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European3 (denumite 
în continuare „măsurile de punere în aplicare”) prevăd că cheltuielile suportate în legătură cu 
acordurile de stagiu, stabilite pe baza condițiilor prevăzute de Birou, pot fi, de asemenea, 
acoperite din indemnizația parlamentară a deputatului. 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Tipuri de stagii

1. Pentru a contribui la educația europeană și la pregătirea profesională a cetățenilor UE, 
precum și pentru a le permite să înțeleagă cum funcționează o instituție europeană, deputații 
pot oferi unul dintre următoarele stagii: 

1 Modificată prin deciziile Biroului din 13 ianuarie 2020, 18 ianuarie 2021, 26 ianuarie 2022, 4 iulie 2022 și 13 
februarie 2023.
2 Aceasta este o trimitere la Regulamentul de procedură în versiunea aflată în vigoare în ianuarie 2017.
3 Decizia Biroului din 19 mai și 9 iulie 2008, astfel cum a fost modificată ultima dată prin deciziile Biroului din 
11 iunie 2018 și 2 iulie 2018.
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(a) stagii la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, pe baza unui acord cu Parlamentul. 
Stagiul poate avea loc, de asemenea, la Strasbourg, pentru deputații care își folosesc birourile 
în permanență.

(b) vizite de studiu la Bruxelles sau la Strasbourg; 

(c) stagii în statul membru în care a fost ales deputatul.

2. Deputații își aleg în mod liber stagiarii și participanții la vizitele de studiu, cu condiția să 
îndeplinească condițiile generale și specifice de admitere prevăzute în prezenta decizie. 

Partea 1: Dispoziții generale aplicabile tuturor tipurilor de stagii 

Articolul 2
Dispoziții generale

1. Deputații pot avea până la trei stagiari în același timp. 

2. În cazul în care toți cei trei stagiari își desfășoară activitatea în același sediu al Parlamentului, 
având în vedere constrângerile de siguranță impuse pentru utilizarea clădirilor Parlamentului, 
acest număr se acordă numai dacă serviciul autorizat corespunzător de secretarul general al 
grupului politic al deputatului în cauză confirmă că deputatul în cauză are suficient spațiu de 
birouri pentru a se conforma acestor standarde de siguranță. 

3. Grupările de deputați în sensul articolului 34 alineatul (2) din Normele de aplicare pot oferi 
stagii. 

4. Funcțiile îndeplinite de un stagiar nu pot în niciun caz să fie de o asemenea natură încât să 
se substituie angajării unui asistent parlamentar, fie local sau acreditat, iar indemnizația oferită 
unui stagiar nu trebuie să constituie în realitate o formă ascunsă de remunerare.

Articolul 3
Condițiile generale de admitere

1. Stagiarii trebuie:

(a) să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări în curs de 
aderare/candidate la aderare. Cu toate acestea, deputații pot oferi un stagiu resortisanților din 
țări terțe, cu condiția să se asigure că stagiarii respectă cerințele în materie de vize înainte de a 
intra în țara în care au fost repartizați. Viza trebuie să fie valabilă pe toată durata stagiului și 
trebuie să îi permită stagiarului să călătorească liber în țara de destinație, precum și în Belgia 
și în Franța.

(b) să aibă cel puțin 18 ani la data de începere a stagiului, în cazul stagiilor pe baza unui acord 
cu Parlamentul European. 

Chestorii pot decide, pe baza unei cereri justificate în mod corespunzător, să se facă derogare 
de la această limită de vârstă. 
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Stagiile în statul membru în care a fost ales deputatul pot fi oferite elevilor și studenților în 
vârstă de cel puțin 14 ani, cu condiția să fie în cadrul unei experiențe profesionale care urmează 
să fie finalizată în cadrul studiilor;

(c) să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;

(d) să nu fi semnat, pe durata stagiului, un contract de muncă sau un alt fel de angajament 
contractual. Stagiile nu pot fi efectuate pe durata unui contract de muncă decât dacă se înscriu 
în cadrul unui curs de formare profesională sau al unor activități de cercetare;

(e) să nu fi efectuat anterior un stagiu în cabinetul unui deputat, cu excepția vizitelor de studiu;

(f) să nu fi lucrat anterior ca asistent parlamentar, local sau acreditat, al unui deputat.

2. Stagiul nu trebuie să ducă la apariția unui conflict de interese în sensul articolelor 43 și 62 
din Normele de aplicare.

3. Deputații promovează egalitatea de șanse și asigură echilibrul de gen pe cât posibil.

 

Articolul 4
Cheltuieli

Cheltuielile aferente stagiilor oferite în temeiul prezentei decizii, inclusiv indemnizațiile 
lunare, indemnizațiile de călătorie și cheltuielile de misiune și costul asigurării, sunt suportate 
din indemnizația individuală de asistență parlamentară a deputatului în cauză, așa cum se 
menționează la articolul 33 alineatul (4) din măsurile de punere în aplicare, în limita 
indemnizației respective.  

Partea 2:  Stagii pe baza unui acord cu Parlamentul European 

Articolul 5
Condițiile specifice de admitere

Deputații le pot oferi stagii candidaților care, înainte de data de începere a stagiului:

- dețin o diplomă care atestă absolvirea studiilor liceale corespunzătoare nivelului care permite 
admiterea în învățământul universitar; sau 

- au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel; sau

- dețin o diplomă de studii universitare.   

Articolul 6
Durata stagiului

1. Durata stagiilor este cuprinsă între șase săptămâni și cinci luni consecutive. 
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2. Stagiile pot fi prelungite o singură dată de serviciul competent al Parlamentului pe o perioadă 
de maximum patru luni consecutive, ca răspuns la o cerere motivată prezentată de deputat cu 
cel puțin două săptămâni înainte de încheierea stagiului inițial. Perioada de prelungire a 
stagiului se poate desfășura cu un alt deputat decât deputatul cu care s-a desfășurat prima 
perioadă. Nu poate exista nicio întrerupere sau suspendare între data de încheiere menționată 
în acordul de stagiu și prelungirea prevăzută. Durata totală a stagiului nu poate depăși în niciun 
caz nouă luni.

3. Stagiile nu pot fi reînnoite. 

Articolul 7
Documentele care trebuie prezentate

1. Candidații trebuie să transmită toate documentele enumerate mai jos serviciului competent 
al Parlamentului:

 (a) un formular de cerere semnat de către deputat, care să conțină toate informațiile necesare 
pentru a stabili acordul de stagiu;

(b) o declarație semnată de stagiar privind păstrarea secretului profesional și a discreției;

(c) copia unui act de identitate valabil al stagiarului;

(d) un curriculum vitae;

(e) documente care să ateste calificările academice;

f) un document emis de o instituție financiară care menționează în mod clar denumirea băncii 
și a titularului de cont, codul IBAN și codul BIC/SWIFT pentru plata indemnizației lunare. 
Contul bancar ar trebui deschis într-un stat membru al UE, iar stagiarul trebuie să fie titularul 
acestuia;

(g) o copie a unei vize valabile pe întreaga durată a stagiului în cazul resortisanților altor țări, 
după caz.

2. Toate documentele enumerate mai sus trebuie transmise serviciului competent al 
Parlamentului cu cel puțin o lună înainte de data solicitată de începere a stagiului. În cazul 
nerespectării acestui termen, data de începere a stagiului se amână. Serviciul competent al 
Parlamentului verifică îndeplinirea cerințelor menționate în condițiile generale de admitere 
prevăzute la articolul 3 și în condițiile specifice de admitere prevăzute la articolul 5.

Articolul 8
Stagiarii cu dizabilități: cererile de „aranjamente rezonabile” 

1. Deputații le pot oferi un stagiu la Bruxelles persoanelor cu dizabilități. 

2. Potrivit articolului 1d alineatul (4) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, „prin 
«aranjamente rezonabile» în raport cu principalele funcții ale postului se înțelege măsurile 
adecvate luate, în funcție de necesități, pentru a permite unei persoane cu handicap să aibă 
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acces la un post, să exercite atribuțiile aferente acestuia sau să avanseze în funcție ori să 
beneficieze de formare profesională, cu excepția cazului în care astfel de măsuri ar impune o 
povară disproporționată angajatorului”.

3. Normele interne din 1 aprilie 2015 de punere în aplicare a articolului 1d alineatul (4) din 
Statutul funcționarilor și orientările adoptate în temeiul articolului 9 din respectivele norme 
interne se aplică stagiilor.

4. Cu toate acestea, stagiarii deputaților care au declarat că au nevoie de aranjamente rezonabile 
nu au obligația de a se supune examenului medical prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din 
regulamentul intern din 1 aprilie 2015 și la punctele 8.1 și 10.1 din orientări, însă, în schimb, 
vor fi invitați la o discuție cu unul dintre medicii Parlamentului.

Articolul 9
Acordul de stagiu

1. La începutul stagiului, autoritatea competentă și stagiarul semnează un acord de stagiu în 
sensul Regulamentului intern care reglementează stagiile la Secretariatul Parlamentului 
European. Acordul respectiv se aplică în mod exclusiv.

2. Acordul specifică numele deputatului pe lângă care se va efectua stagiul. 

3. Admiterea la un stagiu nu îi conferă în niciun caz candidatului statutul de funcționar sau de 
agent al Uniunii Europene și nu îi dă, în niciun caz, dreptul de a fi angajat ulterior. 

Articolul 10 
Indemnizația lunară

1. Stagiarii în sensul articolului 5 primesc o indemnizație lunară.

2. Suma indemnizației lunare este stabilită liber de deputatul respectiv, fiind cuprinsă între 
897 EUR și 1 470 EUR pentru contractele cu normă întreagă. Aceste sume pot fi adaptate de 
către Birou în fiecare an și se publică pe site-ul Parlamentului European.

3. În cazul contractelor cu fracțiune de normă, valoarea indemnizației lunare se adaptează în 
mod proporțional.

4. Cuantumul indemnizației lunare este același pe întreaga durată a stagiului. În cazul 
prelungirii stagiului în conformitate cu articolul 6, valoarea indemnizației lunare poate fi 
majorată o singură dată pe durata perioadei de prelungire.

5. În cazul în care stagiarul beneficiază deja de o indemnizație sau de o bursă provenind din 
altă sursă, cuantumul venitului extern se scade din suma prevăzută la alineatul (2) din prezentul 
articol. 

6. Stagiarul este singurul responsabil de respectarea obligațiilor sale fiscale. Indemnizația nu 
face obiectul impozitului comunitar.
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7. În cazul în care stagiul începe sau se încheie în cursul unei luni, indemnizația lunară se 
plătește în mod proporțional.

Articolul 11
Rolul deputatului în cadrul stagiului

1. Deputatul asigură legătura dintre stagiar și serviciul competent în orice problemă de ordin 
administrativ.

2. Deputatul informează fără întârziere serviciul competent al Parlamentului cu privire la orice 
eveniment semnificativ care intervine în timpul stagiului (în special absențe, boli sau accidente) 
pe care l-a constatat personal sau care i-a fost adus la cunoștință de stagiar.

3. Pe întreaga durată a stagiului, stagiarii se află sub responsabilitatea deputatului pe lângă care 
efectuează stagiul. 

Articolul 12
Obligațiile generale ale stagiarilor

1. Stagiarii sunt obligați să respecte prezenta decizie a Biroului în materie de stagii. 

2. Stagiarii trebuie să se conformeze instrucțiunilor date de deputatul pe lângă care efectuează 
stagiul.

3. Prin acceptarea unui stagiu la sediul Parlamentului European, stagiarii se angajează să 
respecte normele interne ale Parlamentului, în special cele referitoare la securitate.

4. Pe durata stagiului, stagiarii sunt obligați să dea dovadă de cea mai mare discreție în ceea ce 
privește activitatea de zi cu zi din cadrul Parlamentului European. Stagiarilor li se interzice să 
comunice persoanelor care nu sunt deputați sau angajați ai Parlamentului European documente 
sau informații de care iau cunoștință, însă care nu sunt publice, fără acordul prealabil al 
Parlamentului European. 

5. Stagiarii trebuie să respecte aceleași reguli în contactele cu presa ca și ceilalți membri ai 
personalului statutar al Parlamentului European și trebuie să urmeze instrucțiunile ce le sunt 
transmise.

6. Stagiarii trebuie să respecte aceste obligații și după terminarea stagiului.

7. Stagiarii trebuie să respecte legislația țării în care urmează să aibă loc stagiul, în special în 
ceea ce privește înregistrarea în registrele municipale ale populației sau obligațiile în materie 
de vize, dacă este cazul.

Articolul 13
Asigurarea de accident și de sănătate

1. Stagiarii trebuie să fie asigurați pe toată durata stagiului împotriva riscurilor de boală și de 
accident. Parlamentul European oferă stagiarilor o asigurare de boală și o asigurare de accident, 
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care oferă o acoperire suplimentară față de sistemul național sau față de orice altă asigurare pe 
care o pot avea stagiarii.

2. La cererea stagiarilor, Parlamentul European poate să le asigure și soțul/soția sau partenerul 
înregistrat și copiii. În acest caz, primele de asigurare sunt suportate de stagiari.

3. În caz de boală sau accident, stagiarul trebuie să ia legătura direct cu societatea de asigurări. 
Parlamentul European nu poate să medieze între stagiar și societatea de asigurări.

Articolul 14
Timpul de lucru

1. Stagiarii sunt angajați cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă (50 %). 

2. Programul de lucru corespunde programului de lucru al personalului Parlamentului 
European. Efectuarea de ore suplimentare nu conferă dreptul la o compensare sau la o 
remunerare în cadrul subvenției lunare.

Articolul 15
Încheierea anticipată a stagiului 

Regulamentul intern care reglementează stagiile la Secretariatul Parlamentului European cu 
privire la încheierea anticipată se aplică stagiilor în temeiul unui acord cu Parlamentul 
European încheiat în temeiul Părții 2 din prezenta decizie, înțelegându-se că deputatul respectiv 
acționează în calitate de supraveghetor al formării.

Articolul 16
Încheierea stagiului

1. Stagiile se încheie la expirarea perioadei pentru care au fost acordate.

2. Stagiile se încheie la sfârșitul lunii în care încetează mandatul deputatului respectiv, prin 
deces sau demisie sau din orice alt motiv.

3. În cazul în care stagiarii și-au îndeplinit toate obligațiile ce le revin, serviciul competent al 
Parlamentului le eliberează un certificat de stagiu, folosind un formular tip, în care se 
precizează durata stagiului și deputatul pe lângă care a fost efectuat. În cazul în care doresc 
acest lucru, deputații pot, de asemenea, să elibereze un certificat suplimentar care să prezinte 
în detaliu sarcinile îndeplinite în timpul stagiului.
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Articolul 17
Indemnizația de călătorie 

La solicitarea deputatului, Regulamentul intern care reglementează stagiile la Secretariatul 
Parlamentului European cu privire la indemnizațiile de călătorie se aplică stagiilor în temeiul 
unui acord cu Parlamentul European încheiat în temeiul Părții 2 din prezenta decizie.

Articolul 18
Misiunile

1. Pe parcursul stagiului, la cererea deputatului către serviciul competent al Parlamentului, 
stagiarii pot fi trimiși în misiune la unul dintre celelalte sedii ale Parlamentului.

2. În ceea ce privește misiunile respective, stagiarii au dreptul la aceleași condiții de rambursare 
ca asistenții acreditați, în temeiul măsurilor de punere în aplicare pentru Titlul II din Regimul 
aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 19
Alocația pentru locuință

Regulamentul intern care reglementează stagiile la Secretariatul Parlamentului European cu 
privire la alocațiile pentru locuință se aplică stagiilor în temeiul unui acord cu Parlamentul 
European încheiat în temeiul Părții 2 din prezenta decizie.

Articolul 20
Concediul și absențele 

Regulamentul intern care reglementează stagiile la Secretariatul Parlamentului European cu 
privire la concedii și absențe se aplică stagiilor în temeiul unui acord cu Parlamentul European 
încheiat în temeiul Părții 2 din prezenta decizie, înțelegându-se că deputatul respectiv 
acționează în calitate de supraveghetor al formării.

Articolul 21
Stagiarii ACP din Parlamentul European 

Normele privind stagiile pe baza unui acord cu Parlamentul European din prezenta decizie se 
aplică stagiilor care se încadrează în domeniul de aplicare al inițiativei „stagiarii ACP din 
Parlamentul European”.
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Partea 3: Vizite de studiu

 Articolul 22
Dispoziții generale

1. Deputații pot oferi ocazia de a studia în detaliu subiectele privind Uniunea Europeană prin 
petrecerea unei perioade în cabinetul deputatului din Bruxelles sau Strasbourg. 

2. Durata maximă a vizitelor de studiu este de șase săptămâni. Numai două vizite de studiu pot 
fi oferite aceleiași persoane pe parcursul unei legislaturi. Trebuie să treacă o perioadă de cel 
puțin douăsprezece luni consecutive între două vizite oferite aceluiași participant.

3. Deputații care doresc să accepte vizite de studiu ar trebui să informeze serviciul competent 
al Parlamentului cu cel puțin o lună înainte de data preconizată a vizitei. 

4. Deputații furnizează serviciului competent al Parlamentului următoarele documente cu cel 
puțin o lună înainte de data preconizată a vizitei:

–   o declarație personală a solicitantului care să indice deputatul cu care dorește să lucreze, 
obiectivul vizitei și perioada dorită;

–   un curriculum vitae;

–   o copie a pașaportului sau a cărții naționale de identitate a solicitantului;

–   în cazul resortisanților țărilor terțe, după caz, o copie a unei vize valabile pe întreaga durată 
a stagiului.

5. Participanții la vizitele de studiu nu primesc nicio indemnizație de niciun fel. La cererea 
deputatului în cauză, participanților la vizitele de studiu li se poate acorda o compensație 
proporțională cu durata vizitei, sub forma unei plăți unice. Valoarea totală a compensației 
pentru perioada maximă nu depășește valoarea maximă a indemnizației maxime acordate în 
temeiul articolului 10 alineatul (2). În acest caz, participantul furnizează un document emis de 
o instituție financiară care menționează în mod clar denumirea băncii și a titularului de cont, 
codul IBAN și codul BIC/SWIFT pentru efectuarea plății. Contul bancar ar trebui să fie deschis 
într-un stat membru al UE, iar stagiarul trebuie să fie titularul acestuia.

6. Atunci când decid să le ofere participanților la vizitele de studiu posibilitatea de a călători la 
un alt loc de desfășurare a activității Parlamentului, Bruxelles sau Strasbourg, deputații 
rambursează cheltuielile suportate. 
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Partea 4: Stagii în statul membru în care deputatul a fost ales 

Articolul 23
Dispoziții generale

În limitele specificate la articolul 2 alineatul (1), deputații pot oferi stagii în statele membre în 
care au fost aleși. Legea aplicabilă acestor stagii este legislația națională a statului membru 
respectiv. 

Articolul 24
Condiții de eligibilitate

1. Stagiile în statul membru în care deputatul a fost ales pot fi finanțate numai din indemnizația 
de asistență parlamentară în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de mai jos.

2. În plus față de condițiile generale de admitere prevăzute la articolul 3, stagiarii trebuie să 
îndeplinească anumite condiții de admitere pentru stagii prevăzute de legislația aplicabilă în 
statul membru în care urmează să se efectueze stagiul.

3. Prin derogare de la alineatul (2), se renunță la condițiile generale de admitere care încalcă 
dreptul aplicabil al statului membru în care urmează să se efectueze stagiul.

4. Deputații înaintează toate documentele enumerate mai jos serviciului competent al 
Parlamentului, astfel încât să se poată verifica îndeplinirea condițiilor generale de admitere 
prevăzute la articolul 3 și condițiile specifice de admitere prevăzute de legislația națională 
aplicabilă.

În special, fiecare deputat furnizează: 

(a) o cerere de rambursare semnată de către deputat împreună cu toate informațiile solicitate 
pentru validarea cererii, inclusiv o copie a acordului de stagiu semnat în mod corespunzător și 
numele agentului de plată care va fi responsabil de gestionarea acordului;

(b) o declarație semnată de stagiar privind păstrarea secretului profesional și a discreției;

(c) copia unui act de identitate valabil al stagiarului;

(d) un curriculum vitae;

(e) dovada că stagiarul deține o asigurare de accident și de sănătate fie de către serviciul 
național de sănătate, fie de către o asigurare privată;

(f) documente justificative privind condițiile specifice de admitere, astfel cum sunt prevăzute 
de legislația națională aplicabilă;

(g) în cazul resortisanților țărilor terțe, după caz, o copie a unei vize valabile pe întreaga durată 
a stagiului;
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5. Toate documentele enumerate mai sus se transmit serviciului competent al Parlamentului cu 
cel puțin o lună înainte de data de începere a acordului de stagiu solicitată de deputat. În cazul 
nerespectării acestor termene, data prevăzută pentru începerea contractului se amână.

Articolul 25
Acordul de stagiu

1. Toți stagiarii trebuie să semneze un acord de stagiu cu deputatul pe lângă care efectuează 
stagiul.

2. Pe toată durata stagiului, stagiarii se află sub responsabilitatea deputatului respectiv. Acordul 
precizează, de asemenea, numele asistentului local responsabil pentru stagiar, atunci când 
deputatul nu este prezent în statul membru în care a fost ales.

3. Acordurile de stagiu sunt administrate de agentul de plată al deputatului, astfel cum se 
menționează la articolul 35 din măsurile de punere în aplicare, care asigură respectarea în mod 
corespunzător a dreptului intern și a dreptului Uniunii Europene, în special în ceea ce privește 
securitatea socială și obligațiile fiscale.

4. Acordul de stagiu specifică locul de desfășurare a activității stagiarului. 

5. Acordul de stagiu trebuie să respecte legislația națională aplicabilă în ceea ce privește 
concediile, concediile speciale, concediile medicale și absențele nejustificate.

6. Convenția de stagiu include o clauză care prevede în mod explicit faptul că Parlamentul 
European nu poate fi considerat parte la această convenție și că nu poate fi ținut responsabil 
pentru nicio acțiune sau omisiune a vreunei părți la această convenție care ar putea conduce la 
o plângere privind încălcarea convenției sau la orice altă plângere juridică sau de altă natură.

7. În cazul în care deputatul își încheie mandatul, fie prin deces, fie prin demisie sau din orice 
alt motiv, acordul de stagiu încetează în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În 
absența unor dispoziții naționale specifice, stagiul se încheie la sfârșitul lunii în care încetează 
mandatul deputatului respectiv.

Articolul 26
Indemnizația lunară

1. Fără a aduce atingere legislației naționale aplicabile, indemnizația lunară nu depășește suma 
maximă prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din prezenta decizie.

2. Rambursarea indemnizației și a oricăror altor costuri aferente în temeiul indemnizației pentru 
asistență parlamentară se rambursează prin intermediul agentului de plată.
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Articolul 27
Durata stagiului

1. În cazul în care nu există dispoziții contrare în legislația națională aplicabilă, stagiile se 
acordă pentru o perioadă de una până la cinci luni consecutive și pot fi reînnoite o dată pentru 
o perioadă de până la patru luni. 

2. Stagiul nu poate fi reînnoit.

Articolul 28
Timpul de lucru

Orele de lucru săptămânale sunt cele prevăzute pentru o muncă cu normă întreagă, în 
conformitate cu legislația națională aplicabilă, de luni până vineri.

Articolul 29
Cheltuieli de misiune/deplasare 

1. Stagiarul poate primi o compensație suplimentară pentru a acoperi cheltuielile de călătorie 
pentru a-și prelua postul și pentru a reveni la locul său de reședință obișnuită la sfârșitul 
stagiului.

2. În legătură cu atribuțiile parlamentare și la cererea deputatului în cauză, stagiarii pot fi trimiși 
în misiune la unul dintre cele trei sedii ale Parlamentului sau într-un oraș din statul membru în 
care a fost ales deputatul, timp de cel mult 2 de zile pe lună completă de stagiu. Misiunile la 
Strasbourg se oferă pe durata sesiunii parlamentare (3,5 zile). Durata maximă a misiunilor 
individuale este limitată la 5 zile lucrătoare consecutive pentru întregul stagiu.

3. În condițiile prevăzute de legislația națională aplicabilă, stagiarul are dreptul la rambursarea 
cheltuielilor de călătorie, inclusiv cheltuielile de masă și de cazare suportate în timpul misiunii 
la cererea deputatului:

(a) Rambursarea costurilor de călătorie se face pe baza documentelor justificative, în original, 
în special a biletelor de avion sau de tren, inclusiv a cărților de îmbarcare. Atunci când 
deplasarea se efectuează cu un autovehicul, rambursarea corespunde prețului unui bilet de tren 
la clasa a doua pentru traseul respectiv, în funcție de baremul kilometric forfetar aplicat în 
temeiul normelor sau al practicilor naționale acceptate de către autoritățile fiscale. Efectuarea 
deplasării se dovedește cu documente adecvate, inclusiv facturi de combustibil și/sau de cazare 
la locul misiunii.

(b) Stagiarul are dreptul de a fi rambursat pentru cheltuieli reale rezonabile sau de a primi o 
diurnă forfetară în funcție de baremul aplicat în temeiul normelor sau al practicilor naționale 
acceptate de către autoritățile fiscale, care să acopere cazarea, masa și cheltuielile diverse, care 
se plătesc după efectuarea deplasării, la prezentarea documentelor menționate la alineatul 
anterior.

4. Rambursarea este limitată la minimul prevăzut de legislația națională aplicabilă. 
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5. În timpul călătoriei de misiune, stagiarul alege modalitățile de transport și de cazare cele mai 
economice și mai eficiente. Deplasările cu trenul sau cu avionul în Europa se fac la clasa 
economică. Stagiarul trebuie să utilizeze resurse hoteliere economice și convenabile, ținând 
seama de disponibilitatea și de accesibilitatea acestora în circumstanțele existente. Cazarea se 
face în camere standard. Taxiurile se utilizează în mod excepțional și doar pe distanțe scurte, 
atunci când nu există transport public disponibil. Se prezintă o chitanță care specifică prețul 
efectiv plătit și locul de plecare și de destinație.

6. Toate documentele justificative se transmit agentului de plată care gestionează acordul de 
stagiu.

Partea 5: Dispoziții finale 

Articolul 30
Litigii

Un stagiar care a încheiat un acord cu Parlamentul European și care dorește să conteste o 
decizie adoptată în aplicarea prezentei decizii depune o cerere motivată în acest sens la serviciul 
competent al Parlamentului sau, în cazul în care decizia contestată a fost luată de către serviciul 
competent al Parlamentului, la Secretarul General. Serviciul competent al Parlamentului sau, 
după caz, Secretarul General, transmite stagiarului un răspuns motivat în termen de trei luni.

Articolul 31
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal generate în legătură cu stagiile sunt prelucrate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 
2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a 
acestor date. Toate datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în scopul și în cadrul 
prezentei decizii. Stagiarii ar trebui să știe că numele lor va fi publicat pe site-ul Parlamentului 
European pe durata acordului de stagiu.

Articolul 32
Monitorizarea și raportul de evaluare

Serviciile competente ale Parlamentului monitorizează punerea în aplicare a prezentei decizii 
și întocmesc un raport de evaluare până la cel târziu 31 decembrie 2020.
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Articolul 33
Abrogarea normelor anterioare

Decizia Biroului din 19 aprilie 2010 privind normele referitoare la stagiarii deputaților se 
abrogă. 

Articolul 34
Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 2 iulie 2019.


