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PRAVILNIK ZA PRAKTIKANTE POSLANCEV
SKLEP PREDSEDSTVA
Z DNE 10. DECEMBRA 20181
PREDSEDSTVO EVROPSKEGA PARLAMENTA,
–

ob upoštevanju člena 25(2) in (3) Poslovnika Evropskega parlamenta2,

ker
(1) praksa pri poslancih Evropskega parlamenta prispeva k evropskemu izobraževanju in
poklicnemu usposabljanju ter spodbuja boljše razumevanje delovanja institucij;
(2) je pomen prakse, zlasti njen prispevek k lažjemu prehodu v zaposlitev, odvisen od kakovosti
učne vsebine in delovnih pogojev;
(3) je primerno sprejeti skupna pravila in smernice o praktikantih poslancev za izboljšanje
kakovosti prakse, zlasti glede učne vsebine in usposabljanja, delovnih pogojev, vključno z
dostojnim plačilom in omejitvijo trajanja, da se praktikantom zagotovi kakovost;
(4) Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta3 (v nadaljnjem besedilu
„izvedbeni ukrepi“) določajo, da se lahko tudi stroški, nastali iz naslova pogodb o praksi, pod
pogoji, ki jih določi predsedstvo, krijejo iz parlamentarnega nadomestila poslancev.

JE SPREJELO NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Vrsta prakse
1. Da bi poslanci prispevali k evropskemu izobraževanju in poklicnemu usposabljanju
državljanov EU ter omogočili vpogled v delovanje evropske institucije, lahko omogočijo
(a) opravljanje prakse v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju, ki temelji na pogodbi s
Parlamentom. Praksa lahko poteka tudi v Strasbourgu pri tistih poslancih, ki imajo tam stalne
pisarne.
(b) študijske obiske v Bruslju ali Strasbourgu,

Spremenjen s sklepi predsedstva z dne 13. januarja 2020, 18. januarja 2021, 26. januarja 2022 in 4. julija 2022.
Sklicevanje na Poslovnik se nanaša na različico, veljavno januarja 2017.
3 Sklep predsedstva z dne 19. maja in 9. julija 2008, kakor je bil nazadnje spremenjen s sklepoma predsedstva z
dne 11. junija 2018 in 2. julija 2018.
1
2

PE 422.018/BUR

(c) prakso v državi članici izvolitve.
2. Poslanci svobodno izberejo praktikante in udeležence študijskih obiskov, če izpolnjujejo
splošne in posebne pogoje za sprejem iz tega sklepa.

Del 1: Splošne določbe, veljavne za vse vrste prakse
Člen 2
Splošna pravila
1. Poslanci imajo lahko sočasno do tri praktikante.
2. Če je predvideno, da bodo vsi trije praktikanti opravljali prakso v istem kraju dela
Parlamenta, je zaradi varnostnih omejitev v zvezi z uporabo stavb Parlamenta to število
odvisno od tega, ali služba, ki jo je za to pooblastil generalni sekretar politične skupine
zadevnega poslanca, potrdi, da ima poslanec dovolj pisarniškega prostora za izpolnjevanje teh
varnostnih standardov.
3. Prakso lahko omogočijo tudi skupine poslancev v smislu člena 34(2) izvedbenih ukrepov.
4. Naloge, ki jih opravlja praktikant, v nobenem primeru ne smejo nadomestiti zaposlitve
akreditiranega ali lokalnega parlamentarnega pomočnika, nadomestilo, ki ga prejme praktikant,
pa ne sme biti v resnici prikrita oblika dohodka.

Člen 3
Splošni pogoji za sprejem
1. Praktikanti morajo:
(a) biti državljani države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop k Evropski
uniji. Poslanci lahko omogočijo opravljanje prakse tudi državljanom tretjih držav, če
zagotovijo, da praktikanti pred vstopom na ozemlje države, v kateri bodo opravljali prakso,
izpolnjujejo vizumske obveznosti. Vizum mora biti veljaven za celotno trajanje prakse in
omogočati praktikantu, da prosto potuje po državi, v kateri opravlja prakso, ter po Belgiji in
Franciji.
(b) biti stari vsaj 18 let na dan začetka opravljanja prakse, ki temelji na sporazumu z Evropskim
parlamentom.
Kvestorji lahko na podlagi ustrezno utemeljene zahteve izjemoma dovolijo odstopanje od te
starostne omejitve.
Praksa v državi članici izvolitve se lahko ponudi tudi učencem, starim najmanj 14 let, če je to
delovna praksa, ki jo morajo opraviti v času šolanja;
(c) temeljito poznati enega od uradnih jezikov Evropske unije;
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(d) med prakso ne smejo biti pogodbene stranke pogodbe o zaposlitvi ali v katerem koli drugem
pogodbenem delovnem razmerju. Praksa lahko poteka med pogodbo o zaposlitvi le, če je del
poklicnega usposabljanja ali akademskega raziskovalnega dela;
(e) niso že opravljali prakse pri poslancu, razen študijskih obiskov;
(f) niso že delali kot lokalni ali akreditirani parlamentarni pomočnik pri poslancu.
2. Praksa ne sme povzročiti nasprotja interesov v smislu členov 43 in 62 izvedbenih ukrepov.
3. Poslanci v največji možni meri spodbujajo enake možnosti in zagotavljajo ravnotežje med
spoloma.

Člen 4
Stroški
Stroški, povezani s prakso v skladu s tem sklepom, vključno z mesečnim nadomestilom,
potnimi stroški, stroški službenih potovanj in stroški zavarovanja, se krijejo iz nadomestila za
parlamentarno pomoč zadevnega poslanca, kot določa člen 33(4) izvedbenih ukrepov, in sicer
v okviru sredstev tega nadomestila.

Del 2: Praksa na podlagi pogodbe z Evropskim parlamentom
Člen 5
Posebni pogoji za sprejem
Poslanci lahko ponudijo prakso kandidatom, ki so pred datumom začetka prakse:
– pridobili srednješolsko spričevalo, ki ustreza stopnji, potrebni za vpis na univerzo, ali
– opravili višješolski ali tehnični študij na enakovredni ravni ali
– pridobili diplomo univerzitetne stopnje.

Člen 6
Trajanje prakse
1. Praksa traja od šest tednov do pet zaporednih mesecev.
2. Prakso lahko pristojna služba Parlamenta enkrat podaljša za največ štiri zaporedne mesece,
na podlagi utemeljene zahteve, ki jo predloži poslanec najmanj dva tedna pred koncem prvotne
prakse. Podaljšek prakse se lahko opravi pri drugem poslancu, ne pri istem, pri katerem je
praktikant opravil začetno prakso. Med datumom konca prakse, navedenim v pogodbi o praksi,
in odobrenim podaljšanjem se praksa ne sme prekiniti. Skupno trajanje prakse v nobenem
primeru ne sme preseči devetih mesecev.
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3. Prakse ni mogoče ponoviti.
Člen 7
Potrebna dokumentacija
1. Kandidati morajo pristojni službi Parlamenta predložiti vse spodaj navedene dokumente:
(a) obrazec za prijavo, ki ga podpiše poslanec, z vsemi informacijami, potrebnimi za sklenitev
pogodbe o praksi;
(b) podpisano izjavo praktikanta v zvezi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti in
zaupnosti;
(c) kopijo veljavnega osebnega dokumenta praktikanta;
(d) življenjepis;
(e) dokazila o akademskih kvalifikacijah;
f) dokument, ki ga izda finančna institucija in v katerem je jasno navedeno ime banke in
imetnika računa, IBAN ter koda BIC/SWIFT za izplačilo mesečnega nadomestila. Bančni
račun je treba na praktikantovo ime odpreti v državi članici EU;
(g) po potrebi kopijo vizuma, veljavnega za ves čas prakse, v primeru državljanov drugih držav;
2. Vse navedene dokumente je treba posredovati pristojni službi Parlamenta najpozneje en
mesec pred predvidenim datumom začetka prakse. Če se ta rok zamudi, se datum začetka
prakse odloži. Pristojna služba bo preverila, če so izpolnjeni splošni pogoji za sprejem iz
člena 3 in posebni pogoji iz člena 5, ki urejajo sprejem.

Člen 8
Invalidni praktikanti: zahteva za razumno prilagoditev
1. Poslanci lahko v Bruslju ponudijo prakso invalidnim praktikantom.
2. V skladu s členom 1d(4) kadrovskih predpisov pomeni „razumna prilagoditev“ v zvezi z
osnovnimi nalogami delovnega mesta primerne ukrepe, če so potrebni, s katerimi se invalidu
omogoči dostop do zaposlitve, sodelovanje ali napredovanje pri delu ali vključitev v
usposabljanje, razen če bi ti ukrepi nesorazmerno obremenili delodajalca.
3. Interni pravilnik z dne 1. aprila 2015 o izvajanju člena 1d(4) kadrovskih predpisov in
smernice, sprejete v skladu s členom 9 navedenega internega pravilnika, se smiselno
uporabljajo za prakse.
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4. Praktikantom pri poslancu, ki so v svoji prijavi navedli, da potrebujejo razumno prilagoditev,
ni treba opraviti zdravniškega pregleda iz člena 2(1) internega pravilnika z dne 1. aprila 2015
ter točk 8.1 in 10.1 smernic, temveč se jih pozove na razgovor z enim od zdravnikov
Parlamenta.
Člen 9
Pogodba o praksi
1. Na začetku prakse pristojni organ in praktikant podpišeta pogodbo o praksi v smislu
internega pravilnika za opravljanje prakse v sekretariatu Evropskega parlamenta. Samo ta
pogodba je veljavna.
2. V pogodbi se navede ime poslanca, pri katerem praktikant opravlja prakso.
3. S sprejemom na opravljanje prakse praktikant ne pridobi statusa uradnika ali začasnega
uslužbenca Evropske unije in v nobenem primeru ne pridobi pravice do zaposlitve.

Člen 10
Mesečno nadomestilo
1. Praktikanti v smislu člena 5 prejemajo mesečno nadomestilo.
2. O višini mesečnega nadomestila, ki za pogodbe za polni delovni čas znaša od 858 do
1407 EUR, prosto odloča poslanec. Predsedstvo lahko ta znesek vsako leto prilagodi in objavi
na spletnem mestu Evropskega parlamenta.
3. V primeru pogodb za krajši delovni čas se znesek mesečnega nadomestila sorazmerno
prilagodi.
4. Višina mesečnega nadomestila je ves čas opravljanja prakse enaka. Če se praksa v skladu s
členom 6 podaljša, se lahko mesečno nadomestilo enkrat zviša za čas podaljšanja.
5. Če praktikant že prejema nadomestilo ali štipendijo iz drugih virov, se znesek tega zunanjega
prihodka odšteje od zneska iz odstavka 2 tega člena.
6. Praktikant sam odgovarja za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti. Za mesečno
nadomestilo se ne plača davek Unije.
7. Če se praksa začne ali konča v teku meseca, se mesečno nadomestilo izplača sorazmerno.
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Člen 11
Vloga poslanca pri praksi
1. V vseh upravnih zadevah poslanec deluje kot povezava med praktikantom in pristojno
službo.
2. Poslanec pristojno službo Parlamenta nemudoma obvesti o pomembnih dogodkih v času
opravljanja prakse (predvsem o odsotnosti, bolezni ali nezgodi), ki jih zasledi sam ali ga o njih
obvesti praktikant.
3. V času prakse je za praktikante odgovoren poslanec, pri katerem delajo.

Člen 12
Splošne obveznosti praktikantov
1. Praktikanti morajo spoštovati ta sklep predsedstva o opravljanju prakse pri poslancih.
2. Od praktikantov se zahteva, da upoštevajo navodila poslanca, pri katerem delajo.
3. Ko praktikant sprejme prakso v Evropskem parlamentu, se s tem obveže, da bo spoštoval
notranja pravila Parlamenta, zlasti tista v zvezi z varnostjo.
4. Praktikanti morajo ves čas prakse ravnati karseda diskretno glede vsakodnevnega dela v
Evropskem parlamentu. Osebam, ki niso poslanci ali uslužbenci Evropskega parlamenta, ne
smejo posredovati dokumentov ali informacij, s katerimi se seznanijo in ki niso še javni, brez
predhodne privolitve Evropskega parlamenta.
5. Praktikanti morajo spoštovati ista pravila za stike z mediji kot statutarni uslužbenci
Evropskega parlamenta in upoštevati dana navodila.
6. Ta dolžnost praktikante obvezuje tudi po zaključku prakse.
7. Praktikanti morajo spoštovati zakonodajo države, v kateri poteka njihova praksa, zlasti glede
vpisa v občinske registre prebivalstva ali morebitnih vizumskih obveznosti.

Člen 13
Nezgodno in zdravstveno zavarovanje
1. Praktikanti se zavarujejo za primer bolezni in nezgode za ves čas trajanja prakse. Evropski
parlament v njihovem imenu sklene zdravstveno in nezgodno zavarovanje, ki zagotavlja
dodatno zavarovanje poleg tistega, ki ga lahko imajo v okviru svojega nacionalnega sistema ali
kako drugače.
2. Na prošnjo praktikanta lahko Evropski parlament zavaruje tudi njegovega zakonca ali
registriranega partnerja in otroke. V tem primeru mora zavarovalne premije plačati praktikant
sam.
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3. V primeru bolezni ali nezgode se praktikant obrne neposredno na zavarovalnico. Evropski
parlament ne more biti posrednik med praktikantom in zavarovalnico.

Člen 14
Delovni čas
1. Praktikanti opravljajo prakso za polni ali za polovični (50 %) delovni čas.
2. Zanje velja delovni čas uslužbencev Evropskega parlamenta. Nadure jim ne dajejo pravice
do nadomestila ali plačila za nadurno delo.

Člen 15
Predčasni zaključek prakse
Določbe internega pravilnika za opravljanje prakse v sekretariatu Evropskega parlamenta o
predčasnem prenehanju veljajo za prakso, ki temelji na pogodbi z Evropskim parlamentom v
skladu z delom 2 tega sklepa, pri čemer se razume, da ima poslanec vlogo mentorja pri
usposabljanju.

Člen 16
Zaključek prakse
1. Praksa se zaključi ob koncu dogovorjenega obdobja.
2. Praksa se zaključi konec meseca, v katerem se konča poslančev mandat zaradi smrti, odstopa
ali iz katerega koli drugega razloga.
3. Če je praktikant izpolnil vse obveznosti, mu pristojna služba Parlamenta na posebnem
obrazcu izda potrdilo o opravljeni praksi, v katerem so navedeni trajanje prakse in ime
poslanca, pri katerem je opravljal prakso. Poslanci lahko, če želijo, izdajo tudi dodatno potrdilo
o nalogah, ki so bile opravljene med prakso.

Člen 17
Nadomestilo za potne stroške
Na zahtevo poslanca za prakso, ki temelji na pogodbi z Evropskim parlamentom v skladu z
delom 2 tega sklepa, veljajo določbe internega pravilnika za opravljanje prakse v sekretariatu
Evropskega parlamenta o potnih stroških.
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Člen 18
Službena potovanja
1. V času opravljanja prakse gredo lahko praktikanti na službeno potovanje v enega od drugih
krajev dela Parlamenta. Poslanec mora zato pri pristojni službi Parlamenta vložiti ustrezno
zahtevo.
2. Za ta službena potovanja se praktikantu povrnejo stroški v enaki višini kot akreditiranim
pomočnikom v skladu z izvedbenimi ukrepi za naslov II Pogojev za zaposlitev drugih
uslužbencev Evropske unije.

Člen 19
Gospodinjski dodatek
Za prakso, ki temelji na pogodbi z Evropskim parlamentom v skladu z delom 2 tega sklepa,
veljajo določbe internega pravilnika za opravljanje prakse v sekretariatu Evropskega
parlamenta o gospodinjskem dodatku.

Člen 20
Dopust in odsotnost
Določbe internega pravilnika za opravljanje prakse v sekretariatu Evropskega parlamenta o
dopustu in odsotnosti veljajo za prakso, ki temelji na pogodbi z Evropskim parlamentom v
skladu z delom 2 tega sklepa, pri čemer se razume, da ima poslanec vlogo mentorja pri
usposabljanju.

Člen 21
Praktikanti držav AKP v Evropskem parlamentu
Pravila o praksi na podlagi pogodbe z Evropskim parlamentom iz tega sklepa veljajo tudi za
prakso s področja pobude „praktikanti iz držav AKP v Evropskem parlamentu“.

Del 3: Študijski obiski
Člen 22
Splošne določbe
1. Poslanci lahko ponudijo priložnost za poglobljen študij o zadevah, ki se nanašajo na
Evropsko unijo, s povabilom v svojo pisarno v Parlamentu v Bruslju ali Strasbourgu.
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2. Študijski obiski lahko trajajo največ šest tednov. Isti osebi se lahko v istem parlamentarnem
obdobju odobrita le dva študijska obiska. Med dvema obiskoma, odobrenima istemu
udeležencu, mora biti najmanj dvanajst zaporednih mesecev.
3. Poslanci, ki želijo imeti študijske obiske, morajo pristojno službo Parlamenta o tem obvestiti
najmanj en mesec pred predvidenim datumom obiska.
4. Poslanci pristojni službi Parlamenta najmanj en mesec pred predvidenim datumom obiska
predložijo naslednje dokumente:
– osebno izjavo prosilca, v kateri je naveden poslanec, pri katerem želijo pridobiti delovne
izkušnje, namen obiska in želeno obdobje;
– življenjepis;
– kopijo potnega lista ali osebne izkaznice prosilca;
– v primeru državljanov tretjih držav po potrebi kopijo veljavnega vizuma za celotno trajanje
prakse.
5. Udeleženci študijskih obiskov ne dobijo nikakršnega nadomestila. Na zahtevo zadevnega
poslanca se lahko udeležencem študijskih obiskov odobri nadomestilo v obliki enkratnega
plačila, ki je sorazmerno s trajanjem obiska. Skupni znesek nadomestila za najdaljše obdobje
ne presega zneska najvišjega dovoljenega nadomestila, odobrenega v skladu s členom 10(2).
V tem primeru udeleženec predloži dokument, ki ga je izdala finančna institucija in v katerem
je jasno navedeno ime banke in imetnika računa, IBAN ter koda BIC/SWIFT za izplačilo.
Bančni račun mora biti odprt v državi članici EU in na ime udeleženca.
6. Če se poslanci odločijo, da lahko udeleženci študijskega obiska potujejo v drug kraj dela
Parlamenta, Bruselj ali Strasbourg, povrnejo nastale stroške.

Del 4: Praksa v državi članici izvolitve
Člen 23
Splošna pravila
V mejah, določenih v členu 2(1), lahko poslanci ponudijo prakso v državi članici izvolitve. Za
to prakso velja nacionalna zakonodaja države članice.

Člen 24
Pogoji za upravičenost
1. Praksa v državi članici izvolitve se lahko krije iz nadomestila za parlamentarno pomoč le,
če so izpolnjeni pogoji, našteti v nadaljevanju.
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2. Poleg splošnih pogojev, ki urejajo sprejem iz člena 3, morajo praktikanti izpolnjevati
posebne pogoje za sprejem na prakso, ki jih zagotavlja veljavna zakonodaja države članice, v
kateri praksa poteka.
3. Ne glede na odstavek 2 se opustijo splošni pogoji za sprejem, ki niso v skladu z veljavno
zakonodajo države članice, v kateri naj bi se opravljala praksa.
4. Poslanec zadevni službi Parlamenta predloži vse spodaj navedene dokumente, da lahko
preveri izpolnjevanje splošnih pogojev za sprejem iz člena 3 in posebnih pogojev za sprejem,
ki jih določa veljavna nacionalna zakonodaja.
Poslanec zlasti predloži:
(a) zahtevo za kritje, ki jo sam podpiše, z vsemi informacijami, potrebnimi za potrditev vloge,
vključno s kopijo podpisane pogodbe o praksi in imenom plačilnega zastopnika, ki bo pristojen
za upravljanje pogodbe;
(b) podpisano izjavo praktikanta v zvezi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti in
zaupnosti;
(c) kopijo veljavnega osebnega dokumenta praktikanta;
(d) življenjepis;
(e) dokazilo, da ima praktikant nezgodno in zdravstveno zavarovanje, bodisi v okviru
nacionalnega zdravstvenega varstva bodisi pri zasebni zavarovalnici;
(f) pisno dokazilo glede posebnih pogojev za sprejem, kot je določeno v nacionalni zakonodaji;
(g) v primeru državljanov tretjih držav po potrebi kopijo veljavnega vizuma za celotno trajanje
prakse.
5. Vsi navedeni dokumenti se posredujejo pristojni službi Parlamenta najpozneje en mesec pred
datumom začetka veljavnosti pogodbe o praksi, kot ga je določil poslanec. Če se ta rok ne
upošteva, se datum začetka prestavi.

Člen 25
Pogodba o praksi
1. Praktikant mora podpisati pogodbo o praksi s poslancem, pri katerem jo bo opravljal.
2. V času opravljanja prakse je za praktikanta odgovoren poslanec. V pogodbi se navede tudi
ime lokalnega pomočnika, pristojnega za praktikanta, kadar poslanec ni navzoč v državi članici
izvolitve.
3. Poslančev plačilni zastopnik upravlja pogodbe o praksi iz člena 35 izvedbenih ukrepov in
zagotavlja, da se nacionalno pravo in pravo Evropske unije ustrezno spoštujeta, zlasti na
področju socialne varnosti in davčnih obveznosti.
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4. V pogodbi o praksi se navede kraj dela praktikanta.
5. Pogodba o praksi mora biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo glede dopusta,
posebnega dopusta, odsotnosti zaradi bolezni in neutemeljenih odsotnosti.
6. Pogodba o praksi vsebuje klavzulo, v kateri je izrecno poudarjeno, da Evropski parlament
ne more biti obravnavan kot pogodbena stranka in ni odgovoren za dejanja ali opustitve dejanja
katere od strank pogodbe, ki lahko privedejo do pritožbe zaradi kršitve pogodbe ali druge
pritožbe pravne ali druge narave.
7. Če poslancu preneha mandat zaradi smrti, odstopa ali iz katerega koli drugega razloga, v
skladu z veljavno nacionalno zakonodajo pogodba o praksi preneha veljati. Če ni posebnih
nacionalnih določb, se praksa zaključi ob koncu meseca, v katerem se konča poslančev mandat.

Člen 26
Mesečno nadomestilo
1. Ne glede na veljavno nacionalno zakonodajo mesečno nadomestilo ne presega najvišjega
zneska, določenega v členu 10(2) tega sklepa.
2. Nadomestilo in drugi s tem povezani stroški v okviru dodatka za parlamentarno pomoč se
izplačajo prek plačilnega zastopnika.

Člen 27
Trajanje prakse
1. Če veljavna nacionalna zakonodaja ne določa drugače, traja praksa od enega do pet
zaporednih mesecev in se lahko enkrat podaljša za največ štiri mesece.
2. Prakse ni mogoče ponoviti.

Člen 28
Delovni čas
Tedenski delovni čas je polni delovni čas od ponedeljka do petka, kot ga določa veljavna
nacionalna zakonodaja.
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Člen 29
Potni stroški
1. Praktikanti lahko prejmejo dodatno nadomestilo za kritje potnih stroškov ob nastopu prakse
in za vrnitev v kraj običajnega prebivališča ob koncu prakse.

2. V skladu s parlamentarnimi obveznostmi in na zahtevo poslanca gredo praktikanti lahko na
službeno potovanje v enega od treh krajev dela Parlamenta ali v državo članico izvolitve za
največ 2 dni na cel mesec prakse. Službena potovanja v Strasbourg se odobrijo za čas trajanja
parlamentarnega zasedanja (3,5 dni). Trajanje posameznih službenih potovanj je omejeno na
največ 5 zaporednih delovnih dni za celotno prakso.
3. V skladu s pogoji, ki jih določa veljavna nacionalna zakonodaja, je praktikant upravičen do
povračila potnih stroškov, vključno s stroški za prehrano in nastanitev, nastalimi med
službenim potovanjem na zahtevo poslanca.
(a) Nadomestilo potnih stroškov se izvede na osnovi izvirnih dokazil, zlasti vozovnic za vlak
ali letalo, vključno z vstopnimi kuponi. Pri potovanju z avtomobilom je nadomestilo enako
ceni vozovnice za vlak v drugem razredu za enako potovanje oziroma ustreza pavšalni
kilometrini v skladu s nacionalnimi predpisi ali prakso, ki jo dopuščajo davčni organi. Za
takšno potovanje je treba predložiti ustrezna dokazila, vključno z računi za plačilo goriva in/ali
za nastanitev v kraju službenega potovanja.
(b) Praktikant je upravičen do nadomestila razumnih dejanskih stroškov oziroma do dnevnega
pavšalnega zneska v skladu s nacionalnimi predpisi ali prakso, ki jo dopuščajo davčni organi,
za kritje stroškov nastanitve, obrokov in drugih stroškov, in se izplača po koncu službenega
potovanja na osnovi predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka.
4. Povračilo je omejeno na minimum, ki je določen z veljavno nacionalno zakonodajo.
5. Praktikant mora za službeno potovanje izbrati najbolj varčno in funkcionalno prevozno
sredstvo in nastanitev. Potovanja z vlakom ali letalom znotraj Evrope se opravijo v drugem
oziroma ekonomskem razredu. Praktikant za nastanitev izbere primeren in ekonomičen hotel,
pri čemer upošteva razpoložljivost in dostopnost v danem času. Za nastanitev mora izbrati
standardno sobo. Uporaba taksija je mogoča le v izjemnih primerih in za kratke razdalje, če ni
ustreznega javnega prevoza. Predložiti mora račun, na katerem so jasno navedeni dejanska cena
ter začetni in končni kraj vožnje.
6. Vsa dokazila se predložijo plačilnemu zastopniku, ki upravlja pogodbo o praksi.

Del 5: Končne določbe
Člen 30
Spori
V skladu s pogodbo z Evropskim parlamentom praktikant, ki želi spodbijati odločitev, sprejeto
v skladu s tem sklepom, naslovi utemeljeno zahtevo na pristojno službo Parlamenta ali na
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generalnega sekretarja, če je sporno odločitev sprejela ta služba. Pristojna služba Parlamenta
ali po potrebi generalni sekretar praktikantu v treh mesecih pošlje obrazložen odgovor.
Člen 31
Obdelava osebnih podatkov
Osebni podatki se za potrebe pogodbe o praksi obdelujejo v skladu z Uredbo (EU)
št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem
pretoku takih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo le za namene in v okviru tega sklepa.
Pripravnik je seznanjen, da bo njegovo ime za čas trajanja pogodbe o praksi objavljeno na
spletnem mestu Evropskega parlamenta.

Člen 32
Poročilo o spremljanju in oceni
Pristojne službe Parlamenta spremljajo izvajanje tega sklepa in najpozneje do 31. decembra
2020 pripravijo poročilo o oceni.

Člen 33
Razveljavitev prejšnjih pravil
Ta sklep razveljavlja sklep predsedstva z dne 19. aprila 2010 v zvezi s pravili o praktikantih
poslancev.

Člen 34
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 2. julija 2019.
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