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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО СТАЖОВЕТЕ В ГЕНЕРАЛНИЯ

СЕКРЕТАРИАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ДЯЛ I – СТАЖОВЕ

ГЛАВА 1 – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Цел

За да допринесе за европейското образование и професионалното обучение на
гражданите на ЕС, както и за тяхното запознаване с начина на функциониране
на институцията, Генералният секретариат на Европейския парламент предлага
различни стажове. Европейският парламент е поел ангажимент да създава
равноправна и приобщаваща работна среда. Без да се засяга член 8, стажовете
са открити за всички кандидати, без да се прави разграничение по отношение на
географски, расов или етнически произход, политически, философски или
религиозни убеждения, възраст или увреждания, пол или сексуална ориентация,
и без значение какво е тяхното гражданско състояние или семейно положение.

Член 2
Определения

За целите на настоящите вътрешни правила:

- „стажант“ е физическо лице, което участва в програма за стажове
в Генералния секретариат на Европейския парламент;

- „Отдел за набиране на стажанти“ е службата на Европейския
парламент, която се занимава с подбора, приемането и
административните въпроси във връзка със стажантите;

- „трите места на работа“ са Брюксел, Люксембург и Страсбург;

- „бюра за връзка на ЕП“ са бюрата за връзка на Европейския
парламент, разположени в столицата или в големи градове на
всяка държава членка; някои от тях са разположени извън
Европейския съюз.
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Член 3
Компетентност

1. Генералният директор на Генералната дирекция за персонала е
компетентният орган, оправомощен да взема решения във връзка с подбора,
приемането и всички административни въпроси, които се отнасят до стажанти.
Генералният директор на Генералната дирекция за персонала може да делегира
тези правомощия изцяло или частично на началник-отдела, който отговаря за
Отдела за набиране на стажанти.

2. „Координаторът на стажа“ е длъжностно лице или друг служител, назначен от
Отдела за персонала/човешките ресурси (или негов еквивалент, когато такъв
отдел не съществува) на всяка генерална дирекция,

на когото е възложено да се занимава със стажантите. Координаторът на стажа
отговаря за стажантите, които са разпределени в неговата генерална дирекция.
По-специално координаторът на стажа:

 определя потребностите от стажанти в рамките на генералната
дирекция;

 участва активно в подбора на стажанти, взема участие в
приемането на окончателното решение въз основа на
направения от отговорника по стажа подбор и при съгласуване
с генералния директор;

 отговаря за всякакъв вид дейности и/или прояви, организирани
за стажантите от неговата генерална дирекция (дни за
посрещане, семинари, курсове за обучение и др.);

 отговаря за всички необходими вътрешни премествания на
стажанти (от един отдел в друг в рамките на същата генерална
дирекция);

 се занимава с всички значителни инциденти, настъпили по
време на стажа, и подпомага стажантите при всякакви
съществени проблеми, които могат да възникнат;

 осъществява връзка между отговорниците по стажа в
генералната дирекция и Отдела за набиране на стажанти.

3. „Отговорникът по стажа“ може да бъде длъжностно лице или друг служител
на Европейския парламент, работещ в отдела, в който е разпределен стажантът.
По-специално отговорникът по стажа:

 участва активно в подбора на стажанти;

 напътства и следи отблизо стажантите по време на стажа;
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 отговаря за разпределянето на ежедневните задачи на
стажантите, за наблюдението на работата на стажантите и за
гарантиране на тяхната интеграция в отдела;

 докладва на координатора на стажа за съществени инциденти,
настъпили по време на стажа.

4. Компетентният орган решава дали да създаде представителна комисия за
стажанти, която да улесни комуникацията между стажантите и органите в
Европейския парламент и да подобри провеждането на стажа.

Член 4
Видове стажове

1. Стажове „Робер Шуман“

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да се предостави възможност на
завършили висше образование лица да обогатят познанията, които са
придобили по време на своето обучение, и да се запознаят отблизо с
дейността на Европейския съюз, и по-конкретно с тази на Европейския
парламент.2. Стажове „ЕС и Вие“

Целта на стажовете „ЕС и Вие“ е да се предостави възможност на завършили

висше образование лица от страни извън Европейския съюз, в които са

разположени бюра за връзка на ЕП, да проведат стаж в съответното бюро за

връзка на ЕП.

3.. Стажове „Бизнес споразумение“

Стажовете „Бизнес споразумение“ произтичат от меморандумите за
споразумение, които генералният секретар на Европейския парламент е
сключил с определени учебни заведения или външни организации, които
обхващат, inter alia, приемането на стажанти

в Генералния секретариат на Европейския парламент; всички такива стажанти
са студенти или представители на тези учебни заведения или организации.

Правилата относно тези стажове се уреждат в споразуменията между двете
страни. По въпроси, които не са обхванати от тези споразумения, се прилагат
вътрешните правила за стажовете в Европейския парламент.
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ГЛАВА 2 – ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА СТАЖАНТИ

Член 5
Процедури за подбор

Съществуват две процедури за подбор на стажанти в зависимост от вида на
стажа:

1. Официалната и структурирана кампания за подбор, която обхваща:

 стажовете „Робер Шуман“,

 стажовете „ЕС и Вие“

и включва сравнение между различните кандидати за стажове.

2. Аd-hoc процедура за подбор, която обхваща:

 стажовете „Бизнес споразумение“

и се извършва изключително от учебното заведение или външната организация,
с които Европейският парламент има бизнес споразумение за стаж.

Член 6
Срокове за кандидатстване

1. За стажовете „Робер Шуман“ сроковете за кандидатстване са най-малко един
месец. Те се определят от компетентния орган и се публикуват на уебсайта на
Европейския парламент.

2. За стажовете „ЕС и Вие“ сроковете за кандидатстване се определят от
компетентния орган при съгласуване с бюрото за връзка на ЕП извън
Европейския съюз. Те се публикуват на уебсайта на Европейския парламент.
Всички кандидатури следва да се подават поне един месец преди началната
дата на стажа.

3. За стажовете „Бизнес споразумение“ сроковете се определят във всеки
меморандум за споразумение.

Член 7
Продължителност на стажовете

1. Стажове „Робер Шуман“

Без да се засяга член 21, продължителността на стажовете „Робер Шуман“ е пет
месеца. Стажовете се провеждат:

- от 1 март до 31 юли,

- от 1 октомври до края на февруари.
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Генералните дирекции имат възможност за по-ранно или по-късно започване на
стажа, при условие че новата начална дата е през месеца, който е
непосредствено преди или непосредствено след началната дата. Крайната дата
се изменя съответно.

Даден кандидат има възможност, по споразумение с отговорника по стажа и с
координатора на стажа в съответната генерална дирекция, да започне стажа по-
рано или по-късно, при условие че новата начална дата е през месеца, който е
непосредствено преди или непосредствено след началната дата.
Споразумението следва да бъде изпратено в Отдела за набиране на стажанти
възможно най-скоро и не по-късно от един месец преди първоначалната
начална дата, посочена по-горе. Крайната дата се изменя съответно.

Координаторът на стажа може да поиска удължаване на стажа за срок до един
месец със съгласието на стажанта и отговорника по стажа и след одобрение на
компетентния орган.

По изключение координаторът на стажа може да поиска удължаване на стажа в
интерес на службата за срок до три месеца със съгласието на стажанта и
отговорника по стажа и след одобрение на компетентния орган. Такова искане
трябва да бъде надлежно обосновано.

Удължаване може да бъде предоставено само веднъж и при условие че Отделът
за набиране на стажанти е получил информацията най-малко един месец преди
крайната дата на стажа. Не може да има прекъсване или спиране между
крайната дата, посочена в споразумението за стаж, и даденото продължение.
Общата продължителност на стажа не може да надвишава осем месеца.

По-специално за преводаческите служби в съответната генерална дирекция:

 през годината могат да бъдат предвидени до два допълнителни
периода за стаж, първият от които започва на 1 юни, а вторият –
на 1 декември,

 продължителността на четирите стажа може да се съкрати до
период от пет до най-малко три месеца.

2. Стажове „ЕС и Вие“

Периодите на стажовете се определят с общо споразумение между бюрото за
връзка на ЕП извън Европейския съюз и компетентния орган. Те се публикуват
на уебсайтовете на двете страни на 1 октомври предходната година.

Продължителността на стажовете „ЕС и Вие“ е три месеца. Те могат да бъдат
удължавани еднократно с до два месеца в бюрото за връзка на ЕП или на едно
от трите работни места, със или без прекъсване, в зависимост от решението на
бюрото за връзка на ЕП. В случай на удължаване на срока за едно от трите
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работни места бюрото за връзка на ЕП отговаря за разпределянето на стажанта
в една от службите на Генералния секретариат на Парламента.

3. Стажове „Бизнес споразумение“

Периодите на стажовете се определят във всеки меморандум за споразумение.

ГЛАВА 3 – КРИТЕРИИ

Член 8
Критерии за допустимост

1. Кандидатите трябва:

a. да са навършили 18 години към датата на започване на стажа;

b. за стаж „Робер Шуман“: да бъдат граждани на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – кандидатка за членство, за
да могат да кандидатстват. Компетентният орган обаче може да
предложи ограничен брой стажове за граждани на други държави;

c. да предоставят подходящите препоръки за пригодност,
необходими за изпълнението на задълженията им;

d. i. за граждани на държавите членки: да притежават задълбочени
познания по един от официалните езици на Европейския съюз и
много добри познания по друг официален език на Европейския
съюз;

ii. за граждани на държави, които не са членки на Европейския
съюз: да притежават много добри познания по английски, немски
или френски език;

e. за стаж „Робер Шуман“ и „ЕС и Вие“ – да са получили диплома за
завършено висше образование най-късно:

 три месеца преди началото на стажа, за да могат да
кандидатстват за стаж „Робер Шуман“;

 един месец преди началото на стажа, за да могат да
кандидатстват за стаж „ЕС и Вие“;

f. да не са участвали (или все още да участват) в какъвто и да било
вид вътрешен стаж (платен или неплатен) за повече от два
последователни месеца в европейска институция, агенция или
европейски орган, включително като стажанти на член на
Европейския парламент или в политическа група на Европейския
парламент;
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g. да не са извършвали учебно посещение в Генералния секретариат
на Европейския парламент шест месеца преди началото на стажа;

h. да не са заемали в миналото или да заемат понастоящем какъвто
и да било вид работа в продължение на повече от два
последователни месеца в европейска институция, агенция или
европейски орган, включително да не са или да не са били
временно нает служител, договорно нает служител, служител със
спомагателни функции, част от временно нает персонал,
командирован национален експерт от която и да е институция,
агенция или орган на ЕС или парламентарен сътрудник на член на
Европейския парламент.

2. Отделът за набиране на стажанти отговаря за проверката на критериите за
допустимост на всеки кандидат.

Член 9
Други критерии

Кандидатите трябва да отговарят на други критерии, определени в описанието
на задачите за всяка стажантска позиция. Съществуват образователни,
професионални, езикови, ИТ и личностни изисквания, необходими за всяка
стажантска позиция.

ГЛАВА 4 – КАМПАНИЯ ЗА ПОДБОР

Член 10
Описание на процедурата

1. Целта на процедурата за подбор е да се избегне всякаква дискриминация и
да се гарантира, че всички кандидатури се третират и обработват справедливо.
Ако квалификациите и уменията на кандидатите са на еднакво равнище, сред
одобрените на първия етап кандидати следва да се осигури, доколкото е
възможно, географски баланс и баланс между половете.

2. Компетентният орган определя броя на наличните места за стаж,
разпределени за всяка генерална дирекция.

3. Координаторът на стажа на всяка генерална дирекция гарантира, че преди
началото на процедурата за подбор се представят описание на задачите и
другите критерии за всяка стажантска позиция.

4. Онлайн кандидатурите следват процедурите, установени от Отдела за
набиране на стажанти, които се публикуват на уебсайта на Европейския
парламент.

5. Определените отговорници по стажа разглеждат кандидатурите въз основа
на квалификациите и уменията на кандидатите, както и на обявените критерии.
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Координаторът на стажа участва в приемането на окончателното решение въз
основа на направения от отговорника по стажа подбор и при съгласуване с
генералния директор, като предава имената на одобрените на този етап
кандидати на Отдела за набиране на стажанти.

6. След това Отделът за набиране на стажанти проверява допустимостта на
одобрените на този етап кандидати. Одобрените на този етап кандидати трябва
да представят всички необходими придружаващи документи в определения от
компетентния орган срок. Ако документите не бъдат представени в определения
срок, кандидатурата се отхвърля.

7. Не всички одобрени на този етап кандидати получават предложение за стаж.

Член 11
Резултат от процедурата за подбор

1. Всички кандидати, независимо дали са били избрани, или не, ще бъдат лично
уведомени за резултата от тяхното кандидатстване. Такива уведомления се
изпращат само по електронен път. Кандидатите, които не са избрани, няма да
бъдат информирани за причините, поради които не са били включени в
предварителния списък на одобрените кандидати или не са получили
предложение за стаж.

2. В началото на стажа компетентният орган и стажантът подписват
споразумение за стаж. Европейският парламент не е страна по споразумения за
стаж, предложени от учебното заведение на стажанта или от външна
организация. Всяко удължаване на стажа, предвидено в член 7, параграфи 1 и
2, подлежи на изменение на съответното споразумение за стаж, подписано от
компетентния орган, въз основа на разпределението на бюджета.

3. Ако дадена кандидатура е неуспешна на който и да било етап от процедурата
за подбор, кандидатът може да кандидатства отново за следващ стаж.
Необходимо е обаче да се подаде нова онлайн кандидатура, която ще трябва
да премине още веднъж през официалната процедура за подбор.

4. Без да се засягат разпоредбите на следващия параграф (член 11, параграф
5), даден кандидат може да оттегли кандидатурата си или да откаже направено
му предложение на всеки етап от процедурата за подбор, като уведоми писмено
Отдела за набиране на стажанти. В такъв случай той се изключва от всички по-
нататъшни етапи на процедурата. Той може да кандидатства отново за всеки
следващ период на стаж. Необходимо е обаче да се подаде нова онлайн
кандидатура, която ще трябва да премине още веднъж през официалната
процедура за подбор.

5. Ако обаче кандидатът оттегли кандидатурата си за предложения стаж по-
малко от две седмици преди началната дата, той се изключва от евентуални
бъдещи кампании за срок от две години. Изключения биха могли да бъдат
приети от компетентния орган в случай на форсмажорни обстоятелства.
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Член 12
Молба за разумно приспособяване на работните условия

1. Съгласно член 1г, параграф 4 от Правилника за длъжностните лица на
Европейския съюз „разумно приспособяване на работните условия“ във връзка
с основните работни функции означава вземане на подходящи мерки, ако такива
са необходими, за да се позволи на лице с увреждане да получи достъп до
съответната форма на заетост, да участва в нея, да бъде повишавано или да
премине обучение, освен ако тези мерки биха наложили несъразмерна тежест
за работодателя.

2. Вътрешните правила от 1 април 2015 г. за прилагането на член 1г, параграф
4 от Правилника за длъжностните лица и Насоките, приети съгласно член 9 от
тези вътрешни правила, се прилагат mutatis mutandis за стажовете.

3. Независимо от това от избраните кандидати, които са посочили в
кандидатурата си, че се нуждаят от разумно приспособяване на работните
условия, не се изисква да преминат през медицинския преглед, предвиден в
член 2, параграф 1 от вътрешните правила от 1 април 2015 г. и в точка 8,
параграф 1 и точка 10, параграф 1 от Насоките, а вместо това те се извикват на
събеседване с един от медицинските служители на Парламента.

4. Парламентът може да организира целеви стажантски схеми за кандидати с
увреждания, които изискват разумно приспособяване на работните условия, за
да насърчи участието им в стажантските програми.

ГЛАВА 5 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 13
Общи задължения

1. Стажантите са длъжни да спазват настоящите вътрешни правила на
Европейския парламент относно стажовете.

2. Стажантите са длъжни да следват указанията на отговорниците по стажа си
и на началниците на отдела, в който са наети.

3. Стажантите трябва да допринасят за работата на отдела, в който са наети.

4. Стажантите са обвързани от законите на държавата, в която се провежда
стажът, например по отношение на регистрацията в общинските регистри на
населението или визовите задължения, когато е приложимо.

Член 14
Поведение и етика

1. Стажантите се задължават да изпълняват задълженията си почтено, любезно
и с уважение. Ако поведението на стажанта не е удовлетворително,
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компетентният орган може във всеки един момент да реши да прекрати стажа в
съответствие с разпоредбите на член 31.

2. По време на своя стаж стажантите се задължават да се консултират със своя
отговорник по стажа или, ако такъв липсва, с координатора на стажа, във връзка
с всички действия, които предлагат да предприемат по своя собствена
инициатива и които са свързани с дейността на Европейския парламент.

Член 15
Конфликт на интереси

1. Стажантите не трябва да се занимават с въпроси, които пряко или косвено
представляват за тях някакви лични интереси (например семейни и/или
финансови интереси), които могат да попречат на изпълнението на техните
задължения. Те не трябва да имат професионален ангажимент спрямо трети
лица, който би могъл да се окаже несъвместим с техния стаж.

2. На стажантите не се разрешава да упражняват по време на стажа платена
професионална дейност, която би могла да се отрази неблагоприятно на
възложената им работа.

3. В ситуация като описаната в параграфи 1 и 2 от настоящия член или когато
възникне вероятност от конфликт на интереси по време на тяхното назначение,
стажантите докладват незабавно за това в писмен вид на координатора на
стажа, който взема обосновано решение относно последиците от това.

Член 16
Поверителност

1. По време на своя стаж стажантите са длъжни да спазват максимална
дискретност във връзка с ежедневната работа в Европейския парламент. Те не
могат да предоставят на лице, което не е член на персонала на Европейския
парламент, информация за документи или сведения, които са им станали
известни, но не са били оповестени, без предварителното съгласие на
Европейския парламент.

2. Стажантите са длъжни да спазват същите правила за контакти с медиите като
всички служители на Европейския парламент и се задължават да следват
предоставените им инструкции.

3. Посочените задължения остават обвързващи за стажантите и след
приключването на стажа им.

Член 17
Публикации

1. Стажантите се задължават да не публикуват или да не съдействат за
публикуването, самостоятелно или с други лица, на информация относно
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работата на Европейския парламент без предварително писмено разрешение
от съответните служби.

2. След като получи разрешение, стажантът следва да предостави копие от
публикацията или статията на съответната служба.

3. Посочените задължения остават обвързващи за стажантите и след
приключването на стажа им.

Член 18
Право върху интелектуална собственост

Европейският парламент придобива по неотменим начин в световен мащаб
собственост върху резултатите и всички права върху интелектуална
собственост във връзка с работата, извършвана от стажанта в рамките на стажа.
Така придобитите права върху интелектуална собственост включват всички
права, като например авторско право, възпроизвеждане, съобщаване на
обществеността, разпространение и други права на интелектуална или
индустриална собственост.

ГЛАВА 6 – АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ

Член 19
Преместване

На всеки един етап от стажа координаторът на стажа, със съгласието на
генералния директор, може да вземе решение за преместване на стажанта в
друг отдел в рамките на същата генерална дирекция при съгласуване с
отговорника по стажа. Координаторът на стажа уведомява съответно Отдела за
набиране на стажанти.

Член 20
Доброволно временно прекъсване на стажа

1. Стажантът може да поиска да прекъсне временно стажа си. Срокът на
посоченото временно прекъсване не може да надвишава един месец и
прекъсване може да бъде поискано само веднъж по време на стажа.

2. Стажантът подава обосновано искане до своя координатор на стажа, който,
със съгласието на отговорника по стажа, приема или отхвърля искането. Ако
временното прекъсване бъде прието, координаторът на стажа следва да
уведоми във възможно най-кратък срок Отдела за набиране на стажанти. След
това компетентният орган издава решение, с което потвърждава временното
прекъсване и уточнява датите, като взема предвид всички административни
аспекти.

3. По време на временното прекъсване на стажа стажантът няма право на
възнаграждение, застраховка или възстановяване на каквито и да било пътни
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разходи, направени през този период. Квотата на дните на отпуск се намалява
пропорционално. Стажантът продължава да бъде обвързан от правилата,
посочени по-горе в член 14, параграф 2 и в членове 15, 16 и 17.

4. Крайната дата на стажа остава първоначалната дата и всяко продължение се
урежда от разпоредбите на член 7, параграфи 1 и 2.

Член 21
Бъдеща заетост

Допускането до стаж не придава в никакъв случай на кандидата статут на
длъжностно лице или на служител на Европейския съюз и не дава по никакъв
начин право на последващо назначаване.

ГЛАВА 7 – УСЛОВИЯ НА ТРУД

Когато липсва изрична разпоредба за работното време, отпуските и отсъствията
и командировките на стажантите, се прилагат mutatis mutandis общите правила
за всички служители на Европейския парламент.

Член 22
Работно време

1. Стажантите се наемат на пълно работно време.

2. Работното време съответства на работното време на служителите на
Европейския парламент. При стажовете в областта на работата с деца е
възможно да се определи различно работно време. За извънреден труд не се
полага компенсиране или заплащане, нито увеличение на месечното
възнаграждение.

Член 23
Отпуск и отсъствия

Методът на изчисление е този, който се прилага за всички служители на
Европейския парламент.

1. Официални празници и дни, през които Парламентът не работи

По отношение на стажантите се прилагат правилата, уреждащи официалните
празници и неработните дни за служителите на Европейския парламент.

2. Годишен отпуск

Стажантите имат право на два дни отпуск за всеки отработен месец по време на
стажа, изчислен въз основа на общата продължителност на стажа. Отпускът
трябва да се ползва със съгласието на отговорника по стажа.

Неползваните дни отпуск не се заплащат в края на стажа.
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Ако стажантът превиши полагаемите му се дни отпуск, съответната сума се
удържа от месечното му възнаграждение. При стажовете „Бизнес споразумение“
до учебното заведение или до външната организация се изпраща известие.

3. Специален отпуск

Прилагат се mutatis mutandis общите за всички служители на Европейския
парламент правила.

4. Отсъствие по болест

В случай на заболяване стажантите трябва да предупредят своя отговорник по
стажа и/или отдела, в който са наети, още от първия ден на своето отсъствие.
Ако отсъствието по здравословни причини продължи повече от три дни
(включително почивните дни, официалните празници и неработните дни),
стажантът трябва да изпрати медицинско свидетелство до службата на
Парламента за управление на отпуските по болест.

Във всеки случай максималният брой дни на отсъствието по болест без
медицинско свидетелство през целия период на стажа не надвишава общия
брой месеци на стажа.

5. Неоправдани отсъствия

Веднага след като съответната служба бъде информирана за неоправданото
отсъствие, то се удържа от правото на отпуск на стажанта, докато не се
представи оправдателен документ. В случай че стажантът няма оставащ отпуск,
удръжките се прилагат спрямо месечното възнаграждение. При стажовете
„Бизнес споразумение“ до учебното заведение или до външната организация се
изпраща известие.

Член 24
Командировки

1. По време на стажа стажантите може да бъдат изпратени служебно на едно
от трите места на работа на Европейския парламент с цел проследяване на
парламентарната дейност.

2. В изключителни случаи стажантите може да бъдат командировани до всяка
друга държава в интерес на службата.

3. На стажантите, наети в бюрата за връзка на Европейския парламент, може
да бъде разрешено да бъдат командировани извън трите места на работа на
Европейския парламент, в държавата, където са наети.

4. Компетентният орган взема решение относно всички специфични правила за
командировките на стажантите, които се публикуват на уебсайта на Европейския
парламент. В случай че не са предвидени специални разпоредби за стажантите,
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се прилагат mutatis mutandis общите правила за служителите в секретариата на
Европейския парламент.

ГЛАВА 8 – МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, НАДБАВКИ И ЗАСТРАХОВКА

Член 25
Месечно възнаграждение

1. Компетентният орган определя размера на месечното възнаграждение за
различните видове стаж. Определените суми се публикуват на уебсайта на
Европейския парламент.

2. Възнаграждението подлежи на увеличение по коригиращия коефициент за
държавата, в която се провежда стажът.

3. В зависимост от меморандума за споразумение, стажантите „Бизнес
споразумение“ може да не получават месечно възнаграждение.

Член 26
Решение по молби за разумно приспособяване на работните условия и

отпускане на надбавки за лица с увреждания

1. Компетентният орган взема решение по молби за разумно приспособяване
на работните условия, подадени от успешно издържалите конкурса кандидати,
след като Медицинската служба на Европейския парламент потвърди
увреждането и определи неговата степен, както и по препоръка на
консултативния комитет за разумно приспособяване на работните условия за
всеки отделен случай.

2. При оценката на увреждането и определянето на неговата степен
Медицинската служба на Европейския парламент не е обвързана от
национални, местни или други удостоверения или решения на трети страни.

3. Стажант, чиято молба за разумно приспособяване на работните условия
бъде одобрена, може да получи допълнително плащане в размер до 50% от
месечното си възнаграждение в зависимост от степента на увреждане:

 Ако степента на увреждането е под 20%, не се отпуска
допълнително плащане.

 Ако степента на увреждането е 20% или повече, но под 50%,
допълнителното плащане ще бъде в размер на 20% от месечното
възнаграждение.

 Ако степента на увреждането е 50% или повече, допълнителното
плащане ще бъде в размер на 50% от месечното възнаграждение.
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4. Компетентният орган приема решение, с което се потвърждава точният
размер на допълнителното плащане, което се прилага (включително с обратно
действие) за цялата продължителност на стажа.

Член 27
Надбавка за пътуване

1. Всички стажанти „Робер Шуман“ имат право на надбавка за пътуване, която
покрива част от разходите, които ще трябва да направят за пътуването от дома
до работното си място.

2. Размерът на фиксираната сума и начинът на плащане на тази надбавка за
пътуване се определят от компетентния орган; тази информация се публикува
на уебсайта на Парламента.

3. Стажантите „ЕС и Вие“ и „Бизнес споразумение“ нямат право на тази
надбавка за пътуване.

Член 28
Здравна застраховка и застраховка при злополука

1. Стажантите се застраховат срещу рисковете заболяване и злополука за
цялото времетраене на стажа.

2. Европейският парламент сключва здравна застраховка и застраховка при
злополука в тяхна полза, предлагаща покритие в допълнение към националната
застрахователна система или всяка друга застраховка, която стажантите може
да имат.

3. По искане на стажанта Европейският парламент може също така да
осигурява съпруга(та) и децата на стажанта. В този случай застрахователните
премии са за сметка на стажанта.

4. Подробна информация за наличните застрахователни полици се публикува
на уебсайта на Европейския парламент.

5. В случай на болест или злополука стажантът следва да се обърне директно
към застрахователното дружество. Европейският парламент не може да действа
като посредник между стажанта и застрахователното дружество.

6. В зависимост от меморандума за споразумение, стажантите „Бизнес
споразумение“ може да нямат право на застрахователно покритие при болест и
злополука.
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Член 29
Данъчни задължения

Стажантите носят изцяло отговорност за изпълнението на своите данъчни
задължения по силата на действащото законодателство в съответната държава.
Възнаграждението не се облага с общностен данък.

ГЛАВА 9 – ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТАЖА

Член 30
По искане на стажанта

1. Стажантът може да поиска прекратяване на стажа по-рано от датата,
посочена в споразумението за стаж. Ако стажантът желае това, той има
възможност, преди да подаде заявлението, да бъде изслушан от компетентния
орган относно причините за предсрочното прекратяване на стажа.

2. Стажантът подава подписано писмено заявление до координатора на стажа
и информира своя отговорник по стаж. Координаторът на стажа следва да
информира Отдела за набиране на стажанти възможно най-скоро, но не по-
късно от пет работни дни преди исканата дата на прекратяване. Компетентният
орган след това взема решение, с което потвърждава предсрочното
прекратяване, като взема предвид всички административни аспекти.

3. Броят на дните отпуск и размерът на месечното възнаграждение се
намаляват пропорционално. Ако предсрочното прекратяване доведе до
надплащане на част от възнаграждението, стажантът трябва да възстанови на
Европейския парламент пълната сума.

Член 31
По решение на компетентния орган

1. Компетентният орган си запазва правото да прекрати стажа преди
определената му крайна дата:

 ако нивото на професионални умения или познания по
изисквания език на стажанта е недостатъчно за правилното
изпълнение на задълженията му;

 ако в даден момент стане известно, че стажантът е направил
неверни декларации, включително не е подал или е подал
неподходяща декларация за необходимост от разумно
приспособяване на работните условия във формуляра за
кандидатстване, или е представил фалшиви декларации или
документи към момента на подаване на формуляра, при
процедурата за прием или по време на периода на стажа;
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 при наличие на основателни причини, по-специално поради
императивни оперативни причини или поради нарушение на
правилата, отнасящи се до задълженията, поведението и
етиката, които стажантите са длъжни да спазват.

2. Във всички горепосочени случаи компетентният орган поканва стажанта на
събеседване с цел разясняване на причините за предсрочното прекратяване и
за да изслуша стажанта. След това компетентният орган взема решение за
резултата от процедурата.

3. Компетентният орган може да предложи за оставащия период от стажа
стажантът да продължи своя стаж в същия или в друг отдел.

4. В случай че компетентният орган реши да прекрати стажа преди предвидения
срок, компетентният орган връчва или изпраща решението си на стажанта
възможно най-скоро. На стажанта се предоставят три работни дни, считано от
деня след връчването или получаването на уведомлението за решението за
предсрочно прекратяване, за да приключи текущите си задачи.

5. Компетентният орган може да реши, че е необходимо да забрани на стажанта
достъп до сградите и до всички електронни пощенски кутии на Европейския
парламент.

6. Освен това, в случаи на много сериозно неправомерно поведение,
Парламентът си запазва правото да образува съдебно производство срещу
стажанта.

7. Броят на дните отпуск и размерът на възнаграждението се намаляват
пропорционално. Ако предсрочното прекратяване доведе до надплащане на
част от възнаграждението, стажантът трябва да възстанови на Европейския
парламент пълната сума.

8. Ако компетентният орган реши да не прекрати стажа, той продължава
нормално.

ДЯЛ II – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32
Обжалвания

1. Решенията относно стажовете не подлежат на официално вътрешно
обжалване.
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2. При подаване на писмено и обосновано искане от страна на стажанта
компетентният орган може да предостави неофициална медиация с цел
разрешаване на проблем във връзка с конкретен стаж.

3. Решение, взето съгласно настоящия вътрешен правилник, може да бъде
обжалвано пред Общия съд на Европейския съюз съгласно член 263 от Договора
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 33
Защита на данните

Независимо дали кандидатурите са били подбрани, отхвърлени или оттеглени,
всички лични данни, събрани във връзка със стажа, се обработват в
съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и
агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Всички
лични данни се обработват единствено за целта и в рамките на настоящите
вътрешни правила.

Член 34
Влизане в сила

1. Настоящите правила влизат в сила на първия ден от месеца след тяхното
публикуване.

2. Стажовете, които са в ход към датата на влизане в сила, включително тези,
които са били удължени преди или след тази дата, продължават да се уреждат
от вътрешните правила за стажовете в Генералния секретариат на Европейския
парламент от 18 юни 2019 г. С изключение на тези специфични случаи
настоящите правила заменят горепосочените правила.

3. Отменят се решенията от 4 февруари 2014 г. на генералния директор на
Генералната дирекция за персонала (Решение за предоставяне на
допълнителна надбавка на стажанти с увреждания) и от 22 декември 2015 г. на
генералния секретар (Решение за установяване на увреждания и за осигуряване
на разумно приспособяване на работните условия на стажантите).

Съставено в Люксембург на 29 април 2021 г.

Клаус ВЕЛЕ


