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VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE

NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ČÁST 1 – STÁŽE

KAPITOLA 1 – OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

S cílem přispět k evropskému vzdělávání a odborné přípravě občanů EU a k jejich
obeznámení s činností Evropského parlamentu nabízí generální sekretariát
Evropského parlamentu různé druhy stáží. Evropský parlament se zavázal, že bude
vytvářet inkluzivní pracovní prostředí vyznačující se rovnými podmínkami. Aniž je
dotčen článek 8, stáží se mohou účastnit všichni uchazeči bez ohledu na zeměpisný,
rasový či etnický původ, politické, filozofické či náboženské přesvědčení, věk,
zdravotní postižení, gender nebo sexuální orientaci, občanský stav nebo rodinnou
situaci.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto vnitřních předpisů se:

 „stážistou“ rozumí osoba účastnící se programu stáží na generálním
sekretariátu Evropského parlamentu;

 „oddělením pro přijímání stážistů“ rozumí útvar Evropského parlamentu
odpovědný za výběr a přijímání stážistů a za administrativní záležitosti
s nimi spojené;

 „třemi pracovními místy“ rozumí Brusel, Lucemburk a Štrasburk;

 „kancelářemi EPLO“ rozumí kontaktní kanceláře Evropského
parlamentu nacházející se v hlavních nebo větších městech
jednotlivých členských států spolu s několika kontaktními kancelářemi
mimo Evropskou unii.
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Článek 3

Příslušnost

1. Orgánem oprávněným k rozhodování o výběru a přijetí stážistů a administrativních
záležitostech s nimi spojených (dále jen „příslušný orgán“) je generální ředitel pro
personál. Generální ředitel pro personál může tyto pravomoci zcela nebo zčásti
převést na vedoucího oddělení odpovídajícího za oddělení pro přijímání stážistů.

2. „Koordinátorem pro stáže“ je úředník nebo jiný zaměstnanec určený personálním
oddělením / oddělením pro lidské zdroje (nebo rovnocenným subjektem, pokud takové
oddělení neexistuje) jednotlivých generálních ředitelství, který má na starosti stážisty.
Koordinátor pro stáže vede stážisty, kteří byli přiděleni jeho generálnímu ředitelství.
Koordinátor pro stáže zejména:

 zjišťuje, zda je v rámci daného generálního ředitelství zapotřebí
stážistů a v jakém počtu;

 aktivně se zapojuje do výběru stážistů a účastní se konečného
rozhodování založeného na výběru, jejž činí vedoucí stáže,
a schvalovaného generálním ředitelem;

 odpovídá za všechny činnosti nebo akce, které pro stážisty pořádá
příslušné generální ředitelství (uvítací akce, semináře, vzdělávací
kurzy atd.);

 odpovídá za veškeré nezbytné interní přesuny stážistů (z jednoho
oddělení do druhého v rámci téhož generálního ředitelství);

 zabývá se veškerými závažnými problémy, k nimž dojde v průběhu
stáže, a pomáhá stážistům řešit případné obtíže;

 je styčnou osobou zajišťující komunikaci mezi vedoucími stáže
příslušného generálního ředitelství a oddělením pro přijímání
stážistů.

3. „Vedoucím stáže“ může být úředník či jiný zaměstnanec Evropského parlamentu
pracující v oddělení, jemuž byl stážista přidělen. Mezi úkoly vedoucího stáže patří
zejména:

 aktivně se podílet na výběru stážistů;

 poskytovat stážistovi vedení a dohlížet na něj v průběhu celé stáže;

 zadávat stážistovi každodenní úkoly, sledovat jejich plnění
a zajišťovat jejich začlenění do činnosti oddělení;

 informovat koordinátora pro stáže o veškerých závažných
problémech, k nimž dojde v průběhu stáže.
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4. Příslušný orgán rozhoduje o vytvoření výboru zástupců stážistů, jehož úkolem je
zprostředkovávat komunikaci mezi stážisty a útvary Evropského parlamentu
a přispívat ke zkvalitnění stáže.

Článek 4

Druhy stáží

1. Schumanova stáž

Cílem Schumanovy stáže je umožnit absolventům vysoké školy doplnit si znalosti,
které získali v průběhu studia, a seznámit se s činností Evropské unie, a zejména
s činností Evropského parlamentu.

2. Stáž „EU & ty“

Cílem stáže „EU & ty“ je umožnit absolventům vysokých škol ze zemí mimo Evropskou
unii, v nichž se nacházejí kanceláře EPLO, účastnit se stáže v kanceláři EPLO v dané
zemi.

3. Stáž na základě dohody o spolupráci

Stáže na základě dohody o spolupráci se odvíjejí od memorand o porozumění, která
generální tajemník Evropského parlamentu uzavřel s některými vzdělávacími
zařízeními nebo externími organizacemi a která se týkají mimo jiné také stáží na
generálním sekretariátu Evropského parlamentu; stážisty jsou v tomto případě
studenti nebo zástupci těchto zařízení nebo organizací.

Pravidla týkající se těchto stáží jsou stanovena v dohodách uzavřených mezi
uvedenými dvěma stranami. V záležitostech, které v těchto dohodách uvedeny
nejsou, se uplatní vnitřní předpisy pro stáže v Evropském parlamentu.

KAPITOLA 2 – POSTUP VÝBĚRU STÁŽISTŮ

Článek 5

Výběrová řízení

V závislosti na druhu stáží se uplatňují dva typy výběrového řízení:

1. formální a strukturované výběrové řízení, které se použije v případě

 Schumanovy stáže a

 stáže „EU & ty“

a které spočívá v porovnávání jednotlivých uchazečů o stáž.

2. Výběrové řízení ad hoc, které se použije v případě:

 stáže na základě dohody o spolupráci
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a které provádí výhradně dané vzdělávací zařízení nebo externí organizace, s nimiž
Evropský parlament uzavřel dohodu o spolupráci ohledně stáží.

Článek 6

Lhůta pro podání přihlášky

1. V případě Schumanovy stáže je lhůta pro podání přihlášky minimálně jeden měsíc.
Lhůtu stanoví příslušný orgán a Evropský parlament ji zveřejní na svých webových
stránkách.

2. V případě stáže „EU & ty“ stanoví lhůtu příslušný orgán po dohodě s kanceláří
EPLO nacházející se mimo Evropskou unii. Lhůta se zveřejní na webových stránkách
Evropského parlamentu. Všechny přihlášky by měly být podány alespoň jeden měsíc
přede dnem zahájení stáže.

3. V případě stáže na základě dohody o spolupráci lhůtu stanoví příslušné
memorandum o porozumění.

Článek 7

Období stáží

1. Schumanova stáž

Aniž je dotčen článek 21, délka Schumanovy stáže je pět měsíců. Stáže probíhají
v období:

 od 1. března do 31. července,

 od 1. října do konce února.

Generální ředitelství mohou stanovit dřívější nebo pozdější datum zahájení stáže,
avšak nové datum musí být v měsíci bezprostředně předcházejícím původnímu dni
zahájení stáže nebo v měsíci bezprostředně následujícím po tomto dni. Datum
ukončení stáže se následně odpovídajícím způsobem upraví.

Uchazeč může po dohodě s vedoucím stáže a koordinátorem pro stáže příslušného
generálního ředitelství nastoupit na stáž dříve nebo později, avšak nové datum
zahájení stáže musí být v měsíci bezprostředně předcházejícím původnímu dni
zahájení stáže nebo v měsíci bezprostředně následujícím po tomto dni. Dohoda by
měla být co nejdříve zaslána oddělení pro přijímání stážistů, a to nejpozději jeden
měsíc před výše uvedeným původním dnem zahájení stáže. Datum ukončení stáže
se následně odpovídajícím způsobem upraví.

Koordinátor pro stáže může po dohodě se stážistou a vedoucím stáže požádat
o prodloužení stáže až o jeden měsíc. Prodloužení schvaluje příslušný orgán.

Výjimečně může koordinátor pro stáže po dohodě se stážistou a vedoucím stáže
požádat ze služebních důvodů o prodloužení stáže až o tři měsíce. Prodloužení



5

schvaluje příslušný orgán. Žádost musí být v tomto případě náležitě odůvodněna.

Stáž lze prodloužit pouze jednou a pouze tehdy, obdrží-li oddělení pro přijímání
stážistů informace o prodloužení alespoň jeden měsíc přede dnem ukončení stáže.
Mezi dnem ukončení stáže uvedeným v dohodě o stáži a obdobím prodloužení nesmí
být žádné přerušení nebo pozastavení. Celková délka stáže nesmí v žádném případě
překročit osm měsíců.

V případě překladatelských oddělení příslušného generálního ředitelství:

 lze umožnit až dvě další období stáže v daném roce, a to s datem
zahájení 1. června a 1. prosince,

 délku trvání těchto čtyř období stáží lze zkrátit z pěti měsíců na
minimálně tři měsíce.

2. Stáže „EU & ty“

Období jsou stanovena na základě vzájemné dohody mezi kanceláří EPLO
nacházející se mimo Evropskou unii a příslušným orgánem. Zveřejňují se 1. října roku
předcházejícího stážím na webových stránkách obou stran dohody.

Délka stáže „EU & ty“ je tři měsíce. Stáž v kanceláři EPLO nebo v jednom ze tří
pracovních míst lze jednou prodloužit, a to až o dva měsíce, přičemž kancelář EPLO
rozhodne o tom, zda lze stáž mezitím přerušit, či nikoli. V případě prodloužení stáže
vykonávané v jednom ze tří pracovních míst je kancelář EPLO povinna přidělit stážistu
do některého z útvarů generálního sekretariátu Parlamentu.

3. Stáž na základě dohody o spolupráci

Období stáže jsou stanovena v jednotlivých memorandech o porozumění.

KAPITOLA 3 – KRITÉRIA

Článek 8

Kritéria způsobilosti

1. Uchazeči musí splnit tyto podmínky:

a. k datu zahájení stáže dosáhnout věku 18 let;

b. v případě Schumanovy stáže: být státními příslušníky jednoho
z členských států Evropské unie nebo kandidátské/přistupující země.
Příslušný orgán však může nabídnout omezený počet stáží také
státním příslušníkům jiných zemí;

c. předložit vhodná doporučení týkající se jejich předpokladů pro výkon
pracovních povinností;
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d. i) v případě státních příslušníků členských států Evropské unie: mít
výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a velmi
dobrou znalost dalšího úředního jazyka Evropské unie;

ii) v případě státních příslušníků státu, který není členem Evropské
unie: mít velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny;

e. v případě Schumanovy stáže a stáže „EU & ty“ být absolventy
vysokoškolského studia doloženého diplomem, který získali nejpozději:

– tři měsíce před zahájením stáže, chtějí-li se ucházet o Schumanovu
stáž;

– měsíc před zahájením stáže, chtějí-li se ucházet o stáž „EU & ty“;

f. v posledních dvou po sobě jdoucích měsících se neúčastnili (ani
neúčastní) žádné placené ani neplacené stáže v evropském orgánu,
instituci nebo jiném subjektu, a to ani stáže u poslance Evropského
parlamentu nebo u politické skupiny Evropského parlamentu;

g. šest měsíců před zahájením stáže neabsolvovali studijní návštěvu na
generálním sekretariátu Evropského parlamentu;

h. v minulosti nevykonávali ani v současnosti nevykonávají žádné
zaměstnání v evropském orgánu, instituci nebo jiném subjektu po dobu
přesahující dva měsíce, a to ani v pozici dočasného zaměstnance,
smluvního zaměstnance, pomocného smluvního zaměstnance,
dočasného pracovníka, národního odborníka vyslaného do evropského
orgánu, instituce nebo jiného subjektu ani v pozici asistenta poslance
Evropského parlamentu.

2. Za posouzení kritérií způsobilosti každého uchazeče odpovídá oddělení pro
přijímání stážistů.

Článek 9

Další kritéria

Uchazeči musí splňovat další kritéria, která jsou uvedena v popisu vykonávané
činnosti pro každé místo určené stážistům. Pro každé z těchto pracovních míst jsou
stanoveny různé požadavky z hlediska vzdělání, praxe, jazykových znalostí, znalostí
informačních technologií a povahových vlastností uchazeče.
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KAPITOLA 4 – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Článek 10

Popis řízení

1. Výběrové řízení je navrženo tak, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci a zajistilo
spravedlivé posouzení a zpracování všech přihlášek. Pokud kvalifikace a dovednosti
uchazečů dosahují stejné úrovně, mělo by být v rámci užšího výběru v co nejvyšší
možné míře uplatňováno hledisko zeměpisné a genderové vyváženosti.

2. Příslušný orgán určí počet stážistů, kteří mohou vykonávat stáž na jednotlivých
generálních ředitelstvích.

3. Koordinátoři pro stáže jednotlivých generálních ředitelství zajistí, aby před
zahájením výběrového řízení byl pro každé místo stážisty k dispozici popis
vykonávané činnosti a ostatní kritéria.

4. Podávání on-line přihlášek se řídí postupy, které stanoví oddělení pro přijímání
stážistů a které se zveřejní na webových stránkách Evropského parlamentu.

5. Určení vedoucí stáže posoudí přihlášky z hlediska kvalifikace a dovedností
uchazečů a stanovených kritérií. Koordinátor pro stáže se účastní konečného
rozhodování založeného na výběru, jejž činí vedoucí stáže, a schvalovaného
generálním ředitelem a předává jména uchazečů, kteří se dostali do užšího výběru,
oddělení pro přijímání stážistů.

6. Oddělení pro přijímání stážistů následně prověří způsobilost uchazečů z užšího
výběru. Uchazeči z užšího výběru musí předložit všechny nezbytné doklady ve lhůtě
určené příslušným orgánem. Pokud požadované doklady nebudou předloženy ve
stanovené lhůtě, přihláška bude zamítnuta.

7. Skutečnost, že uchazeč postoupil do užšího výběru, neznamená, že mu bude
nabídnuta stáž.

Článek 11

Výsledek výběrového řízení

1. Všichni uchazeči, úspěšní i neúspěšní, budou o výsledku řízení osobně
informováni. Tato zpráva je zasílána pouze elektronicky. Uchazeči, kteří v řízení
neuspěli, nebudou informováni o důvodech jejich nezařazení do užšího výběru
a nebude jim nabídnuta stáž.

2. Dohodu o stáži podepisuje příslušný orgán se stážistou na začátku stáže. Evropský
parlament se nepřipojí k žádné dohodě o stáži, kterou navrhne vzdělávací zařízení
stážisty nebo externí organizace. Každé prodloužení stáže podle čl. 7 odst. 1 a 2 je
předmětem změny příslušné dohody o stáži, kterou musí podepsat příslušný orgán,
na základě přidělených rozpočtových prostředků.
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3. Je-li přihláška v kterékoliv fázi výběrového řízení zamítnuta, může se uchazeč
znovu přihlásit v některém z dalších termínů stáží. Musí však vyplnit novou on-line
přihlášku, která znovu projde oficiálním výběrovým řízením.

4. Aniž je dotčen následující odstavec (čl. 11 odst. 5), uchazeč může v kterékoli fázi
výběrového řízení stáhnout svou přihlášku nebo odmítnout nabídku, která je mu
učiněna, což písemně sdělí oddělení pro přijímání stážistů. V takovém případě je
uchazeč vyloučen z dalších fází výběrového řízení. Uchazeč se může znovu přihlásit
v některém z dalších termínů stáží. Musí však vyplnit novou on-line přihlášku, která
znovu projde oficiálním výběrovým řízením.

5. Pokud však uchazeč odmítne nabízenou stáž méně než dva týdny před datem
jejího zahájení, bude vyloučen ze všech následujících výběrových řízení po dobu dvou
let. Příslušný orgán může uznat výjimku v případě vyšší moci.

Článek 12

Žádost o přiměřené úpravy

1. Podle čl. 1d odst. 4 služebního řádu úředníků Evropské unie se „přiměřenými
úpravami“ ve vztahu k základním služebním funkcím rozumí vhodná opatření, která,
jsou-li třeba, umožňují osobě se zdravotním postižením přístup k zaměstnání, účast
nebo postup v zaměstnání, případně účast na dalším vzdělávání, pokud uvedená
opatření nepředstavují nepřiměřené zatížení pro zaměstnavatele.

2. Vnitřní předpisy ze dne 1. dubna 2015, jimiž se provádí čl. 1d odst. 4 služebního
řádu úředníků Evropské unie, a pokyny přijaté podle článku 9 těchto vnitřních předpisů
se použijí obdobně i pro stáže.

3. Úspěšní uchazeči, kteří ve své přihlášce uvedli, že potřebují přiměřené úpravy, se
však nemusí podrobit lékařskému vyšetření podle čl. 2 odst. 1 vnitřních předpisů ze
dne 1. dubna 2015 a bodu 8 odst. 1 a bodu 10 odst. 1 pokynů, nýbrž jsou místo toho
pozváni ke konzultaci s jedním z lékařů Parlamentu.

4. Parlament může uspořádat cílené režimy stáží pro uchazeče se zdravotním
postižením, kteří žádají o přiměřené úpravy, s cílem podpořit jejich účast ve svých
programech stáží.

KAPITOLA 5 – POVINNOSTI

Článek 13

Obecné povinnosti

1. Stážisté jsou povinni dodržovat platné vnitřní předpisy Evropského parlamentu
týkající se stáží.

2. Stážisté jsou povinni řídit se pokyny svého vedoucího stáže a nadřízeného
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v oddělení, do kterého byli přiděleni.

3. Stážisté musí přispívat k činnosti oddělení, do kterého byli přiděleni.

4. Stážisté jsou vázáni právními předpisy země, v níž budou vykonávat stáž, například
pokud jde o případné přihlášení do evidence obyvatel v příslušné obci nebo vízové
povinnosti.

Článek 14

Chování

1. Stážisté musí své úkoly vykonávat čestně, zdvořile a uvážlivě. Pokud je chování
stážisty neuspokojivé, může se příslušný orgán kdykoli v souladu s ustanoveními
článku 31 rozhodnout, že stáž ukončí.

2. V průběhu stáže musí stážisté konzultovat se svým vedoucím stáže nebo v případě
jejich nepřítomnosti s koordinátorem pro stáže veškeré kroky týkající se činnosti
Evropského parlamentu, které navrhují učinit z vlastního podnětu.

Článek 15

Střet zájmů

1. Stážisté se nesmí zabývat žádnou záležitostí, na které mají, ať již přímo, nebo
nepřímo, jakýkoli osobní zájem (např. rodinný nebo finanční), jenž by mohl narušit
výkon jejich povinností. Nesmějí mít žádné pracovní vztahy s třetími stranami, které
by mohly být neslučitelné s jejich stáží.

2. Po dobu stáže jim není dovoleno vykonávat žádnou výdělečnou činnost, která by
mohla mít negativní vliv na práci, jež jim byla uložena.

3. Pokud dojde k situaci popsané v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, nebo pokud se
kdykoli během jejich stáže objeví možnost vzniku střetu zájmů, informují o tom stážisté
okamžitě písemně koordinátora pro stáže, který přijme odůvodněné rozhodnutí
týkající se důsledků této záležitosti.

Článek 16

Důvěrnost

1. Stážisté jsou po celou dobu trvání stáže povinni dodržovat naprostou mlčenlivost,
pokud jde o každodenní práci v Evropském parlamentu. Nikomu, kdo není statutárním
zaměstnancem Evropského parlamentu, nesmějí předávat žádné dokumenty ani
informace, se kterými se seznámili a které nebyly předtím zveřejněny, pokud k tomu
Evropský parlament nedá předem souhlas.

2. Při kontaktu se zástupci tisku musí stážisté dodržovat stejná pravidla, která platí
pro všechny statutární zaměstnance Evropského parlamentu, a řídit se příslušnými
instrukcemi.
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3. Tato povinnost se na stážisty vztahuje i po ukončení stáže.

Článek 17

Zveřejňování

1. Stážisté nesmějí, ať již sami, nebo s další osobou, zveřejnit nebo být původci
zveřejnění žádných dokumentů zabývajících se činností Evropského parlamentu,
pokud nezískají předchozí písemný souhlas příslušných útvarů.

2. Jakmile je souhlas poskytnut, měl by stážista zaslat příslušnému útvaru kopii
dotčené publikace nebo článku.

3. Tato povinnost se na stážisty vztahuje i po ukončení stáže.

Článek 18

Právo duševního vlastnictví

Evropský parlament nabývá neodvolatelně vlastnictví výsledků činnosti prováděné
stážistou v rámci stáže a všech práv duševního vlastnictví s nimi souvisejících
v celosvětovém rozsahu. Takto nabytá práva duševního vlastnictví zahrnují veškerá
práva, jako jsou autorská práva, reprodukce, sdělování veřejnosti, distribuce a jakákoli
další práva duševního nebo průmyslového vlastnictví.

KAPITOLA 6 – ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Článek 19

Přeložení

Koordinátor pro stáže může kdykoli v průběhu stáže přijmout se souhlasem
příslušného generálního ředitele a vedoucího stáže rozhodnutí o přeložení stážisty na
jiné oddělení v rámci téhož generálního ředitelství. Koordinátor pro stáže o přeložení
informuje oddělení pro přijímání stážistů.

Článek 20

Dobrovolné dočasné přerušení stáže

1. Stážista může požádat o dočasné přerušení stáže. Toto dočasné přerušení nesmí
být delší než jeden měsíc a lze o něj požádat jen jednou v průběhu stáže.

2. Stážista předloží odůvodněnou žádost svému koordinátorovi pro stáže, který ji se
souhlasem vedoucího stáže buď schválí, nebo zamítne. Je-li přerušení stáže
schváleno, informuje o tom koordinátor pro stáže co nejdříve oddělení pro přijímání
stážistů. Příslušný orgán poté vydá rozhodnutí, kterým dočasné přerušení potvrdí
a stanoví data jeho trvání, přičemž přihlédne ke všem administrativním aspektům.

3. Stážista nemá po dobu dočasného přerušení stáže nárok na odměnu, pojištění
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nebo úhradu jakýchkoli cestovních výdajů, které mu vzniknou. Počet dnů dovolené
stážisty se na poměrném základě sníží. Na stážistu se i nadále vztahují výše uvedená
pravidla obsažená v čl. 14 odst. 2 a v článcích 15, 16 a 17.

4. Datum ukončení stáže zůstává nezměněno a jakékoli případné prodloužení se řídí
ustanoveními čl. 7 odst. 1 a 2.

Článek 21

Budoucí zaměstnání

Přijetím na stáž uchazeč v žádném případě nezískává postavení úředníka nebo jiného
zaměstnance Evropské unie a nevzniká jím právo na pozdější zaměstnání.

KAPITOLA 6 – PRACOVNÍ PODMÍNKY

Neexistují-li pro stážisty zvláštní pravidla týkající se pracovní doby, dovolené,
nepřítomnosti a pracovních cest, použijí se obdobně obecná pravidla pro všechny
zaměstnance Evropského parlamentu.

Článek 22

Pracovní doba

1. Stážisté se přijímají na plný úvazek.

2. Pracovní doba odpovídá pracovní době platné pro zaměstnance Evropského
parlamentu. Může být upravena pro stážisty zapojené do péče o děti. V případě
přesčasu nemá stážista nárok na kompenzaci, odměnu ani navýšení měsíčního
stipendia.

Článek 23

Pracovní volno a nepřítomnost

Metoda výpočtu je stejná jako pro zaměstnance Evropského parlamentu.

1. Dny pracovního klidu a dny uzavření kanceláří

Pro stážisty platí tatáž pravidla, kterými se řídí dny pracovního klidu a dny uzavření
kanceláří pro zaměstnance Evropského parlamentu.

2. Dovolená za kalendářní rok

Stážisté mají nárok na dva dny dovolené za každý odpracovaný měsíc stáže; nárok
se vypočte na základě celkové délky stáže. Stážista musí tuto dovolenou čerpat se
souhlasem vedoucího stáže.

Nevyčerpané dny dovolené nebudou na konci stáže proplaceny.

Pokud si stážista vybere více dnů dovolené, než na kolik má nárok, bude mu
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odpovídající částka stržena z měsíčního stipendia. V případě stáže na základě
dohody o spolupráci bude vzdělávacímu zařízení nebo externí organizaci zasláno
sdělení.

3. Mimořádné volno

Použijí se obdobně obecná pravidla pro všechny zaměstnance Evropského
parlamentu.

4. Nepřítomnost v případě nemoci

V případě nemoci musí stážisté v první den své nepřítomnosti uvědomit svého
vedoucího stáže nebo oddělení, do kterého byli přiděleni. Pokud jejich nepřítomnost
ze zdravotních důvodů trvá déle než tři dny (včetně víkendu, dnů pracovního klidu
a dnů uzavření kanceláří), musí zaslat lékařské potvrzení odboru správy nemocenské
dovolené Evropského parlamentu.

V každém případě nesmí v průběhu celé doby konání stáže maximální počet dnů
nepřítomnosti kvůli nemoci bez lékařského potvrzení překročit celkový počet měsíců
stáže.

5. Neodůvodněná nepřítomnost

Jakmile je příslušný útvar informován o jakékoli neodůvodněné nepřítomnosti stážisty,
je tato nepřítomnost až do okamžiku předložení odůvodnění odečtena z dovolené, na
kterou má stážista nárok. V případě, že již stážistovi nezbývá k čerpání žádná
dovolená, bude mu odpovídající částka stržena z jeho měsíčního stipendia. V případě
stáže na základě dohody o spolupráci bude vzdělávacímu zařízení nebo externí
organizaci zasláno sdělení.

Článek 24

Pracovní cesty

1. V průběhu stáže mohou být stážisté vysláni na pracovní cestu do některého ze tří
pracovních míst Evropského parlamentu, aby se seznámili s činností Parlamentu.

2. Ve výjimečných případech mohou stážisté ve služebním zájmu cestovat i do
kterékoli jiné země.

3. Stážisté, kteří vykonávají stáž v kontaktních kancelářích EP, mohou jet na pracovní
cestu mimo tři pracovní místa Evropského parlamentu v rámci země, kde působí.

4. O zvláštních pravidlech, kterými se řídí pracovní cesty stážistů, rozhoduje příslušný
orgán. Tato pravidla se zveřejní na webových stránkách Evropského parlamentu.
Pokud neexistují zvláštní pravidla pro stážisty, použijí se obdobně obecná pravidla pro
zaměstnance generálního sekretariátu Evropského parlamentu.
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KAPITOLA 8 – STIPENDIA, PŘÍSPĚVKY A POJIŠTĚNÍ

Článek 25

Měsíční stipendia

1. O výši měsíčního stipendia pro jednotlivé druhy stáží rozhoduje příslušný orgán.
Tyto částky se zveřejní na webových stránkách Evropského parlamentu.

2. Výše stipendia je upravena podle opravného koeficientu pro zemi, ve které se stáž
koná.

3. V závislosti na konkrétním memorandu o porozumění nemusí stážisté zapojení do
stáží na základě dohody o spolupráci pobírat měsíční stipendium.

Článek 26

Rozhodnutí o žádostech o přiměřené úpravy a příspěvek pro osoby se
zdravotním postižením

1. Příslušný orgán rozhoduje o žádostech úspěšných uchazečů o přiměřené úpravy
poté, co lékařská služba Evropského parlamentu uzná zdravotní postižení a stanoví
jeho procentuální podíl, a na doporučení poradního výboru pro přiměřené úpravy
v konkrétním případě.

2. Lékařská služba Evropského parlamentu není při posuzování zdravotního
postižení a stanovení procentuálního podílu vázána žádnými vnitrostátními nebo
místními osvědčeními nebo rozhodnutími ani osvědčeními nebo rozhodnutími třetích
stran.

3. Stážista, jehož žádost o přiměřené úpravy byla schválena, může obdržet
dodatečnou platbu ve výši až 50 % svého měsíčního stipendia v závislosti na stupni
zdravotního postižení:

 pokud je zdravotní postižení na úrovni nižší než 20 %, neposkytuje se
žádná dodatečná platba;

 pokud je zdravotní postižení na úrovni nejméně 20 %, ale méně než
50 %, obdrží dodatečnou platbu ve výši 20 % měsíčního stipendia;

 pokud je zdravotní postižení na úrovni nejméně 50 %, bude dodatečná
platba činit 50 % měsíčního stipendia.

4. Příslušný orgán vydá rozhodnutí potvrzující přesnou výši dodatečné platby, která
platí (i zpětně) po celou dobu trvání stáže.
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Článek 27

Příspěvek na cestovní výdaje

1. Všichni stážisté v rámci Schumanovy stáže mají nárok na příspěvek na cestovní
výdaje, který částečně pokrývá výdaje na cestování z domovské země do místa
výkonu stáže.

2. Paušální částku a metodu vyplácení příspěvku na cestovní výdaje stanovuje
příslušný orgán; tyto informace se zveřejňují na webových stránkách Evropského
parlamentu.

3. Nárok na příspěvek na cestovní výdaje nemají účastníci stáží „EU & ty“ a stáží na
základě dohody o spolupráci.

Článek 28

Zdravotní a úrazové pojištění

1. Stážisté jsou pojištěni pro případ nemoci a úrazu po celou dobu stáže.

2. Evropský parlament v jejich prospěch uzavře zdravotní a úrazové pojištění, které
poskytuje pojistné krytí doplňující vnitrostátní nebo jiné pojistné systémy.

3. Na žádost stážisty/stážistky může Evropský parlament rovněž pojistit jeho
manželku / jejího manžela a děti. V takovém případě hradí pojistné stážista/stážistka.

4. Podrobnosti k jednotlivým pojistným smlouvám, které jsou k dispozici, se zveřejní
na webových stránkách Evropského parlamentu.

5. V případě nemoci nebo úrazu by se měl stážista obrátit přímo na pojišťovnu.
Evropský parlament nemůže jednat jako prostředník mezi stážistou a pojišťovnou.

6. V závislosti na konkrétním memorandu o porozumění nemusí mít stážisté zapojení
do stáží na základě dohody o spolupráci nárok na zdravotní a úrazové pojištění.

Článek 29

Daňové povinnosti

Stážisté nesou výlučnou odpovědnost za plnění svých daňových povinností na
základě právních předpisů platných v dotčeném státě. Na stipendium se nevztahuje
daň Společenství.
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KAPITOLA 9 – PŘEDČASNÉ UKONČENÍ STÁŽE

Článek 30

Na žádost stážisty

1. Stážista může požádat o ukončení stáže k dřívějšímu datu, než je datum uvedené
v dohodě o stáži. Pokud si to stážista přeje, má možnost – před podáním žádosti –
sdělit příslušnému orgánu důvody pro předčasné ukončení své stáže.

2. Stážista předloží podepsanou písemnou žádost koordinátorovi pro stáže
a informuje o ní svého vedoucího stáže. Koordinátor pro stáže by o této žádosti měl
informovat oddělení pro přijímání stážistů co nejdříve, nejpozději však do pěti
pracovních dnů před požadovaným datem ukončení stáže. Příslušný orgán pak vydá
rozhodnutí, kterým předčasné ukončení stáže potvrdí, přičemž přihlédne ke všem
administrativním aspektům.

3. Počet dnů dovolené a stipendium se snižují na poměrném základě. Pokud dojde
na základě předčasného ukončení stáže k přeplatku stipendia, musí jej stážista
Evropskému parlamentu vrátit v plné výši.

Článek 31

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu

1. Příslušný orgán si vyhrazuje právo ukončit stáž před stanoveným datem:

 pokud úroveň pracovních výsledků stážisty nebo jeho znalost
požadovaného jazyka není dostatečná pro řádný výkon povinností;

 pokud se kdykoli ukáže, že stážista učinil nepravdivá prohlášení,
včetně chybějícího nebo neodpovídajícího prohlášení o potřebě
přiměřených úprav v přihlášce, nebo pokud v průběhu podávání
přihlášek nebo přijímacího řízení či v průběhu stáže učinil
nepravdivá tvrzení nebo předložil nepravé doklady;

 z opodstatněných důvodů, zejména ze závažných organizačních
důvodů nebo na základě porušení pravidel týkajících se povinností
a chování, která jsou stážisté povinni dodržovat.

2. Ve všech výše uvedených případech pozve příslušný orgán stážistu k osobnímu
pohovoru, kde vysvětlí důvody pro předčasné ukončení stáže a umožní mu, aby se
vyjádřil. Příslušný orgán pak rozhodne o výsledku řízení.

3. Příslušný orgán může stážistovi navrhnout, aby ve své stáži až do jejího konce
pokračoval buď na stejném, nebo na jiném oddělení.
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4. Pokud se příslušný orgán rozhodne stáž předčasně ukončit, předá nebo zašle
dotčenému stážistovi své rozhodnutí co nejdříve. Stážista má nárok na tři pracovní
dny počínaje dnem po předání rozhodnutí o předčasném ukončení stáže či potvrzení
o převzetí tohoto rozhodnutí, aby dokončil započaté úkoly.

5. Příslušný orgán může rozhodnout, že je nutné zakázat stážistovi přístup do budov
a do elektronické pošty Evropského parlamentu.

6. V případech extrémně nevhodného chování si navíc Parlament vyhrazuje právo
zahájit proti stážistovi soudní řízení.

7. Počet dnů dovolené a stipendium se snižují na poměrném základě. Pokud dojde
na základě předčasného ukončení stáže k přeplatku stipendia, musí jej stážista
Evropskému parlamentu vrátit v plné výši.

8. Pokud příslušný orgán rozhodne, že stáž ukončena nebude, stážista v ní dále
pokračuje.

ČÁST II – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Odvolání

1. Proti rozhodnutí týkajícímu se stáží není možné podat formální interní odvolání.

2. Na základě písemné a odůvodněné žádosti stážisty může příslušný orgán ve snaze
vyřešit problém týkající se konkrétní stáže nabídnout neformální mediaci.

3. Rozhodnutí učiněné na základě těchto vnitřních předpisů lze napadnout
u Tribunálu Evropské unie v souladu s článkem 263 Smlouvy o fungování Evropské
unie (SFEU).

Článek 33

Ochrana údajů

Bez ohledu na to, zda byly přihlášky vybrány, zamítnuty nebo staženy, veškeré osobní
údaje získané v souvislosti se stážemi se zpracovávají v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi
a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Veškeré osobní údaje se
zpracovávají pouze pro tyto účely a v rámci těchto vnitřních předpisů.

Článek 34
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Vstup v platnost

1. Tyto předpisy vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po jejich
podpisu.

2. Stáže probíhající ke dni vstupu těchto předpisů v platnost, včetně stáží, které byly
před tímto datem nebo po něm prodlouženy, se i nadále řídí vnitřními předpisy pro
stáže na generálním sekretariátu Evropského parlamentu ze dne 18. června 2019.
Kromě těchto zvláštních případů se výše uvedené předpisy těmito předpisy nahrazují.

3. Rozhodnutí generálního ředitele pro personál ze dne 4. února 2014 (rozhodnutí
o poskytnutí dodatečného příspěvku stážistům se zdravotním postižením)
a rozhodnutí generálního tajemníka ze dne 22. prosince 2015 (rozhodnutí o potvrzení
zdravotního postižení a přiměřených úpravách pro stážisty) se tímto zrušují.

V Lucemburku dne 29. dubna 2021

Klaus WELLE


