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EUROOPA PARLAMENDI PEASEKRETARIAADI

PRAKTIKA SISE-EESKIRI

I JAOTIS – PRAKTIKA

1. PEATÜKK – ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Eesmärk

ELi kodanike Euroopa-teemalisele haridusele ja täiendkoolitusele kaasa aitamiseks
ning institutsiooni töö tutvustamiseks pakub Euroopa Parlamendi peasekretariaat
mitmesuguseid praktikavõimalusi. Euroopa Parlament on kohustunud looma kõigile
võrdse ja kaasava töökeskkonna. Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, on praktika
avatud kõikidele kandidaatidele, olenemata nende geograafilisest, rassilisest või
etnilisest päritolust, poliitilistest, filosoofilistest või usulistest tõekspidamistest,
vanusest või puudest, soost või seksuaalsest sättumusest ning perekonnaseisust või
perekondlikust olukorrast.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas sise-eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:

– praktikant – Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktikaprogrammis
osaleja;

– praktikantide töölevõtmise üksus – praktikantide valiku ja vastuvõtmise
ning praktikantidega seotud haldusasjadega tegelev Euroopa
Parlamendi teenistus;

– kolm töökohta – Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg;

– bürood – Euroopa Parlamendi bürood, mis asuvad iga liikmesriigi
pealinnas või suurlinnades ning mõned ka väljaspool Euroopa Liitu.

Artikkel 3

Pädevus

1. Praktikantide valiku, vastuvõtmise ja praktikantidega seotud haldusasjade üle
otsustama volitatud pädev ametiisik on personali peadirektor. Personali peadirektor
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võib need volitused kas täielikult või osaliselt delegeerida praktikantide töölevõtmise
üksuse juhatajale.

2. Praktikakoordinaator on praktikantide eest vastutav ametnik või muu teenistuja,
kelle on ametisse nimetanud iga peadirektoraadi personaliüksus (või sellega
samaväärne üksus, kui personaliüksus puudub). Praktikakoordinaator tegeleb oma
peadirektoraati määratud praktikantidega. Praktikakoordinaator täidab eelkõige
järgmisi ülesandeid:

 selgitab välja peadirektoraadi vajadused praktikantide järele;

 võtab aktiivselt osa praktikantide valimisest, aidates kaasa lõplikule
otsusele, mis langetatakse juhendaja tehtud valiku põhjal ja
kokkuleppel peadirektoriga;

 vastutab oma peadirektoraadi praktikantidele mõeldud tegevuse
ja/või ürituste eest (tervituspäevad, seminarid, koolituskursused jne);

 vastutab praktikantide vajalike sisemiste üleviimiste eest (sama
peadirektoraadi ühest üksusest teise);

 tegeleb praktika ajal aset leidvate oluliste vahejuhtumitega ning
abistab praktikante kõikide oluliste probleemide korral;

 tegutseb peadirektoraadi praktikajuhendajate ja praktikantide
töölevõtmise üksuse vahelise kontaktisikuna.

3. Praktikajuhendaja võib olla Euroopa Parlamendi ametnik või muu teenistuja, kes
töötab üksuses, kuhu praktikant on määratud. Praktikajuhendaja täidab eelkõige
järgmisi ülesandeid:

 võtab aktiivselt osa praktikantide valimisest;

 suunab ja juhendab praktikanti tähelepanelikult kogu praktika ajal;

 vastutab praktikandile igapäevaste ülesannete andmise,
praktikandi töötulemuste jälgimise ja tema üksusse integreerimise
eest;

 annab praktikakoordinaatorile teada praktika ajal aset leidnud
olulistest vahejuhtumitest.

4. Pädev ametiisik teeb otsuse praktikantide esinduskomitee loomise kohta, mille
ülesanne on tegutseda praktikantide ja Euroopa Parlamendi organite vahendajana
ning parandada praktikakogemust.

Artikkel 4
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Praktika liigid

1. Schumani praktika

Schumani praktika eesmärk on võimaldada ülikoolilõpetajatel täiendada õpingute
käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa
Parlamendi tegevusega.

2. Praktika „EL & sina“

Praktika „EL & sina“ (EU & You) eesmärk on võimaldada ülikoolilõpetajatel, kes on
pärit väljaspool Euroopa Liitu asuvatest riikidest, kus on olemas parlamendi büroo,
läbida praktika vastavas büroos.

3. Teenuslepingul põhinev praktika

Teenuslepingul põhineva praktika aluseks on vastastikuse mõistmise memorandum,
mille Euroopa Parlamendi peasekretariaat on sõlminud teatava õppeasutuse või
välise organisatsiooniga ja mis hõlmab muu hulgas praktikantide vastuvõtmist
Euroopa Parlamendi peasekretariaadis; praktikandid on sellisel juhul nende asutuste
või organisatsioonide üliõpilased või esindajad.

Sellise praktika kord sätestatakse kahe poole vahelises lepingus. Lepingus
käsitlemata küsimuste suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi praktika sise-
eeskirja.

2. PEATÜKK – PRAKTIKANTIDE VALIKUL KOHALDATAVAD MENETLUSED

Artikkel 5

Valikumenetlused

Praktikantide valimiseks on kaks menetlust, mida kohaldatakse sõltuvalt praktika
liigist.

1. Ametlik struktureeritud valikumenetlus, mida kohaldatakse

 Schumani praktika ja

 praktika „EL & sina“ puhul

ning mille käigus võrreldakse eri praktikakandidaate.

2. Juhtumipõhine valikumenetlus, mida kohaldatakse

 teenuslepingul põhineva praktika puhul

ning mille viib läbi üksnes õppeasutus või väline organisatsioon, kellega Euroopa
Parlament on sõlminud praktikat käsitleva teenuslepingu.

Artikkel 6
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Avalduste esitamise perioodid

1. Schumani praktika puhul võib avaldusi esitada vähemalt ühe kuu jooksul.
Avalduste esitamise perioodid määrab kindlaks pädev ametiisik ja need avaldatakse
Euroopa Parlamendi veebisaidil.

2. Praktika „EL & sina“ puhul määrab avalduste esitamise perioodid kindlaks pädev
ametiisik kokkuleppel väljaspool Euroopa Liitu asuva bürooga. Need avaldatakse
Euroopa Parlamendi veebisaidil. Kõik avaldused tuleb esitada vähemalt üks kuu enne
praktika alguskuupäeva.

3. Teenuslepingul põhineva praktika puhul määratakse avalduste esitamise
perioodid kindlaks vastastikuse mõistmise memorandumis.

Artikkel 7

Praktikaperioodid

1. Schumani praktika

Ilma et see piiraks artikli 21 kohaldamist, kestab Schumani praktika viis kuud.
Praktikaperioodid on järgmised:

– 1. märtsist kuni 31. juulini,

– 1. oktoobrist kuni veebruari lõpuni.

Peadirektoraatidel on võimalik muuta alguskuupäeva varasemaks või hilisemaks,
tingimusel et uus kuupäev jääb algsele alguskuupäevale vahetult eelnevasse või
järgnevasse kuusse. Sel juhul muudetakse vastavalt ka lõppkuupäeva.

Kandidaadil on kokkuleppel praktikajuhendaja ja asjaomase peadirektoraadi
praktikakoordinaatoriga võimalik muuta alguskuupäeva varasemaks või hilisemaks,
tingimusel et uus kuupäev jääb algsele alguskuupäevale vahetult eelnevasse või
järgnevasse kuusse. Kokkulepe tuleks edastada praktikantide töölevõtmise üksusele
nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt üks kuu enne eespool nimetatud algset
alguskuupäeva. Sel juhul muudetakse vastavalt ka lõppkuupäeva.

Praktikakoordinaator võib kokkuleppel praktikandi ja praktikajuhendajaga ning pädeva
ametiisiku nõusolekul taotleda praktika pikendamist kuni ühe kuu võrra.

Erandkorras võib praktikakoordinaator kokkuleppel praktikandi ja praktikajuhendajaga
ning pädeva ametiisiku nõusolekul taotleda praktika pikendamist teenistuse huvides
kuni kolme kuu võrra. Selline taotlus peab olema nõuetekohaselt põhjendatud.

Praktikat võib pikendada ainult üks kord ja tingimusel, et teave selle kohta jõuab
praktikantide töölevõtmise üksusse vähemalt üks kuu enne praktika lõppkuupäeva.
Praktikalepingusse märgitud lõppkuupäeva ja pikendatud lõppkuupäeva vahelisel ajal
ei või praktikat katkestada ega peatada. Praktikaperioodi kogukestus ei tohi mingil
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juhul ületada kaheksat kuud.

Kirjaliku tõlke peadirektoraadi tõlketeenistuste suhtes kehtivad järgmised erisätted:

 aastas võib ette näha kuni kaks täiendavat praktikaperioodi, millest
esimene algab 1. juunil ja teine 1. detsembril,

 nelja praktikaperioodi kestust võib lühendada viielt kuult minimaalselt
kolme kuuni.

2. Praktika „EL & sina“

Praktikaperioodid määratakse kindlaks väljaspool Euroopa Liitu asuva büroo ja
pädeva ametiisiku kokkuleppel. Need avaldatakse mõlema poole veebisaidil eelneva
aasta 1. oktoobril.

Praktika „EL & sina“ kestab kolm kuud. Praktikaperioodi võib pikendada üks kord kuni
kahe kuu võrra ning praktika võib jätkuda büroos või ühes kolmest töökohast kas
katkestusega või ilma, sõltuvalt büroo otsusest. Kui praktika jätkub pärast pikendamist
ühes kolmest töökohast, vastutab büroo praktikandi määramise eest ühte parlamendi
peasekretariaadi osakondadest.

3. Teenuslepingul põhinev praktika

Praktikaperioodid määratakse kindlaks vastastikuse mõistmise memorandumis.

3. PEATÜKK – KRITEERIUMID

Artikkel 8

Kõlblikkuskriteeriumid

1. Kandidaat:

a. peab olema praktika alguseks vähemalt 18-aastane;

b. Schumani praktika puhul: peab kandideerimiseks olema Euroopa Liidu
liikmesriigi või läbirääkijariigi/kandidaatriigi kodanik. Pädev ametiisik
võib siiski pakkuda piiratud arvul praktikavõimalusi ka teiste riikide
kodanikele;

c. peab esitama töökohustuste täitmiseks nõutavad asjakohased
iseloomustused;

d. i. liikmesriikide kodanike puhul: peab põhjalikult valdama üht Euroopa
Liidu ametlikku keelt ja oskama väga heal tasemel teist Euroopa Liidu
ametlikku keelt;

ii. Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanike puhul: peab oskama
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väga heal tasemel kas inglise, prantsuse või saksa keelt;

e. Schumani praktika ja praktika „EL & sina“ puhul peab olema saanud
kõrgharidust tõendava diplomi:

– Schumani praktika taotlemiseks vähemalt kolm kuud enne praktika
algust;

– praktika „EL & sina“ taotlemiseks vähemalt üks kuu enne praktika
algust;

f. ei tohi olla olnud (ega olla ka parajasti) rohkem kui kahe järjestikuse kuu
jooksul mis tahes liiki (tasustatud või tasustamata) praktikal mõnes
Euroopa institutsioonis, organis või asutuses ega ka Euroopa
Parlamendi liikme või Euroopa Parlamendi fraktsiooni juures;

g. ei tohi kuue kuu jooksul enne praktika algust olla viibinud
õppekülastusel Euroopa Parlamendi peasekretariaadis;

h. ei tohi parajasti olla või olla varem olnud kauem kui kaks järjestikust
kuud ühegi Euroopa institutsiooni, organi ega asutuse teenistuses; see
kehtib ka isikutele, kes töötavad või on töötanud muu hulgas ajutise
teenistujana, lepingulise töötajana, abiteenistujana, ajutise töötajana,
lähetatud riikliku eksperdina mõnes ELi institutsioonis, organis või
asutuses või Euroopa Parlamendi liikme assistendina.

2. Praktikantide töölevõtmise üksus vastutab iga kandidaadi kõlblikkuskriteeriumide
läbivaatamise eest.

Artikkel 9

Muud kriteeriumid

Kandidaadid peavad vastama ka muudele kriteeriumidele, mis on kindlaks määratud
iga praktikakoha ülesannete kirjelduses. Need on iga praktikakoha jaoks vajalikud
haridus-, töö-, keele- ja IT-nõuded ning isikuomadused.

4. PEATÜKK – VALIKUMENETLUS

Artikkel 10

Menetluse kirjeldus

1. Valikumenetluse eesmärk on vältida mis tahes diskrimineerimist ning tagada kõigi
avalduste õiglane menetlemine. Kui kandidaatide kvalifikatsioon ja oskused on võrdsel
tasemel, tuleks väljavalitud kandidaatide hulgas tagada võimalikult suures ulatuses
geograafiline ja sooline tasakaal.

2. Pädev ametiisik määrab kindlaks igale peadirektoraadile eraldatavate vabade
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praktikakohtade arvu.

3. Iga peadirektoraadi praktikakoordinaator tagab, et iga praktikakoha tööülesannete
kirjeldus ja muud kriteeriumid oleksid teada enne valikumenetluse algust.

4. Veebipõhiste avalduste puhul järgitakse praktikantide töölevõtmise üksuse kindlaks
määratud korda, mis avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

5. Määratud juhendajad vaatavad avaldused läbi, pöörates tähelepanu kandidaatide
kvalifikatsioonile ja oskustele ning väljakuulutatud kriteeriumidele.
Praktikakoordinaator osaleb lõplikus otsuses, mis põhineb juhendaja tehtud valikul ja
võetakse vastu kokkuleppel peadirektoriga, ning edastab väljavalitud kandidaatide
nimed praktikantide töölevõtmise üksusele.

6. Praktikantide töölevõtmise üksus uurib seejärel väljavalitud kandidaatide
kõlblikkust. Väljavalitud kandidaadid peavad esitama kõik vajalikud tõendavad
dokumendid pädeva ametiisiku poolt osutatud tähtaja jooksul. Kui dokumente
ettenähtud tähtaja jooksul ei esitata, lükatakse avaldus tagasi.

7. Praktikakohta ei pakuta kõigile väljavalitud kandidaatidele.

Artikkel 11

Valikumenetluse tulemused

1. Kõiki kandidaate, olenemata sellest, kas nad on välja valitud või mitte, teavitatakse
isiklikult avaldusele antud vastusest. Vastavad teated saadetakse üksnes
elektrooniliselt. Kõrvalejäetud kandidaate ei teavitata põhjustest, miks neid välja ei
valitud või miks neile praktikakohta ei pakutud.

2. Pädev ametiisik ja praktikant allkirjastavad praktika alguses praktikalepingu.
Euroopa Parlament ei seo ennast ühegi praktikandi õppeasutuse või välise
organisatsiooni pakutava praktikalepinguga. Artikli 7 lõigetes 1 ja 2 ette nähtud
praktika pikendamise korral tuleb praktikalepingusse teha eelarveeraldisi arvesse
võttes muudatus, millele kirjutab alla pädev ametiisik.

3. Kui avaldus jäetakse mõnes valikumenetluse etapis kõrvale, võib kandidaat
mõneks järgmiseks praktikaperioodiks uuesti avalduse esitada. Selleks tuleb esitada
uus veebipõhine avaldus, mis peab uuesti läbima ametliku valikumenetluse.

4. Ilma et see piiraks järgmise lõike kohaldamist [artikli 11 lõige 5], võib kandidaat oma
avalduse mis tahes valikumenetluse etapis tagasi võtta või talle tehtud pakkumisest
loobuda, teatades sellest kirjalikult praktikantide töölevõtmise üksusele. Sel juhul
arvatakse ta menetluse edasistest etappidest välja, kuid ta võib uuesti avalduse
esitada mõneks järgmiseks praktikaperioodiks. Selleks tuleb esitada uus veebipõhine
avaldus, mis peab uuesti läbima ametliku valikumenetluse.

5. Kui kandidaat loobub pakutud praktikakohast vähem kui kaks nädalat enne
alguskuupäeva, jäetakse ta kahe aasta jooksul järgmistest valikumenetlustest välja.
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Pädev ametiisik võib lubada erandeid vääramatu jõu korral.

Artikkel 12

Mõistlike abinõude taotlus

1. Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 1d lõike 4 kohaselt tähendavad
„mõistlikud abinõud“ seoses oluliste tööülesannetega asjakohaseid, konkreetsel juhul
vajalikke meetmeid, et võimaldada puudega inimesel tööle pääseda, töös osaleda või
edeneda või saada koolitust, kui sellised meetmed ei põhjusta tööandjale
ebaproportsionaalselt suurt koormust.

2. 1. aprilli 2015. aasta sise-eeskirja, millega rakendatakse personalieeskirjade artikli
1d lõiget 4, ning kõnealuse sise-eeskirja artikli 9 kohaselt vastu võetud suuniseid
kohaldatakse praktika suhtes mutatis mutandis.

3. Menetluse edukalt läbinud kandidaat, kes on oma avalduses märkinud, et vajab
mõistlikke abinõusid, ei pea läbima 1. aprilli 2015. aasta sise-eeskirja artikli 2 lõikes 1
ning suuniste punktides 8.1 ja 10.1 ette nähtud arstlikku läbivaatust, vaid ta kutsutakse
selle asemel vestlusele Euroopa Parlamendi meditsiinitöötajaga.

4. Parlament võib korraldada mõistlikke abinõusid taotlenud praktikantidele
sihtotstarbelisi praktikakavasid, et toetada nende osalemist praktikaprogrammides.

5. PEATÜKK – KOHUSTUSED

Artikkel 13

Üldised kohustused

1. Praktikant on kohustatud järgima käesolevat Euroopa Parlamendi praktika sise-
eeskirja.

2. Praktikant järgib praktikajuhendaja ja vastuvõtva üksuse kõrgemalseisvate
ametnike korraldusi.

3. Praktikant aitab kaasa vastuvõtva üksuse tegevusele.

4. Praktikantide suhtes kohaldatakse selle riigi seadusi, kus praktika toimub, näiteks
seoses kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistrisse kandmisega või viisanõuetega,
kui see on asjakohane.

Artikkel 14

Käitumine

1. Praktikant täidab oma ülesandeid ausalt, viisakalt ja kaalutletult. Kui praktikandi
käitumine ei ole rahuldav, võib pädev ametiisik igal ajal otsustada vastavalt artikli 31
sätetele praktika lõpetada.
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2. Kui praktikant soovib praktika ajal omal algatusel võtta ette tegevust, millel on seos
Euroopa Parlamendi tegevusega, peab ta pidama nõu oma praktikajuhendajaga või
tema äraolekul praktikakoordinaatoriga.

Artikkel 15

Huvide konflikt

1. Praktikant ei tohi tegeleda teemaga, milles tal on otseselt või kaudselt isiklikud
huvid (nt perekondlikud ja/või finantshuvid), mis võivad praktikandi kohustuste täitmist
takistada. Tal ei tohi olla kolmandate isikutega töösuhteid, mis ei ole ühitatavad
praktikaga.

2. Praktikant ei tohi praktikaperioodi jooksul teha tasustatavat tööd, mis võib
negatiivselt mõjutada talle määratud ülesannete täitmist.

3. Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud olukorras või iga kord, kui praktika ajal
tekib huvide konflikti oht, teatab praktikant sellest viivitamata kirjalikult
praktikakoordinaatorile, kes teeb selle olukorra tagajärgede suhtes põhjendatud
otsuse.

Artikkel 16

Konfidentsiaalsus

1. Praktikant peab kogu praktika vältel suhtuma Euroopa Parlamendi igapäevasesse
töösse ülima diskreetsusega. Ta ei tohi ilma Euroopa Parlamendi eelneva nõusolekuta
edastada mingeid talle teatavaks saanud avalikustamata dokumente ega teavet
ühelegi isikule, kes ei ole Euroopa Parlamendi koosseisuline töötaja.

2. Praktikant peab ajakirjandusega suhtlemisel täitma samu eeskirju nagu kõik
Euroopa Parlamendi koosseisulised töötajad ja järgima talle antud juhiseid.

3. Nimetatud kohustused ja keelud kehtivad ka pärast praktika lõppu.

Artikkel 17

Väljaanded

1. Praktikant ei tohi üksi ega koos teistega ilma asjaomaste teenistuste eelneva
kirjaliku nõusolekuta avaldada ega lasta avaldada mis tahes kirjutisi, mis käsitlevad
Euroopa Parlamendi tööd.

2. Kui luba on antud, esitab praktikant asjaomasele teenistusele väljaande või artikli
koopia.

3. Nimetatud kohustused ja keelud kehtivad ka pärast praktika lõppu.

Artikkel 18
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Intellektuaalomandi õigus

Euroopa Parlament omandab kogu maailmas tagasivõtmatult praktikandi poolt
praktika käigus tehtud töö tulemuste ja kõigi intellektuaalomandi õiguste
omandiõiguse. Sel viisil omandatud intellektuaalomandi õiguste hulka kuuluvad kõik
õigused, nagu autoriõigus, reprodutseerimisõigus, üldsusele edastamine, levitamine
ja muud intellektuaal- või tööstusomandi õigused.

6. PEATÜKK – HALDUSKÜSIMUSED

Artikkel 19

Üleviimine

Praktikakoordinaator võib kokkuleppel peadirektoriga ja praktikajuhendaja nõusolekul
mis tahes ajal praktika kestel teha otsuse viia praktikant üle samas peadirektoraadis
asuvasse teise üksusesse. Praktikakoordinaator teavitab sellest praktikantide
töölevõtmise üksust.

Artikkel 20

Praktika vabatahtlik ajutine peatamine

1. Praktikant võib taotleda praktika ajutist peatamist. Selline ajutine peatamine ei tohi
kesta kauem kui üks kuu ja seda saab praktika ajal taotleda ainult ühe korra.

2. Praktikant esitab põhjendatud taotluse praktikakoordinaatorile, kes kokkuleppel
praktikajuhendajaga kiidab taotluse heaks või lükkab selle tagasi. Kui peatamisega
nõustutakse, peab praktikakoordinaator sellest võimalikult peatselt teavitama
praktikantide töölevõtmise üksust. Seejärel teeb pädev ametiisik ajutist peatamist
kinnitava otsuse ja täpsustab selle kuupäevad, võttes arvesse kõiki haldusaspekte.

3. Praktika ajutise peatamise ajal ei ole praktikandil õigust saada töötasu,
kindlustuskatet ega hüvitist sellel ajavahemikul kantud sõidukulude eest.
Puhkusepäevade arvu vähendatakse proportsionaalselt. Artikli 14 lõikes 2 ja artiklites
15, 16 ja 17 sätestatud reeglid kehtivad praktikandile ka praktika peatamise ajal.

4. Praktika lõppkuupäev jääb samaks ja selle pikendamise korral kohaldatakse artikli
7 lõigete 1 ja 2 sätteid.

Artikkel 21

Tulevane töökoht

Praktikale vastuvõtmine ei taga vastuvõetule ühelgi juhul Euroopa Liidu ametniku või
muu teenistuja staatust ega anna mingeid õigusi hilisemaks töölevõtmiseks.

7. PEATÜKK – TÖÖTINGIMUSED
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Kui puuduvad selged eeskirjad praktikantide töötundide, puhkuste, puudumiste ja
lähetuste kohta, kohaldatakse mutatis mutandis kõigi Euroopa Parlamendi töötajate
suhtes kohaldatavaid üldeeskirju.

Artikkel 22

Tööaeg

1. Praktikandid võetakse tööle täistööajaga.

2. Neile kehtib sama tööaeg mis Euroopa Parlamendi töötajatele. Lastehoiuga seotud
praktika puhul võidakse tööaega kohandada. Ületunnitöö ei anna õigust saada
hüvitist, töötasu ega suuremat igakuist toetust.

Artikkel 23

Puhkus ja töölt puudumine

Kasutatakse sama arvutusmeetodit nagu kõigi Euroopa Parlamendi töötajate puhul.

1. Riigipühad ja ametlikud puhkepäevad

Praktikantidele kehtivad Euroopa Parlamendi töötajate riigipühi ja ametlikke
puhkepäevi reguleerivad eeskirjad.

2. Põhipuhkus

Praktikandil on praktika ajal õigus saada iga töötatud kuu eest kaks päeva puhkust,
mis arvutatakse praktika kogukestuse põhjal. Puhkust tuleb võtta kokkuleppel
praktikajuhendajaga.

Välja võtmata puhkusepäevade eest praktika lõpus hüvitist ei maksta.

Kui praktikant võtab rohkem puhkusepäevi, kui tal on õigus saada, arvatakse vastav
summa maha tema igakuisest toetusest. Teenuslepingul põhineva praktika puhul
saadetakse teade õppeasutusele või välisele organisatsioonile.

3. Eripuhkus

Euroopa Parlamendi töötajatele kehtivaid üldeeskirju kohaldatakse mutatis mutandis.

4. Puudumine haiguse tõttu

Haigestumise korral peab praktikant esimesel puudumise päeval teavitama sellest
praktikajuhendajat ja/või üksust, kus ta praktikal on. Kui tervisega seotud töölt
puudumine kestab kauem kui kolm päeva (sealhulgas nädalavahetus, riigipühad ja
ametlikud puhkepäevad), peab praktikant saatma Euroopa Parlamendi
haiguspuhkuste haldamise teenistusele arstitõendi.

Tõendita haiguspuhkuse päevade arv ei tohi kogu praktika jooksul ületada
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praktikakuude koguarvu.

5. Põhjendamatu puudumine

Kui asjaomasele teenistusele teatatakse põhjendamatust puudumisest, arvab
teenistus selle praktikandi puhkusepäevadest maha seni, kuni esitatakse põhjendus.
Kui praktikandil ei ole puhkusepäevi järel, arvatakse vastav summa maha igakuisest
toetusest. Teenuslepingul põhineva praktika puhul saadetakse teade õppeasutusele
või välisele organisatsioonile.

Artikkel 24

Lähetused

1. Praktika jooksul võib praktikandi saata parlamendi tööga tutvumiseks lähetusse
ühte Euroopa Parlamendi kolmest töökohast.

2. Erandjuhtudel võib praktikant teenistuse huvides reisida ka muusse riiki.

3. Büroodesse määratud praktikantidele võidakse anda luba lähetuseks väljapoole
Euroopa Parlamendi kolme töökohta oma praktikariigis.

4. Pädev ametiisik teeb otsuse praktikantide lähetusi reguleerivate erieeskirjade
kohta, mis avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil. Juhul kui praktikantide suhtes
ei ole kehtestatud erieeskirju, kohaldatakse mutatis mutandis Euroopa Parlamendi
sekretariaadi töötajatele kehtivaid üldeeskirju.

8. PEATÜKK – TOETUSED, HÜVITISED JA KINDLUSTUS

Artikkel 25

Igakuine toetus

1. Eri praktikaliikide puhul makstava igakuise toetuse summa määrab kindlaks pädev
ametiisik. Need summad avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

2. Toetust korrigeeritakse praktika asukohariigi koefitsiendiga.

3. Sõltuvalt vastastikuse mõistmise memorandumist ei pruugi teenuslepingul
põhineva praktika praktikandid igakuist toetust saada.

Artikkel 26

Otsus mõistlike abinõude ja puudetoetuse taotluste kohta

1. Pädev asutus teeb otsuse edukate kandidaatide mõistlike abinõude taotluste kohta
pärast puude tunnustamist ja selle protsendimäära kindlaksmääramist Euroopa
Parlamendi meditsiiniteenistuse poolt ning lähtudes iga üksikjuhtumi puhul mõistlike
abinõude nõuandekomitee soovitusest.

2. Puude hindamisel ja selle protsendimäära kindlaksmääramisel ei ole Euroopa
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Parlamendi meditsiiniteenistus kohustatud järgima riiklikke, kohalikke või muid
kolmandate isikute sertifikaate või otsuseid.

3. Praktikant, kelle taotlus mõistlike abinõude võtmiseks on heaks kiidetud, võib
saada lisamaksena kuni 50% oma igakuisest toetusest, sõltuvalt puude ulatusest.

 Kui puue jääb alla 20%, siis lisamakset ei määrata.

 Kui puue on 20% või suurem, kuid jääb alla 50%, on lisamakse suurus
20% igakuisest toetusest.

 Kui puue on 50% või suurem, on lisamakse suurus 50% igakuisest
toetusest.

4. Pädev ametiisik teeb otsuse lisamakse täpse summa kohta, mis kehtib (sealhulgas
tagasiulatuvalt) kogu praktika kestel.

Artikkel 27

Reisitoetus

1. Kõigil Schumani praktikantidel on õigus saada reisitoetust, mis katab osaliselt
kulud, mida nad peavad kandma oma kodust töökohani reisimise eest.

2. Reisitoetuse kindlamääralise summa ja makseviisi määrab kindlaks pädev
ametisik; vastav teave avaldatakse Euroopa Parlamendi veebilehel.

3. Praktika „EL & sina“ ja teenuslepingul põhineva praktika praktikantidel ei ole
reisitoetuse saamise õigust.

Artikkel 28

Ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus

1. Praktikandil on ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus kogu praktika ajaks.

2. Euroopa Parlament sõlmib praktikantide nimel ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse,
mis annab täiendava kindlustuskaitse lisaks praktikandi liikmesriigi süsteemis tehtud
kindlustusele või muule võimalikule kindlustusele.

3. Praktikandi taotlusel võib Euroopa Parlament kindlustada ka tema abikaasa ja
lapsed. Sellisel juhul tasub kindlustusmaksed praktikant.

4. Andmed võimalike kindlustuspoliiside kohta avaldatakse Euroopa Parlamendi
veebisaidil.

5. Haiguse või õnnetuse korral peab praktikant pöörduma otse kindlustusseltsi poole.
Euroopa Parlament ei saa tegutseda praktikandi ja kindlustusseltsi vahendajana.
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6. Sõltuvalt vastastikuse mõistmise memorandumist ei pruugi teenuslepingul
põhineva praktika praktikantidel olla õigust ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustusele.

Artikkel 29

Maksukohustused

Praktikant vastutab ainuisikuliselt oma maksukohustuste täitmise eest asjaomases
riigis kehtivate seaduste alusel. Igakuist toetust ei maksustata ühenduse maksuga.

9. PEATÜKK – PRAKTIKA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

Artikkel 30

Praktikandi taotluse alusel

1. Praktikant võib taotleda praktika lõpetamist enne praktikalepingus kindlaks
määratud kuupäeva. Praktikandi soovi korral võib pädev ametiisik enne taotluse
esitamist ära kuulata praktika enneaegse lõpetamise põhjused.

2. Praktikant esitab praktikakoordinaatorile allkirjastatud kirjaliku taotluse ja teatab
sellest oma praktikajuhendajale. Praktikakoordinaator peaks teavitama praktikantide
töölevõtmise üksust võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne
taotletavat lõpetamise kuupäeva. Seejärel väljastab pädev ametiisik ennetähtaegset
lõpetamist kinnitava otsuse, võttes arvesse kõiki haldusaspekte.

3. Puhkusepäevade arvu ja igakuist toetust vähendatakse proportsionaalselt. Kui
ennetähtaegse lõpetamise tulemusel tekib toetuse enammakse, peab praktikant selle
Euroopa Parlamendile täielikult tagasi maksma.

Artikkel 31

Pädeva ametiisiku otsuse alusel

1. Pädev ametiisik jätab endale õiguse lõpetada praktika enne selle tähtaega:

 kui praktikandi kutsealase tegevuse või nõutava keeleoskuse tase ei
ole piisav tema ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks;

 kui ilmneb, et praktikant on kas praktikakohale kandideerimisel või
valikumenetluse või praktika jooksul esitanud valeväiteid, -avaldusi
või -dokumente, sealhulgas jätnud avalduse vormis esitamata
mõistlike abinõude taotluse või esitanud selle kohta asjakohatu
avalduse;

 õigustatud alustel, eelkõige mõjuvatel ametialastel põhjustel või
praktikantide kohustuste täitmata jätmise või neile kohaldatavate
käitumisreeglite rikkumise tõttu.
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2. Kõikidel eespool nimetatud juhtudel kutsub pädev ametiisik praktikandi vestlusele,
et selgitada talle praktika enneaegse lõpetamise põhjusi ja kuulata ära praktikandi
arvamus. Seejärel otsustab pädev ametiisik menetluse tulemuse.

3. Pädev ametiisik võib teha ettepaneku, et praktikant jätkaks praktika ülejäänud ajal
tööd sama või teise üksuse koosseisus.

4. Kui pädev ametiisik otsustab lõpetada praktika enne selle tähtaega, annab või
saadab ta praktikandile oma otsuse niipea kui võimalik. Praktikandil on õigus kolmele
tööpäevale, alates lõpetamisotsuse üleandmise või kättesaamise päevale järgnevast
päevast, et pooleliolevad ülesanded lõpule viia.

5. Pädev ametiisik võib otsustada, et praktikandile tuleb keelata pääs Euroopa
Parlamendi hoonetesse ja juurdepääs parlamendi e-posti aadressidele.

6. Praktikandi äärmiselt sobimatu käitumise korral jätab parlament endale õiguse
algatada praktikandi vastu kohtumenetlus.

7. Puhkusepäevade arvu ja igakuist toetust vähendatakse proportsionaalselt. Kui
ennetähtaegse lõpetamise tulemusel tekib toetuse enammakse, peab praktikant selle
Euroopa Parlamendile täielikult tagasi maksma.

8. Kui pädev ametiisik otsustab praktikat mitte lõpetada, jätkub see tavapäraselt.

II JAOTIS – LÕPPSÄTTED

Artikkel 32

Edasikaebused

1. Praktikat käsitlevate otsuste peale ei ole võimalik esitada institutsioonisiseseid
ametlikke edasikaebusi.

2. Praktikandi kirjaliku ja põhjendatud taotluse korral võib pädev ametiisik pakkuda
konkreetse praktikaga seotud probleemi lahendamiseks mitteametlikku vahendamist.

3. Käesoleva sise-eeskirja alusel vastu võetud otsuse võib vaidlustada Euroopa Liidu
Üldkohtus kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 263.

Artikkel 33

Andmekaitse

Olenemata sellest, kas tegu on vastu võetud, tagasi lükatud või tagasi võetud
avaldustega, töödeldakse kõiki praktikaga seotud isikuandmeid vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis
käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides,
organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Isikuandmeid töödeldakse



16

üksnes käesoleva sise-eeskirja kohaldamise eesmärgil ja selle raames.

Artikkel 34

Jõustumine

1. Sise-eeskiri jõustub selle allkirjastamisele järgneva kuu esimesel päeval.

2. Jõustumise kuupäeval käimasolevatele praktikatele, kaasa arvatud neile, mida on
enne või pärast seda kuupäeva pikendatud, kohaldatakse jätkuvalt 18. juunil 2019
vastu võetud Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika sise-eeskirja. Käesolev
sise-eeskiri asendab eespool nimetatud eeskirja, välja arvatud nimetatud erijuhtudel.

3. Personali peadirektoraadi peadirektori 4. veebruari 2014. aasta otsus puudega
praktikantidele lisahüvitise määramise kohta ning peasekretäri 22. detsembri
2015. aasta otsus puude kindlaksmääramise kohta praktikantidel ja neile mõistlike
abinõude võimaldamise kohta tunnistatakse kehtetuks.

Luxembourg, 29. aprill 2021

Klaus WELLE


