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NOTEIKUMI PAR DEPUTĀTU PRAKTIKANTIEM

PREZIDIJA 2018. GADA 10. DECEMBRA

LĒMUMS1

EIROPAS PARLAMENTA PREZIDIJS,

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta2 25. panta 2. un 3. punktu,

tā kā

(1) prakse pie Eiropas Parlamenta deputātiem dod ieguldījumu Eiropas izglītībā un 
arodmācībās un uzlabo izpratni par iestādes darbību; 

(2) prakses vērtība, sevišķi devums raitā darba gaitu sākšanā, ir atkarīga no mācību satura un 
darba apstākļu kvalitātes;

(3) nolūkā sniegt kvalitātes garantijas praktikantiem ir lietderīgi pieņemt kopīgus noteikumus 
un vadlīnijas par deputātu praktikantiem, lai uzlabotu prakses kvalitāti, īpaši tādos aspektos kā 
mācību un prakses saturs un darba nosacījumi, tostarp pienācīgs atalgojums un noteikts 
termiņš;

(4) Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi3 (turpmāk “Īstenošanas 
noteikumi”) paredz, ka, ievērojot Prezidija pieņemtos noteikumus, no deputāta parlamentārās 
piemaksas var segt arī izdevumus, kas radušies saistībā ar prakses līgumiem, 

IR PIEŅĒMIS ŠO LĒMUMU.

1. pants
Prakses veidi

1. Lai sniegtu ieguldījumu ES iedzīvotājiem paredzētajā Eiropas izglītībā un arodmācībās un 
lai iepazīstinātu ar to, kā darbojas Eiropas iestāde, deputāti var piedāvāt: 

(a) praksi Eiropas Parlamenta telpās Briselē, kuras pamatā ir līgums ar Parlamentu. Pie 
deputātiem, kas savu Strasbūras biroju izmanto pastāvīgi, prakses vieta var būt arī Strasbūra;

(b) mācību apmeklējumus Briselē un Strasbūrā; 

(c) praksi deputāta ievēlēšanas dalībvalstī.

1 Grozīts ar Prezidija 2020. gada 13. janvāra, 2021. gada 18. janvāra, 2022. gada 26. janvāra un 4. jūlija un 
2023. gada 13. februāra lēmumiem.
2 Atsauce uz Reglamentu attiecas uz versiju, kura stājās spēkā 2017. gada janvārī.
3 Prezidija 2008. gada 19. maija un 9. jūlija lēmums, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Prezidija 2018. gada 
11. jūnija un 2. jūlija lēmumiem.
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2. Deputāti brīvi izvēlas savus praktikantus un mācību apmeklējumu dalībniekus, ja vien tie 
atbilst šajā lēmumā noteiktajiem vispārējiem un īpašajiem atbilstības nosacījumiem. 

1. daļa. Vispārējie noteikumi, kas piemērojami visu veidu praksei 

2. pants
Vispārējie noteikumi

1. Deputātam vienlaikus var būt ne vairāk kā trīs praktikanti. 

2. Ja visiem trim praktikantiem iecerētā prakses vieta ir viena un tā pati Parlamenta darba vieta, 
tad, ņemot vērā drošības apsvērumus par Parlamenta ēku izmantojumu, šis skaits ir atkarīgs no 
tā, vai dienests, ko pienācīgi pilnvarojis attiecīgā deputāta politiskās grupas ģenerālsekretārs, 
apstiprina, ka deputātam šim nolūkam ir drošības standartu ievērošanai pietiekamas biroja 
telpas. 

3. Praksi var piedāvāt arī deputātu grupas Īstenošanas noteikumu 34. panta 2. punkta izpratnē. 

4. Praktikanta darbība nekādā gadījumā nedrīkst aizstāt ne vietējā, ne akreditētā deputāta palīga 
darbu, turklāt viņam piešķirtais pabalsts nedrīkst patiesībā būt slēpta atlīdzība.

3. pants
Vispārējie prakses piešķiršanas nosacījumi

1. Praktikantiem tiek izvirzītas šādas prasības:

(a) kandidātiem ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai pievienošanās valsts / 
kandidātvalsts valstspiederīgajiem.  Tomēr deputāti var piedāvāt praksi trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ja viņi nodrošina, ka praktikanti pirms ieceļošanas prakses valstī izpilda 
vīzas prasības. Vīzai jābūt derīgai uz visu prakses laiku, un tai jāļauj praktikantam brīvi ceļot 
prakses valstī, kā arī Beļģijā un Francijā;

(b) attiecībā uz praksi, kuras pamatā ir līgums ar Eiropas Parlamentu, prakses sākšanas dienā 
jābūt sasniegtam vismaz 18 gadu vecumam. 

Pēc attiecīgi pamatota lūguma izskatīšanas kvestori var noteikt atkāpi no šā vecuma 
ierobežojuma. 

Praksi ievēlēšanas dalībvalstī var piedāvāt skolniekiem un studentiem, kam ir vismaz 14 gadu, 
ja šāda prakse uzskatāma par darba pieredzi, kas viņiem jāiegūst mācību programmas gaitā;

(c) jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām;

(d) prakses laikā viņi nedrīkst būt noslēguši darba līgumu vai būt jebkādās citās darba 
līgumattiecībās. Ja ir noslēgts darba līgums, praksē piedalīties var tikai tad, ja tā ir 
arodizglītības programmas vai akadēmiskas pētniecības daļa;

(e) viņi nav jau iepriekš bijuši deputātu praktikanti, neskaitot mācību apmeklējumus;
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(f) viņi nekad iepriekš nav bijuši Parlamenta deputātu vietējie vai reģistrētie palīgi.

2. Prakse nedrīkst radīt interešu konflikta situāciju Īstenošanas noteikumu 43. un 62. panta 
izpratnē.

3. Deputāti veicina vienlīdzīgas iespējas un, ciktāl iespējams, nodrošina dzimumu līdzsvaru.

 

4. pants
Izdevumi

Ar atbilstoši šim lēmumam piedāvātu praksi saistītos izdevumus, tostarp ikmēneša stipendijas, 
ceļa izdevumus, komandējuma izdevumus un apdrošināšanas izmaksas, sedz no attiecīgā 
deputāta parlamentārās palīdzības piemaksas saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 33. panta 
4. punktu, nepārsniedzot šīs piemaksas apmēru.  

2. daļa. Prakse, kuras pamatā ir līgums ar Parlamentu 

5. pants
Īpaši noteikumi prakses piešķiršanai

Deputāti var piedāvāt mācību prakses iespēju kandidātiem, kuri pirms prakses sākuma ir:

- ieguvuši vidējās izglītības atestātu, kas dod tiesības sākt studijas augstskolā, vai 

- studējuši augstskolā vai pielīdzināma līmeņa tehniskajās studijās, vai

- ieguvuši augstākās izglītības diplomu.   

6. pants
Prakses ilgums

1. Prakses ilgums ir no sešām nedēļām līdz pieciem secīgiem mēnešiem. 

2. Kompetentais Parlamenta dienests praksi var vienreiz pagarināt uz maksimālo laikposmu 
līdz četriem secīgiem mēnešiem, ja attiecīgais deputāts vismaz divas nedēļas pirms sākotnējās 
prakses beigām ir iesniedzis pamatotu pieprasījumu. Prakses pagarinājumā var stažēties pie 
deputāta, kas nav deputāts, pie kura praktikants stažējās sākotnējā periodā. Starp prakses 
līgumā noteikto beigu datumu un attiecīgo pagarinājumu nedrīkst būt pārtraukumu. Kopējais 
prakses ilgums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt deviņus mēnešus.

3. Praksi nedrīkst atjaunot. 
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7. pants
Iesniedzamie dokumenti

1. Kandidātiem ir jāiesniedz kompetentajam Parlamenta dienestam visi zemāk uzskaitītie 
dokumenti:

(a) deputāta parakstīts iesniegums ar visu informāciju, kas nepieciešama prakses līguma 
sagatavošanai;

(b) parakstīta praktikanta deklarācija par pienākumu neizpaust dienesta noslēpumu;

(c) praktikanta derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju;

(d) curriculum vitae;

(e) dokumentārs pierādījums par akadēmiskajām kvalifikācijām;

(f) finanšu iestādes izsniegts dokuments, kur skaidri norādīts bankas nosaukums un konta 
īpašnieka vārds, kā arī IBAN un BIC/SWIFT kods, ikmēneša stipendijas izmaksāšanai. Bankas 
kontam jābūt atvērtam ES dalībvalstī uz praktikanta vārda;

(g) ja nepieciešams, citu valstu valstspiederīgo gadījumā — derīgas, uz visu prakses laiku 
izsniegtas vīzas kopija.

2. Visi minētie dokumenti jānosūta Parlamenta kompetentajam dienestam ne vēlāk kā mēnesi 
pirms pieprasītās prakses sākuma dienas. Ja šis termiņš netiek ievērots, sākuma dienu atliek. 
Kompetentais dienests pārbauda atbilstību 3. pantā noteiktajiem vispārējiem prakses 
piešķiršanas nosacījumiem un 5. pantā noteiktajiem īpašajiem nosacījumiem par prakses 
piešķiršanu.

8. pants
Praktikanti ar invaliditāti: saprātīgu pielāgojumu pieprasīšana 

1. Deputāti var piedāvāt praksi Briselē praktikantiem ar invaliditāti. 

2. Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 1.d panta 4. punktu saprātīgs 
pielāgojums attiecībā uz darba būtiskajām funkcijām nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā ir 
veikti atbilstīgi pasākumi, lai persona ar invaliditāti varētu iegūt darbu, strādāt vai gūt 
paaugstinājumu darbā, vai piedalīties apmācībā, ja vien šādi pasākumi neuzliek nesamērīgu 
slogu darba devējam.

3. Praksei piemēro 2015. gada 1. aprīļa iekšējos noteikumus, ar kuriem īsteno Civildienesta 
noteikumu 1.d panta 4. punktu, un atbilstoši šo iekšējo noteikumu 9. pantam pieņemtās 
vadlīnijas.

4. Neraugoties uz to, deputātu praktikantiem, kas savos pieteikumos ir norādījuši uz 
nepieciešamību pēc saprātīgiem pielāgojumiem, netiek pieprasīta medicīniskā pārbaude, kas 
paredzēta 2015. gada 1. aprīļa iekšējos noteikumos un vadlīniju 8.1 un 10.1 punktā. 
Medicīniskās pārbaudes vietā viņus aicina uz sarunu ar vienu no Parlamenta ārstiem.
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9. pants
Prakses līgums

1. Prakses sākumā kompetentā iestāde Iekšējo noteikumu par praksi Eiropas Parlamenta 
Ģenerālsekretariātā izpratnē un praktikants paraksta prakses līgumu. Piemērojams ir tikai šis 
līgums.

2. Līgumā norāda deputāta, pie kura praktikants stažējas, vārdu. 

3. Prakses piešķiršana kandidātam nekādā gadījumā nenozīmē Eiropas Savienības iestāžu 
ierēdņa vai darbinieka statusa piešķiršanu un nekādā ziņā nerada tiesības uz turpmāku darba 
līgumu. 

10. pants 
Ikmēneša stipendija

1. Praktikanti 5. panta izpratnē saņem ikmēneša stipendiju.

2. Ikmēneša stipendijas summu brīvi nosaka deputāts, bet pilna laika līguma gadījumā tai jābūt 
robežās no 897 EUR līdz 1470 EUR. Prezidijs stipendijas summu var mainīt, un to publicē 
Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

3. Nepilna laika līgumu gadījumā ikmēneša stipendijas summu pielāgo attiecīgi pro rata.

4. Ikmēneša stipendijas summa prakses gaitā ir nemainīga. Ja prakse tiek pagarināta saskaņā ar 
6. pantu, ikmēneša stipendijas summu var vienreiz palielināt uz visu pagarinājuma laiku.

5. Ja praktikants jau saņem pabalstu vai stipendiju no cita avota, summu, kas atbilst šiem 
ārējiem ienākumiem, atvelk no summas, kura paredzēta šā panta 2. punktā. 

6. Praktikants ir atbildīgs par savu nodokļu saistību izpildi. Stipendiju neapliek ar Kopienas 
nodokļiem.

7. Ja prakse sākas vai beidzas neapritējušā mēnesī, ikmēneša stipendiju līguma laikā izmaksā 
pro rata.

11. pants
Deputāta loma praksē

1. Deputāts darbojas par starpnieku starp praktikantu un kompetento dienestu visos 
administratīvajos jautājumos.

2. Deputāts nekavējoties informē kompetento Parlamenta dienestu par katru būtisku notikumu 
prakses laikā (īpaši — kavējumiem, slimībām, nelaimes gadījumiem), ko viņš ir konstatējis 
pats vai par ko viņu ir informējis praktikants.

3. Visā prakses laikā par praktikantiem atbild deputāts, pie kura praktikanti stažējas. 
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12. pants
Vispārīgie praktikantu pienākumi

1. Praktikantiem jāievēro spēkā esošie Prezidija lēmumi par deputātu praktikantiem. 

2. Praktikantiem ir jāievēro norādījumi, ko sniedz deputāts, pie kura viņi stažējas.

3. Uzņemoties praksi Eiropas Parlamenta telpās, praktikanti apņemas ievērot Parlamenta 
iekšējos noteikumus, it īpaši drošības noteikumus.

4. Visā prakses laikā praktikantiem jāievēro vislielākā konfidencialitāte attiecībā uz ikdienas 
darbu Eiropas Parlamentā. Bez Eiropas Parlamenta iepriekšējas piekrišanas viņi nedrīkst 
apspriest ne ar vienu personu, kas nav Eiropas Parlamenta deputāts vai darbinieks, nevienu 
dokumentu un nekādu informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma un vēl nav publiskota. 

5. Praktikantiem, tāpat kā visiem Eiropas Parlamenta personāla locekļiem, ir jāievēro 
noteikumi par saziņu ar presi un jāievēro sniegtie norādījumi.

6. Šis pienākums praktikantiem saglabājas arī pēc prakses beigām.

7. Praktikantiem jāievēro tās valsts likumi, kurā prakse tiek veikta, jo sevišķi noteikumi par 
reģistrēšanos pašvaldību iedzīvotāju reģistros vai — attiecīgā gadījumā — vīzas prasības.

13. pants
Nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšana

1. Praktikantiem visā prakses laikā ir veselības apdrošināšana, un viņi ir apdrošināti pret 
nelaimes gadījumiem. Eiropas Parlaments nodrošina praktikantu veselības apdrošināšanu un 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, papildinot valsts apdrošināšanas sistēmas segumu 
vai citu apdrošināšanu, kāda praktikantam var būt piemērojama.

2. Pēc praktikantu pieprasījuma Eiropas Parlaments var apdrošināt arī viņu laulātos, reģistrētos 
partnerus un bērnus. Šādā gadījumā apdrošināšanas prēmijas sedz praktikanti.

3. Ja praktikants saslimst vai ar viņu notiek nelaimes gadījums, viņam būtu tieši jāsazinās ar 
apdrošināšanas sabiedrību. Eiropas Parlaments nevar būt starpnieks starp praktikantu un 
apdrošināšanas sabiedrību.

14. pants
Darba laiks

1. Praktikantus nodarbina uz pilnu laiku vai nepilnu laiku (50 %). 

2. Darba laiks atbilst darba laikam, kāds ir spēkā Eiropas Parlamentā. Virsstundu darbs nedod 
tiesības uz kompensāciju vai stipendijas palielinājumu.
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15. pants
Priekšlaicīga prakses izbeigšana 

Praksei, kuras pamatā ir līgums ar Eiropas Parlamentu un kura piešķirta saskaņā ar šā lēmuma 
2. daļu, piemēro Iekšējo noteikumu par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā 
noteikumus par priekšlaicīgu izbeigšanu, ar prakses vadītāju saprotot attiecīgo deputātu.

16. pants
Prakses beigas

1. Prakse beidzas, kad noslēdzas laikposms, uz ko tā bija piešķirta.

2. Prakse beidzas tā mēneša beigās, kurā nāves, atkāpšanās vai jebkāda cita iemesla dēļ beidzas 
deputāta pilnvaru laiks.

3. Ja praktikants ir izpildījis visas savas saistības, kompetentais Parlamenta dienests, izmantojot 
īpaši šim nolūkam paredzētu veidlapu, izsniedz praktikantam apliecinājumu par praksi, kurā 
norāda prakses ilgumu un deputātu, pie kura praktikants stažējās. Deputāti, kas to vēlas, var 
izsniegt arī papildu apliecinājumu, kurā norādīti prakses gaitā paveiktie uzdevumi.

17. pants
Pabalsts ceļa izdevumu segšanai 

Praksei, kuras pamatā ir līgums ar Eiropas Parlamentu un kura piešķirta saskaņā ar šā lēmuma 
2. daļu, pēc deputāta pieprasījuma piemēro Iekšējo noteikumu par praksi Eiropas Parlamenta 
Ģenerālsekretariātā noteikumus par pabalstu ceļa izdevumu segšanai.

18. pants
Komandējumi

1. Pēc deputāta pieprasījuma kompetentajam Parlamenta dienestam prakses laikā praktikantus 
var nosūtīt komandējumā uz vienu no pārējām Parlamenta darba vietām.

2. Attiecībā uz šādiem komandējumiem praktikanti ir tiesīgi uz tādu pašu izdevumu 
atlīdzināšanu, kāda pienākas reģistrētajiem palīgiem saskaņā ar Īstenošanas noteikumiem 
attiecībā uz Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības II sadaļu.
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19. pants
Apgādnieka pabalsts

Praksei, kuras pamatā ir līgums ar Eiropas Parlamentu un kura piešķirta saskaņā ar šā lēmuma 
2. daļu, piemēro Iekšējo noteikumu par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā 
noteikumus par apgādnieka pabalstu.

20. pants
Atvaļinājumi un prombūtne 

Praksei, kuras pamatā ir līgums ar Eiropas Parlamentu un kura piešķirta saskaņā ar šā lēmuma 
2. daļu, piemēro Iekšējo noteikumu par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā 
noteikumus par atvaļinājumiem un prombūtni, ar prakses vadītāju saprotot attiecīgo deputātu.

21. pants
ĀKK valstu praktikanti Eiropas Parlamentā 

Praksei iniciatīvas “ĀKK valstu praktikanti Eiropas Parlamentā” ietvaros piemēro šā lēmuma 
noteikumus par praksi, kuras pamatā ir līgums ar Eiropas Parlamentu.

3. daļa. Mācību apmeklējumi

22. pants
Vispārējie noteikumi

1. Deputāti var piedāvāt iespējas padziļināti apgūt tēmas, kas saistītas ar Eiropas Savienību, 
deputāta birojā Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā. 

2. Mācību apmeklējums nav ilgāks par sešām nedēļām. Vienai un tai pašai personai viena 
sasaukuma perioda laikā var piešķirt tikai divus mācību apmeklējumus. Starp diviem 
apmeklējumiem, kas piešķirti vienam un tam pašam dalībniekam, jābūt vismaz divpadsmit 
secīgu mēnešu starplaikam.

3. Deputātiem, kas vēlas rīkot mācību apmeklējumus, vismaz mēnesi pirms plānotās 
apmeklējuma dienas būtu jāinformē kompetentais Parlamenta dienests. 

4. Deputāti vismaz mēnesi pirms plānotās apmeklējuma dienas kompetentajam Parlamenta 
dienestam iesniedz šādus dokumentus:

–   kandidāta personisks paziņojums, kurā norādīts deputāts, pie kura kandidāts vēlas iegūt 
darba pieredzi, apmeklējuma mērķis un vēlamais laiks;

–     curriculum vitae;



9

–     kandidāta pases vai valsts izdotas personas apliecības kopija;

–    ja nepieciešams, trešo valstu valstspiederīgo gadījumā — derīgas, uz visu prakses laiku 
izsniegtas vīzas kopija.

5. Mācību apmeklējumu dalībnieki nesaņem nekādus pabalstus. Pēc attiecīgā deputāta 
pieprasījuma mācību apmeklējumu dalībniekiem var piešķirt apmeklējuma ilgumam 
proporcionālu kompensāciju vienreizēja maksājuma veidā. Maksimālais kompensācijas 
apmērs uz maksimālo laikposmu nepārsniedz maksimālo pabalstu, ko piešķir saskaņā ar 
10. panta 2. punktu. Šādā gadījumā dalībnieks iesniedz finanšu iestādes izsniegtu dokumentu, 
kur skaidri norādīts bankas nosaukums un konta īpašnieka vārds, kā arī IBAN un BIC/SWIFT 
kods. Bankas kontam jābūt atvērtam ES dalībvalstī uz dalībnieka vārda.

6. Ja deputāti nolemj mācību apmeklējumu dalībniekiem dot iespēju apmeklēt citu Parlamenta 
darba vietu, Briseli vai Strasbūru, viņi sedz attiecīgos izdevumus. 

4. daļa. Prakse ievēlēšanas dalībvalstī 

23. pants
Vispārējie noteikumi

2. panta 1. punktā noteiktajās robežās deputāti var piedāvāt praksi savā ievēlēšanas dalībvalstī. 
Šai praksei piemēro attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus. 

24. pants
Prakses piešķiršanas nosacījumi

1. Praksi ievēlēšanas dalībvalstī apmaksāt no parlamentārās palīdzības piemaksas var tikai tad, 
ja ir ievēroti zemāk izklāstītie nosacījumi.

2. Papildus 3. panta vispārējiem prakses piešķiršanas nosacījumiem praktikantiem ir jāatbilst 
īpašiem prakses piešķiršanas nosacījumiem, ko paredz piemērojamie prakses norises vietas 
dalībvalsts tiesību akti.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, vispārējos prakses piešķiršanas nosacījumus, kas ir pretrunā 
piemērojamiem prakses norises vietas dalībvalsts tiesību aktiem, nepiemēro.

4. Deputāti Parlamenta kompetentajam dienestam nosūta visus zemāk uzskaitītos dokumentus, 
lai būtu iespējams pārbaudīt atbilstību 3. pantā noteiktajiem vispārējiem prakses piešķiršanas 
nosacījumiem un īpašajiem prakses piešķiršanas nosacījumiem, ko paredz piemērojamie 
dalībvalsts tiesību akti.

Konkrētāk, katrs deputāts iesniedz: 

(a) deputāta parakstītu izmaksu segšanas pieprasījumu, kurā norādīta visa prasītā informācija 
iesnieguma apstiprināšanai, pievienota pienācīgi parakstīta prakses līguma kopija, kā arī 
norādīts pilnvarotais maksātājs, kas pārvaldīs līgumu;

(b) parakstītu praktikanta deklarāciju par pienākumu neizpaust dienesta noslēpumu;
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(c) praktikanta derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju;

(d) curriculum vitae;

(e) pierādījumu, ka praktikantam ir valsts vai privāta negadījumu un veselības apdrošināšana;

(f) dokumentāru pierādījumu par īpašajiem prakses piešķiršanas nosacījumiem, ko paredz 
piemērojamie valsts tiesību akti;

(g) ja nepieciešams, trešo valstu valstspiederīgo gadījumā — derīgas, uz visu prakses laiku 
izsniegtas vīzas kopiju.

5. Visus uzskaitītos dokumentus Parlamenta kompetentajam dienestam nosūta ne vēlāk kā 
mēnesi pirms deputāta pieprasītās prakses līguma sākuma dienas. Ja šis termiņš netiek ievērots, 
sākuma dienu atliek.

25. pants
Prakses līgums

1. Visiem praktikantiem ir jāparaksta prakses līgums ar deputātu, pie kura viņi stažējas.

2. Visā prakses laikā par praktikantiem atbild attiecīgais deputāts. Līgumā norāda arī tā vietējā 
palīga vārdu, kas atbild par praktikantu, kad deputāts neatrodas ievēlēšanas dalībvalstī.

3. Prakses līgumus administrē Īstenošanas noteikumu 35. pantā minētais deputāta pilnvarotais 
maksātājs, kas nodrošina, ka tiek pienācīgi ievēroti valsts un Eiropas Savienības tiesību akti, 
sevišķi attiecībā uz sociālo nodrošinājumu un nodokļu saistībām.

4. Prakses līgums nosaka praktikanta darba vietu. 

5. Prakses līgumam jāatbilst piemērojamiem valsts tiesību aktiem par atvaļinājumiem, īpašiem 
atvaļinājumiem, slimības atvaļinājumiem un neattaisnotu prombūtni.

6. Prakses līgumā iekļauj pantu, kurā skaidri minēts, ka Eiropas Parlaments nevar būt 
līgumslēdzēja puse un ka tas nevar būt atbildīgs par kādas līgumslēdzējas puses darbību vai 
darbības trūkumu, kas varētu būt par iemeslu līguma laušanai vai citai tiesiskai vai citādai 
prasībai.

7. Kad deputāta nāves, atkāpšanās vai cita iemesla dēļ beidzas viņa pilnvaru laiks, prakses 
līgums beidzas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem. Ja nav īpašu valsts noteikumu, 
prakse beidzas, kad noslēdzas mēnesis, kurā beidzas deputāta pilnvaru laiks.

26. pants
Ikmēneša stipendija

1. Neskarot piemērojamos valsts tiesību aktus, ikmēneša stipendija nepārsniedz maksimālo 
apmēru, kas noteikts šā lēmuma 10. panta 2. punktā.
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2. Stipendiju un citas saistītas izmaksas no parlamentārās palīdzības piemaksas sedz ar 
pilnvarotā maksātāja starpniecību.

27. pants
Prakses ilgums

1. Ja vien piemērojamie valsts tiesību akti neparedz citādi, praksi piešķir uz laikposmu no viena 
līdz pieciem secīgiem mēnešiem un var vienreiz pagarināt uz laikposmu līdz četriem 
mēnešiem. 

2. Praksi nedrīkst atjaunot.

28. pants
Darba laiks

Nedēļas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai ir tāds, kāds pilna laika darbam paredzēts 
piemērojamos valsts tiesību aktos.

29. pants
Komandējuma/ceļa izdevumi 

1. Praktikants var saņemt papildu kompensāciju, kura sedz ceļa izdevumus, ko radījusi prakses 
sākšana un atgriešanās parastajā dzīvesvietā pēc prakses beigām.

2. Pēc attiecīgā deputāta pieprasījuma parlamentāro pienākumu sakarā praktikantus var nosūtīt 
komandējumā uz vienu no trim Parlamenta darba vietām vai kādu vietu ievēlēšanas dalībvalstī, 
nepārsniedzot 2 dienas uz pilnu prakses mēnesi. Komandējumā uz Strasbūru nosūta uz 
Parlamenta sesijas laiku (3,5 dienām). Maksimālais atsevišķa komandējuma ilgums ir 5 secīgas 
darba dienas uz visu prakses laiku.

3. Ievērojot piemērojamos valsts tiesību aktos paredzētos nosacījumus, praktikantam ir tiesības 
uz atlīdzību par ceļa, kā arī maltīšu un naktsmītņu izdevumiem, kas radušies deputāta 
pieprasītajā komandējumā.

(a) Ceļa izdevumus atlīdzina, ja praktikants uzrāda apliecinošus dokumentus, piemēram, 
vilciena biļetes vai lidmašīnas biļetes un iekāpšanas kartes. Ja praktikants ceļo ar automašīnu, 
atlīdzība ir ekvivalenta brauciena izdevumiem ar vilcienu 2. klasē vai tā tiek veikta saskaņā ar 
vienotu likmi par noteiktu kilometru skaitu, kuru piemēro atbilstīgi valsts noteikumiem vai 
nodokļu iestāžu apstiprinātai praksei valstī. Šādas ceļošanas fakts ir jāapliecina ar attiecīgiem 
pierādījumiem, tostarp iesniedzot degvielas maksājumu čekus un/vai komandējuma vietā 
izmantotās naktsmītnes maksājumu čekus.

(b) Praktikants ir tiesīgs saņemt samērīgu atlīdzību par faktiskajām izmaksām vai dienas naudu 
atbilstīgi likmei, kas ir paredzēta valsts noteikumos vai tiek piemērota saskaņā ar nodokļu 
iestāžu apstiprināto praksi valstī, lai segtu naktsmītnes, maltīšu un citus izdevumus; to izmaksā 
pēc komandējuma beigām, ja praktikants iesniedz iepriekšējā punktā minētos apliecinošos 
dokumentus.
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4. Atlīdzības apmērs ir minimālais apmērs, kādu paredz piemērojamie valsts tiesību akti. 

5. Komandējumā praktikants izvēlas visekonomiskāko un efektīvāko transporta veidu un 
naktsmītni. Braucienus ar vilcienu vai lidmašīnu Eiropā veic attiecīgi 2. klasē vai ekonomiskajā 
klasē. Praktikants izmanto ekonomiskus un piemērotus viesnīcu pakalpojumus atkarībā no to 
pieejamības un piekļūstamības konkrētajā brīdī. Apmesties drīkst standarta tipa numurā. 
Taksometru izmanto izņēmuma gadījumos un tikai īsiem attālumiem, ja nav pieejams 
sabiedriskais transports. Par šo pakalpojumu ir jābūt rēķinam, kurā norādīta faktiskā cena, 
izbraukšanas vieta un brauciena galapunkts.

6. Visus apliecinošos dokumentus iesniedz pilnvarotajam maksātājam, kas administrē prakses 
līgumu.

5. daļa. Nobeiguma noteikumi 

30. pants
Strīdi

Praktikants, kam ir līgums ar Eiropas Parlamentu un kas vēlas apstrīdēt lēmumu, kurš pieņemts, 
piemērojot šo lēmumu, iesniedz par to pamatotu iesniegumu kompetentajam Parlamenta 
dienestam vai, ja apstrīdēto lēmumu pieņēmis kompetentais Parlamenta dienests, 
ģenerālsekretāram. Kompetentais Parlamenta dienests vai attiecīgā gadījumā ģenerālsekretārs 
trīs mēnešu laikā sniedz praktikantam pamatotu atbildi.

31. pants
Personas datu apstrāde

Saistībā ar praksi iegūtos personas datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu 
brīvu apriti. Personas datus apstrādā tikai šajā lēmumā minētajā nolūkā un saskaņā ar to. 
Praktikantiem jāpiekrīt, ka viņu vārdi uz prakses līguma laiku tiks publicēti Eiropas Parlamenta 
tīmekļa vietnē.

32. pants
Uzraudzība un izvērtējuma ziņojums

Kompetentie Parlamenta dienesti uzrauga šā lēmuma īstenošanu un vēlākais līdz 2020. gada 
31. decembrim sagatavo izvērtējuma ziņojumu.
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33. pants
Iepriekšējo noteikumu atcelšana

Prezidija 2010. gada 19. aprīļa Lēmums par noteikumiem par deputātu praktikantiem ar šo tiek 
atcelts. 

34. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 2. jūlijā.


