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INTERNE REGELS BETREFFENDE STAGES

BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

TITEL I – STAGES

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel

Om een bijdrage te leveren tot het Europese onderwijs en de beroepsopleiding van
EU-burgers en inzicht te bieden in de werking van de instelling, biedt het secretariaat-
generaal van het Europees Parlement verschillende soorten stages aan. Het
Europees Parlement zet zich in voor het creëren van een gelijke en inclusieve
werkomgeving. Onverminderd artikel 8 kan eenieder een aanvraag voor een
stageplaats indienen, ongeacht geografische herkomst, ras of etnische afkomst,
politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging, leeftijd of handicap, gender of
seksuele gerichtheid, en zonder vermelding van burgerlijke staat of gezinssituatie.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze interne regels wordt verstaan onder:

- een “stagiair”: een persoon die deelneemt aan een stageprogramma bij
het secretariaat-generaal van het Europees Parlement;

- de “afdeling Aanwerving stagiair(e)s”: de dienst van het Europees
Parlement die de selectie, toelating en administratieve
aangelegenheden met betrekking tot stagiairs beheert;

- de “drie werklocaties”: Brussel, Luxemburg en Straatsburg;

- de “EPLO’s”: de liaisonbureaus van het Europees Parlement in
hoofdsteden of grote steden in elke lidstaat en in een aantal landen
buiten de Europese Unie.

Artikel 3

Bevoegdheden

1. De directeur-generaal Personeelszaken is de bevoegde autoriteit om te beslissen
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over selectie, toelating en administratieve aangelegenheden voor zover die verband
houden met stagiairs. De directeur-generaal Personeelszaken kan deze
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan het afdelingshoofd van de
afdeling Aanwerving stagiair(e)s.

2. De “stagecoördinator” is een door de afdeling Personeelszaken/Human Resources
(of het equivalent daarvan als een dergelijke afdeling ontbreekt) van elk directoraat-
generaal aangewezen ambtenaar of ander personeelslid met bevoegdheid op het
gebied van stagiairs. De stagecoördinatoren hebben de leiding over de stagiairs
binnen hun directoraat-generaal. De stagecoördinator:

 brengt de behoefte aan stagiairs binnen het directoraat-generaal in
kaart;

 is actief betrokken bij de selectie van stagiairs en draagt bij aan de
totstandkoming van het uiteindelijke besluit, op basis van de selectie
die door de stagebegeleider wordt gemaakt en in overleg met de
directeur-generaal;

 is verantwoordelijk voor alle activiteiten en/of evenementen die door
het eigen directoraat-generaal voor de stagiairs worden
georganiseerd (introductiedagen, seminars, cursussen, enz.);

 is verantwoordelijk voor eventuele noodzakelijke interne
overplaatsingen van stagiairs (van de ene naar de andere afdeling
binnen hetzelfde directoraat-generaal);

 behandelt eventuele significante incidenten die zich tijdens de stage
voordoen en helpt de stagiairs bij eventuele significante problemen;

 fungeert als contactpersoon tussen de stagebegeleiders van het
directoraat-generaal en de afdeling Aanwerving stagiair(e)s.

3. De “stagebegeleider” is een ambtenaar of ander personeelslid van het Europees
Parlement in de afdeling waar de stagiair stage loopt. De stagebegeleider:

 is actief betrokken bij de selectie van stagiairs;

 zorgt voor de begeleiding en nauwe supervisie van de stagiair
tijdens de stageperiode;

 is verantwoordelijk voor het toewijzen van dagelijks werk aan de
stagiair, volgt de prestaties van de stagiair en zorgt voor de
integratie van de stagiair in de afdeling;

 meldt eventuele significante incidenten die zich tijdens de stage
voordoen bij de stagecoördinator.
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4. De bevoegde autoriteit neemt een besluit over de oprichting van een comité van
vertegenwoordigers van stagiairs, dat optreedt als tussenpersoon tussen stagiairs en
organen van het Europees Parlement, en dat stagiairs in staat stelt het beste uit hun
stage te halen.

Artikel 4

Soorten stages

1. Schumanstages

Schumanstages hebben tot doel om personen met een universitair diploma de
mogelijkheid te bieden de tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en zich
vertrouwd te maken met de activiteiten van de Europese Unie en van het Europees
Parlement in het bijzonder.

2. “EU & You”-stages

“EU & You”-stages hebben tot doel om personen met een universitair diploma uit
landen buiten de Europese Unie waar EPLO’s zijn gevestigd de mogelijkheid te bieden
stage te lopen in het desbetreffende EPLO.

3. “Business Agreement”-stages

“Business Agreement”-stages vinden plaats in het kader van een memorandum van
overeenstemming die de secretaris-generaal van het Europees Parlement heeft
gesloten met bepaalde onderwijsinstellingen of externe organisaties waarin onder
meer afspraken worden gemaakt over het ontvangen van stagiairs binnen het
secretariaat-generaal van het Europees Parlement. Deze stagiairs zijn studenten of
vertegenwoordigers van deze instellingen of organisaties.

De regels voor deze stages zijn vastgelegd in het memorandum van
overeenstemming tussen de twee partijen. Voor aangelegenheden die niet in het
memorandum zijn vastgelegd, gelden de interne regels betreffende stages bij het
Europees Parlement.

HOOFDSTUK 2 – PROCEDURES VOOR DE SELECTIE VAN STAGIAIRS

Artikel 5

Selectieprocedures

Er zijn twee procedures voor de selectie van stagiairs, afhankelijk van het soort stage:

1. De formele en gestructureerde selectieprocedure voor:

 Schumanstages,

 “EU & You”-stages,
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waarbij de kandidaten voor de stageplaatsen met elkaar worden vergeleken.

2. Een ad-hocselectieprocedure voor:

 “Business Agreement”-stages

die volledig plaatsvindt binnen de onderwijsinstelling of externe organisatie waarmee
het Europees Parlement een “business agreement” met betrekking tot stages heeft
gesloten.

Artikel 6

Aanmeldingsperioden

1. Voor Schumanstages duren de aanmeldingsperioden ten minste een maand. Deze
perioden worden vastgelegd door de bevoegde autoriteit en gepubliceerd op de
website van het Europees Parlement.

2. Voor “EU & You”-stages worden de aanmeldingsperioden vastgesteld door de
bevoegde autoriteit, in overleg met de EPLO’s buiten de Europese Unie. Deze
perioden worden gepubliceerd op de website van het Europees Parlement. Alle
aanmeldingen moeten ten minste één maand voor de startdatum van de stage zijn
ingediend.

3. Voor “Business Agreement”-stages zijn de perioden vastgelegd in het
desbetreffende memorandum van overeenstemming.

Artikel 7

Stageperioden

1. Schumanstages

Onverminderd artikel 21 worden Schumanstages toegekend voor een periode van vijf
maanden. De stageperioden zijn:

- van 1 maart tot en met 31 juli,

- van 1 oktober tot eind februari.

De directoraten-generaal kunnen de begindatum vervroegen of uitstellen, mits de
nieuwe begindatum valt in de maand onmiddellijk voorafgaand aan of volgend op de
oorspronkelijke begindatum. De einddatum wordt dan dienovereenkomstig
aangepast.

Een kandidaat kan met de stagebegeleider en de stagecoördinator binnen het
desbetreffende directoraat-generaal een overeenkomst sluiten om de begindatum te
vervroegen of uit te stellen, mits de nieuwe begindatum valt in de maand onmiddellijk
voorafgaand aan of volgend op de oorspronkelijke begindatum. De overeenkomst
moet zo snel mogelijk en uiterlijk één maand voor bovengenoemde oorspronkelijke
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begindatum naar de afdeling Aanwerving stagiair(e)s worden gestuurd. De einddatum
wordt dienovereenkomstig aangepast.

De stagecoördinator kan verzoeken om verlenging van de stage met maximaal één
maand, in overleg met de stagiair en de stagebegeleider. Verlenging moet worden
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.

Bij wijze van uitzondering kan de stagecoördinator, in overleg met de stagiair en de
stagebegeleider, verzoeken om verlenging van de stage in het belang van de dienst
met maximaal drie maanden. Verlenging moet worden goedgekeurd door de
bevoegde autoriteit. Dergelijke verzoeken moeten naar behoren worden gemotiveerd.

Verzoeken om verlenging kunnen slechts eenmaal worden ingewilligd en op
voorwaarde dat de informatie over de verlenging ten minste één maand voor het einde
van de stage door de afdeling Aanwerving stagiair(e)s is ontvangen. Tussen de in de
stageovereenkomst vermelde einddatum en de toegekende verlenging kan geen
onderbreking of opschorting plaatsvinden. De totale duur van de stageperiode mag in
geen geval meer dan acht maanden bedragen.

Met name voor de vertaaldiensten van het betrokken directoraat-generaal:

 kunnen in de loop van het jaar maximaal twee extra stageperioden
worden gepland, de eerste met begindatum 1 juni en de tweede met
begindatum 1 december,

 kan de duur van de vier stageperioden worden ingekort van vijf tot
minimaal drie maanden.

2. “EU & You”-stages

De perioden worden in onderling overleg tussen het EPLO buiten de Europese Unie
en de bevoegde autoriteit vastgesteld. Deze perioden worden op 1 oktober van het
voorafgaande jaar op de websites van beide partijen gepubliceerd.

De “EU & You”-stages worden toegekend voor een periode van drie maanden. Zij
kunnen in het EPLO of in een van de drie werklocaties eenmalig met maximaal twee
maanden worden verlengd, met of zonder onderbreking, afhankelijk van de beslissing
van het EPLO. In geval van een verlenging in een van de drie werklocaties is het
EPLO verantwoordelijk voor de plaatsing van de stagiair in een van de afdelingen van
het secretariaat-generaal van het Parlement.

3. “Business Agreement”-stages

De stageperioden worden vastgelegd in het desbetreffende memorandum van
overeenstemming.

HOOFDSTUK 3 – CRITERIA
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Artikel 8

Criteria om in aanmerking te komen

1. De kandidaten:

a. moeten bij aanvang van de stage de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

b. moeten voor een Schumanstage de nationaliteit bezitten van een
lidstaat van de Europese Unie of van een toetredingsland/kandidaat-
lidstaat. De bevoegde autoriteit kan echter een beperkt aantal stages
aanbieden aan onderdanen van andere landen;

c. moeten in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitvoering
van hun werkzaamheden vereist zijn;

d. i) indien zij onderdanen van lidstaten zijn: moeten een grondige kennis
hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie en een
zeer goede kennis van een andere officiële taal van de Europese Unie;

ii) indien zij onderdanen van derde landen zijn: moeten een zeer goede
kennis hebben van het Engels, Frans of Duits;

e. moeten voor een Schumanstage en een “EU & You”-stage in het bezit
zijn van een universitair diploma dat is afgegeven uiterlijk:

– drie maanden voor het begin van de stage voor een aanmelding voor
een Schumanstage;

– één maand voor het begin van de stage voor een aanmelding voor
een “EU & You”-stage;

f. mogen niet langer dan twee opeenvolgende maanden een (betaalde of
onbetaalde) stage hebben gelopen, of daarmee bezig zijn, binnen een
instelling, orgaan of instantie van de Europese Unie, met inbegrip van
stages bij een lid van het Europees Parlement of een fractie van het
Europees Parlement;

g. mogen geen studiebezoek in het secretariaat-generaal van het
Europees Parlement hebben afgerond in de zes maanden die het begin
van een stage voorafgaan;

h. mogen op het moment van aanmelding of in het verleden niet langer
dan twee opeenvolgende maanden in een instelling, orgaan of instantie
van de Europese Unie werkzaam zijn of zijn geweest, met inbegrip van
een functie als tijdelijk functionaris, arbeidscontractant,
hulpfunctionaris, uitzendkracht, gedetacheerde nationale deskundige
bij een instelling, orgaan of instantie van de EU, of medewerker van een
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lid van het Europees Parlement.

2. De afdeling Aanwerving stagiair(e)s is verantwoordelijk voor het controleren van
deze criteria voor elke kandidaat.

Artikel 9

Overige criteria

Kandidaten moeten ook aan andere criteria voldoen die zijn vastgelegd in de
taakomschrijving van de stagevacature. Het gaat hier om vereisten op het gebied van
opleiding, beroepservaring, talenkennis, IT-vaardigheden en persoonlijkheid die
noodzakelijk zijn voor de desbetreffende stageplaats.

HOOFDSTUK 4 – SELECTIEPROCEDURE

Artikel 10

Beschrijving van de procedure

1. De selectieprocedure is zo opgezet dat elke vorm van discriminatie wordt
voorkomen en wordt gewaarborgd dat alle aanmeldingen eerlijk worden behandeld en
verwerkt. Indien de kwalificaties en vaardigheden van de kandidaten van een gelijk
niveau zijn, moet voor zover mogelijk worden gestreefd naar een in geografisch en
genderopzicht evenwichtige keuze tussen de kandidaten op de shortlist.

2. De bevoegde autoriteit bepaalt het aantal beschikbare stageplaatsen dat aan elk
directoraat-generaal wordt toegewezen.

3. De stagecoördinator van elk directoraat-generaal ziet erop toe dat de
taakomschrijving en de selectiecriteria voor elke stageplaats vóór het begin van de
selectieprocedure worden vastgesteld.

4. De onlineaanmeldingen worden ingediend volgens de door de afdeling Aanwerving
stagiair(e)s vastgestelde procedures, die op de website van het Europees Parlement
worden gepubliceerd.

5. De aangewezen stagebegeleiders onderzoeken de aanmeldingen op basis van de
kwalificaties en vaardigheden van de kandidaten en de criteria in de vacature. De
stagecoördinator draagt op basis van de selectie door de stagebegeleider en in
overleg met de directeur-generaal bij aan het definitieve besluit en deelt de namen
van de kandidaten op de shortlist mee aan de afdeling Aanwerving stagiair(e)s.

6. De afdeling Aanwerving stagiair(e)s onderzoekt vervolgens of de kandidaten op de
shortlist in aanmerking komen. De kandidaten op de shortlist moeten alle benodigde
bewijsstukken indienen binnen de door de bevoegde autoriteit aangegeven termijn.
Als de documenten niet binnen de gestelde termijn worden ingediend, wordt de
aanvraag afgewezen.
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7. Niet alle kandidaten op de shortlist krijgen een stage aangeboden.

Artikel 11

Resultaat van de selectieprocedure

1. Alle kandidaten, al dan niet succesvol, worden persoonlijk op de hoogte gebracht
van het resultaat van hun aanmelding. Deze kennisgevingen worden alleen langs
elektronische weg verstuurd. Niet-geselecteerde kandidaten worden niet op de hoogte
gesteld van de redenen waarom zij niet op de shortlist zijn geplaatst of geen stage
aangeboden krijgen.

2. De bevoegde autoriteit en de stagiair ondertekenen aan het begin van de stage
een stageovereenkomst. Het Europees Parlement sluit geen stageovereenkomsten
die worden voorgesteld door de onderwijsinstelling of externe organisatie van een
stagiair. Voor een verlenging van een stage als bedoeld in artikel 7, leden 1 en 2, is
een wijziging van de desbetreffende stageovereenkomst vereist, ondertekend door de
bevoegde autoriteit, op basis van een begrotingstoewijzing.

3. Indien een aanvraag in enig stadium van de selectieprocedure niet wordt
gehonoreerd, kan een kandidaat opnieuw een aanvraag indienen voor een volgende
stageperiode. Het is dan echter noodzakelijk om een nieuwe onlinesollicitatie in te
dienen, die opnieuw de officiële selectieprocedure moet doorlopen.

4. Onverminderd het volgende lid (artikel 11, lid 5) kunnen kandidaten in elk stadium
van de selectieprocedure hun aanvraag intrekken of het aanbod dat ze hebben
gekregen afwijzen door de afdeling Aanwerving stagiair(e)s hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen. In een dergelijk geval is deze kandidaat uitgesloten van verdere
stadia van de procedure. De kandidaat kan zich wel opnieuw aanmelden voor een
volgende stageperiode. Het is dan echter noodzakelijk om een nieuwe
onlinesollicitatie in te dienen, die opnieuw de officiële selectieprocedure moet
doorlopen.

5. Indien de kandidaat echter minder dan twee weken voor de begindatum aangeeft
geen belangstelling meer te hebben voor de aangeboden stage, wordt deze kandidaat
gedurende een periode van twee jaar uitgesloten van toekomstige selectieprocedures.
Uitzonderingen kunnen door de bevoegde autoriteit worden aanvaard indien er sprake
was van overmacht.

Artikel 12

Verzoek om redelijke voorzieningen

1. Overeenkomstig artikel 1 quinquies, lid 4, van het Statuut van de ambtenaren van
de Europese Unie wordt onder “redelijke voorzieningen” om de fundamentele taken
van een ambt te kunnen vervullen, verstaan: passende maatregelen, waar nodig, om
een persoon met een handicap in staat te stellen om toegang te krijgen tot, deel te
nemen aan, en carrière te maken in het arbeidsleven, of opleidingen te volgen, zonder
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dat dit voor de werkgever een onevenredig zware belasting vormt.

2. De interne regels van 1 april 2015 tot uitvoering van artikel 1 quinquies, lid 4, van
het Statuut van de ambtenaren en de richtsnoeren die zijn vastgesteld krachtens
artikel 9 van die interne regels zijn mutatis mutandis van toepassing op stages.

3. Succesvolle kandidaten die in hun aanvraag hebben aangegeven dat zij redelijke
voorzieningen nodig hebben, hoeven echter geen medische keuring als bedoeld in
artikel 2, lid 1, van de interne regels van 1 april 2015 en punt 8.1 en punt 10.1 van de
richtsnoeren te ondergaan, maar worden in plaats daarvan uitgenodigd voor een
onderhoud met een van de raadgevend artsen van het Parlement.

4. Het Parlement kan gerichte stageregelingen organiseren voor kandidaten met een
handicap die om redelijke voorzieningen verzoeken om hun deelname aan de
stageprogramma’s van het Parlement te bevorderen.

HOOFDSTUK 5 – VERPLICHTINGEN

Artikel 13

Algemene verplichtingen

1. Stagiairs dienen zich te houden aan de geldende interne regels van het Europees
Parlement betreffende stages.

2. Stagiairs dienen zich te houden aan de instructies van hun stagebegeleiders en de
hiërarchische meerderen van de afdeling waar zij stage lopen.

3. Stagiairs dienen bij te dragen tot de werkzaamheden van de afdeling waar zij stage
lopen.

4. Stagiairs dienen zich te houden aan de wetgeving van het land waar hun stage zal
plaatsvinden, bijvoorbeeld met betrekking tot de inschrijving in gemeentelijke
bevolkingsregisters of visumverplichtingen, indien van toepassing.

Artikel 14

Gedrag

1. Stagiairs dienen bij de uitoefening van hun taken integriteit, hoffelijkheid en
voorkomendheid in acht te nemen. Indien een stagiair onwenselijk gedrag vertoont,
kan de bevoegde autoriteit te allen tijde besluiten de stage overeenkomstig artikel 31
te beëindigen.

2. Indien een stagiair van plan is om tijdens de stage uit eigen beweging activiteiten
te ontplooien die verband houden met de werkzaamheden van het Europees
Parlement, dient de stagiair hierover de stagebegeleider of, indien deze niet
beschikbaar is, de stagecoördinator te raadplegen.
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Artikel 15

Belangenconflicten

1. Stagiairs mogen zich niet bezighouden met zaken waarbij zij direct dan wel indirect
persoonlijke belangen hebben (bijvoorbeeld belangen van familieleden of financiële
belangen) die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop zij hun taken uitoefenen. Zij
mogen geen beroepsmatige verplichtingen tegenover derden hebben die
onverenigbaar met hun stage kunnen zijn.

2. Stagiairs mogen tijdens de stageperiode geen betaalde werkzaamheden verrichten
die een negatieve invloed kunnen hebben op de wijze waarop zij hun taken uitoefenen.

3. Indien zich een situatie voordoet als beschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel,
of indien tijdens hun aanstelling een belangenconflict zou kunnen ontstaan, melden
stagiairs dit onmiddellijk schriftelijk aan de stagecoördinator, die vervolgens een
gemotiveerd besluit neemt over de gevolgen hiervan.

Artikel 16

Vertrouwelijkheid

1. Tijdens hun stage betrachten stagiairs uiterste discretie ten aanzien van de
dagelijkse werkzaamheden in het Europees Parlement. Zij mogen geen documenten
of gegevens waarover zij beschikken en die nog niet openbaar zijn gemaakt,
verstrekken aan enige andere persoon dan aan statutaire personeelsleden van het
Europees Parlement, behalve als het Europees Parlement daartoe vooraf
toestemming heeft verleend.

2. De regels voor contacten met de pers die gelden voor alle statutaire
personeelsleden van het Europees Parlement gelden ook voor stagiairs, en stagiairs
moeten de instructies in dit kader opvolgen.

3. Stagiairs blijven na afloop van de stage aan deze verplichtingen gebonden.

Artikel 17

Publicaties

1. Stagiairs mogen noch alleen noch samen met anderen zaken publiceren of laten
publiceren die verband houden met de werkzaamheden van het Europees Parlement
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende diensten.

2. Indien toestemming voor publicatie is verleend, verstrekt de stagiair een exemplaar
van de publicatie of het artikel aan de betreffende dienst.

3. Stagiairs blijven na afloop van de stage aan deze verplichtingen gebonden.

Artikel 18
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Intellectuele-eigendomsrechten

Het Europees Parlement verkrijgt onherroepelijk wereldwijd de eigendom van de
resultaten en van alle eigendomsrechten in verband met door stagiairs in het kader
van hun stage verrichte werkzaamheden. De aldus verkregen intellectuele-
eigendomsrechten omvatten alle rechten, zoals auteursrechten, reproductierechten,
het recht tot mededeling aan het publiek, distributierechten en andere intellectuele- of
industriële-eigendomsrechten.

HOOFDSTUK 6 – ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN

Artikel 19

Overplaatsing

De stagecoördinator kan in elke fase van de stage, met instemming van de directeur-
generaal en in overleg met de stagebegeleider, besluiten om de stagiair naar een
andere afdeling binnen hetzelfde directoraat-generaal over te plaatsen. De
stagecoördinator stelt de afdeling Aanwerving stagiair(e)s hiervan in kennis.

Artikel 20

Vrijwillige tijdelijke onderbreking van de stage

1. Stagiairs kunnen verzoeken om tijdelijke onderbreking van hun stage. Een
dergelijke tijdelijke onderbreking duurt ten hoogste één maand en kan slechts één
keer tijdens de stage worden aangevraagd.

2. De stagiair dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de stagecoördinator, die
dit verzoek in overleg met de stagebegeleider inwilligt of afwijst. Als het verzoek om
onderbreking van de stage wordt ingewilligd, stelt de stagecoördinator de afdeling
Aanwerving stagiair(e)s hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. De bevoegde autoriteit
neemt vervolgens een besluit waarin de tijdelijke onderbreking van de stage wordt
bekrachtigd en de precieze data daarvan worden vermeld, rekening houdend met alle
administratieve aspecten.

3. Tijdens de tijdelijke onderbreking van de stage heeft de stagiair geen recht op
bezoldiging, verzekering of vergoeding van in die periode gemaakte reiskosten. Het
aantal verlofdagen wordt pro rata verminderd. De stagiair blijft gebonden aan de
bovengenoemde bepalingen van artikel 14, lid 2, en de artikelen 15, 16 en 17.

4. De datum waarop de stage eindigt blijft ongewijzigd en bij een eventuele verlenging
gelden de bepalingen van artikel 7, leden 1 en 2.

Artikel 21

Toekomstig dienstverband

Toelating tot een stage verleent de stagiair in geen geval de status van ambtenaar of
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personeelslid van de Europese Unie en houdt op geen enkele wijze het recht in op
latere indienstneming.

HOOFDSTUK 7 – ARBEIDSVOORWAARDEN

Indien er inzake werktijden, verlof, afwezigheid en dienstreizen geen uitdrukkelijke
bepalingen voor stagiairs zijn vastgesteld, zijn de algemene regels die gelden voor
alle personeelsleden van het Europees Parlement mutatis mutandis van toepassing.

Artikel 22

Werktijden

1. Stagiairs hebben een voltijdse aanstelling.

2. De werktijden voor stagiairs zijn de werktijden die gelden voor de personeelsleden
van het Europees Parlement. Voor stagiairs die werkzaamheden verrichten in de
kinderopvang kunnen aangepaste werktijden gelden. Overuren geven geen recht op
compensatie, beloning of verhoging van de maandelijkse vergoeding.

Artikel 23

Verlof en afwezigheid

De berekeningswijze is de berekeningswijze die wordt gehanteerd voor alle
personeelsleden van het Europees Parlement.

1. Feestdagen en officiële sluitingsdagen

De regels inzake feestdagen en officiële sluitingsdagen die gelden voor de
personeelsleden van het Europees Parlement gelden ook voor stagiairs.

2. Jaarlijks verlof

Stagiairs hebben recht op twee dagen verlof per maand verrichte stage, berekend op
basis van de totale duur van de stage. Verlofdagen worden opgenomen in overleg met
de stagebegeleider.

Verlofdagen die aan het eind van de stage niet zijn opgenomen, worden niet vergoed.

Als stagiairs meer verlof opnemen dan het aantal dagen waar zij recht op hebben,
wordt het overeenkomstige bedrag in mindering gebracht op hun maandelijkse
vergoeding. Bij “Business Agreement”-stages wordt in een dergelijk geval
kennisgeving gedaan aan de onderwijsinstelling of externe organisatie.

3. Buitengewoon verlof

De algemene regels voor alle personeelsleden van het Europees Parlement zijn
mutatis mutandis van toepassing.
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4. Afwezigheid wegens ziekte

In geval van ziekte brengen stagiairs hun stagebegeleider en/of de afdeling waar zij
stage lopen op de eerste dag van afwezigheid op de hoogte. Indien de afwezigheid
om medische redenen langer dan drie dagen duurt (inclusief het weekend, feestdagen
en officiële sluitingsdagen) moet de stagiair een medisch attest toezenden aan de
dienst Afhandeling ziekteverzuim.

Het aantal dagen ziekteverzuim zonder medisch attest mag in geen geval meer
bedragen dan het aantal maanden dat de stage duurt.

5. Ongerechtvaardigde afwezigheid

Zodra de betreffende dienst in kennis is gesteld van een ongerechtvaardigde
afwezigheid, worden de betreffende dagen in mindering gebracht op het aantal
verlofdagen waarop de stagiair recht heeft, totdat deze afwezigheid alsnog
gerechtvaardigd wordt. Indien alle verlofdagen reeds zijn opgenomen, wordt de
maandelijkse vergoeding verlaagd. Bij “Business Agreement”-stages wordt in een
dergelijk geval kennisgeving gedaan aan de onderwijsinstelling of externe organisatie.

Artikel 24

Dienstreizen

1. Tijdens hun stage kunnen stagiairs op dienstreis worden gezonden naar een van
de drie werklocaties van het Europees Parlement om er de parlementaire
werkzaamheden te volgen.

2. In uitzonderlijke gevallen mogen stagiairs in het belang van de dienst op dienstreis
naar een ander land.

3. Stagiairs bij een EPLO kunnen toestemming krijgen voor dienstreizen buiten de
drie werklocaties van het Europees Parlement in het land waar zij zijn aangesteld.

4. De bevoegde autoriteit beslist over eventuele specifieke regels voor dienstreizen
van stagiairs, die op de website van het Europees Parlement worden gepubliceerd.
Indien er geen specifieke regels zijn vastgesteld voor stagiairs, zijn de algemene
regels voor het personeel van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement
mutatis mutandis van toepassing.

HOOFDSTUK 8 – VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN VERZEKERING

Artikel 25

Maandelijkse vergoeding

1. De bevoegde autoriteit stelt de hoogte van de maandelijkse vergoeding voor de
verschillende soorten stages vast. Deze bedragen worden gepubliceerd op de website
van het Europees Parlement.
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2. De vergoeding wordt vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt van het land
waar de stage plaatsvindt.

3. Afhankelijk van het betreffende memorandum van overeenstemming ontvangen
“Business Agreement”-stagiairs mogelijk geen maandelijkse vergoeding.

Artikel 26

Besluit over verzoeken om redelijke voorzieningen en invaliditeitstoelage

1. De bevoegde autoriteit beslist over de verzoeken om redelijke voorzieningen van
succesvolle kandidaten, na erkenning van de handicap en de vaststelling van het
invaliditeitspercentage door de Medische Dienst van het Europees Parlement, en op
aanbeveling van het raadgevend comité voor redelijke voorzieningen voor elk
afzonderlijk geval.

2. De Medische Dienst van het Europees Parlement is bij de beoordeling van de
handicap en de vaststelling van het invaliditeitspercentage niet gebonden aan
certificaten of besluiten van nationale of lokale instanties of andere derde partijen.

3. Indien een verzoek om redelijke voorzieningen wordt ingewilligd, kunnen de
betrokken stagiairs een aanvullende bijdrage van maximaal 50 % van de maandelijkse
vergoeding ontvangen, afhankelijk van het invaliditeitspercentage:

 In het geval van een percentage van minder dan 20 % wordt geen
aanvullende bijdrage toegekend.

 In het geval van een percentage van 20 % tot en met 49 % bedraagt
de aanvullende bijdrage 20 % van de maandelijkse vergoeding.

 In het geval van een percentage van 50 % of meer bedraagt de
aanvullende bijdrage 50 % van de maandelijkse vergoeding.

4. De bevoegde autoriteit neemt een besluit ter bevestiging van het precieze bedrag
van de aanvullende bijdrage, die voor de gehele duur van de stage wordt toegekend
(ook met terugwerkende kracht).

Artikel 27

Reiskostenvergoeding

1. Alle Schumanstagiairs hebben recht op een reiskostenvergoeding die de kosten
die zij moeten maken om van hun woonplaats naar de plaats van hun stage te reizen
voor een deel dekt.

2. Het desbetreffende forfaitaire bedrag en de wijze van uitbetaling worden
vastgesteld door de bevoegde autoriteit. Deze informatie wordt gepubliceerd op de
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website van het Europees Parlement.

3. “EU & You”- en “Business Agreement”-stagiairs hebben geen recht op deze
reiskostenvergoeding.

Artikel 28

Verzekering tegen ziektekosten en ongevallen

1. Stagiairs zijn voor de duur van hun stage verzekerd tegen de risico’s van ziekte en
ongevallen.

2. Het Europees Parlement sluit voor hen een ziektekosten- en
ongevallenverzekering af die een aanvullende dekking biedt naast de nationale
verzekering of enige andere verzekering die de stagiairs eventueel zelf hebben
afgesloten.

3. Op verzoek van een stagiair kan het Europees Parlement ook een verzekering
afsluiten voor een partner en/of kinderen. In dat geval komen de verzekeringspremies
ten laste van de stagiair.

4. De details van de beschikbare verzekeringspolissen worden gepubliceerd op de
website van het Europees Parlement.

5. In geval van ziekte of ongeval dient de stagiair zich rechtstreeks tot de verzekeraar
te richten. Het Europees Parlement kan niet optreden als tussenpersoon tussen de
stagiair en de verzekeraar.

6. Afhankelijk van het betreffende memorandum van overeenstemming hebben
“Business Agreement”-stagiairs mogelijk geen recht op de verzekering tegen
ziektekosten en ongevallen.

Artikel 29

Belastingplicht

Stagiairs zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van hun belastingplicht krachtens
de geldende wetgeving in het betreffende land. Op de vergoeding wordt geen
gemeenschapsbelasting ingehouden.

HOOFDSTUK 9 – VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE STAGE

Artikel 30

Op verzoek van de stagiair

1. Stagiairs kunnen verzoeken om hun stage eerder dan de in de stageovereenkomst
vastgelegde datum te beëindigen. Indien zij dit wensen, krijgen stagiairs de
gelegenheid om vóór de indiening van het verzoek de redenen voor de voortijdige
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beëindiging van de stage toe te lichten bij de bevoegde autoriteit.

2. Zij dienen een ondertekend schriftelijk verzoek in bij de stagecoördinator en
stellen de stagebegeleider van hun voornemen in kennis. De stagecoördinator stelt
de afdeling Aanwerving stagiair(e)s hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf
werkdagen voor de gevraagde einddatum in kennis. De bevoegde autoriteit neemt
vervolgens een besluit waarin de voortijdige beëindiging van de stage wordt
bekrachtigd, rekening houdend met alle administratieve aspecten.

3. Het aantal verlofdagen en de vergoeding worden pro rata verminderd. Indien de
voortijdige beëindiging leidt tot de betaling van een te hoge vergoeding, moet de
stagiair het Europees Parlement het volledige verschuldigde bedrag terugbetalen.

Artikel 31

Bij besluit van de bevoegde autoriteit

1. De bevoegde autoriteit behoudt zich het recht voor om de stage vóór de
vastgestelde einddatum te beëindigen:

 indien het beroepsmatig functioneren of de kennis van de benodigde
taal ontoereikend is voor een behoorlijke uitvoering van de
toegewezen taken;

 indien op enig moment blijkt dat de stagiair bij de aanmelding, tijdens
de selectieprocedure of tijdens de stageperiode onjuiste
verklaringen heeft afgelegd of valse getuigschriften of documenten
heeft ingediend, met inbegrip van een onjuiste verklaring in het
sollicitatieformulier inzake de behoefte aan redelijke voorzieningen;

 om gegronde redenen, met name om dwingende redenen van
dienstbelang of wegens schending van de regels inzake het gedrag
en de verplichtingen die door stagiairs moeten worden nageleefd.

2. In alle bovengenoemde gevallen nodigt de bevoegde autoriteit de stagiair uit voor
een gesprek, waarbij de redenen voor de voortijdige beëindiging worden toegelicht en
de stagiair de gelegenheid heeft te worden gehoord. De bevoegde autoriteit neemt
hierna een besluit over het resultaat van de procedure.

3. De bevoegde autoriteit kan voorstellen dat de stagiair de stage het resterende deel
van de stageperiode voortzet binnen dezelfde of een andere afdeling.

4. Indien de bevoegde autoriteit besluit tot voortijdige beëindiging van de stage
overhandigt zij de stagiair het overeenkomstige besluit zo snel mogelijk of zendt zij de
stagiair dit besluit zo snel mogelijk toe. De stagiair krijgt drie werkdagen de tijd,
gerekend vanaf de datum van overhandiging of de ontvangstbevestiging van het
besluit tot voortijdige beëindiging, om lopende werkzaamheden af te ronden.
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5. De bevoegde autoriteit kan besluiten dat het noodzakelijk is de stagiair de toegang
tot de gebouwen en mailboxen van het Europees Parlement te ontzeggen.

6. Daarnaast behoudt het Parlement zich het recht voor om in gevallen van extreem
wangedrag een gerechtelijke procedure tegen de stagiair in te stellen.

7. Het aantal verlofdagen en de vergoeding worden pro rata verminderd. Indien de
voortijdige beëindiging leidt tot de betaling van een te hoge vergoeding, moet de
stagiair het Europees Parlement het volledige verschuldigde bedrag terugbetalen.

8. Als de bevoegde autoriteit niet besluit tot voortijdige beëindiging van de stage,
eindigt de stage op de eerder bepaalde einddatum.

TITEL II – SLOTBEPALINGEN

Artikel 32

Beroepsprocedures

1. Tegen besluiten met betrekking tot stages kan geen intern formeel beroep worden
ingesteld.

2. Op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van een stagiair kan de bevoegde
autoriteit informele bemiddeling bieden om een probleem in verband met een
bepaalde stage op te lossen.

3. Tegen besluiten die op grond van onderhavige regels zijn genomen, kan
overeenkomstig artikel 263 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU) bij het Gerecht van de Europese Unie beroep worden ingesteld.

Artikel 33

Gegevensbescherming

Alle in verband met stages gegenereerde persoonsgegevens, ongeacht of de
stageaanvraag werd geselecteerd, afgewezen of ingetrokken, worden verwerkt in
overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en
de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen
en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Alle
persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op en in het kader van
onderhavige interne regels.

Artikel 34

Inwerkingtreding

1. Deze regels treden in werking op de eerste dag van de maand na die van de
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ondertekening ervan.

2. Op de datum van inwerkingtreding lopende stages, met inbegrip van stages die
voor of na deze datum worden of zijn verlengd, blijven gebonden aan de Interne regels
betreffende stages bij het secretariaat-generaal van het Europees Parlement van
18 juni 2019. Behalve in deze specifieke gevallen vervangen de onderhavige regels
de bovengenoemde regels.

3. Het besluit van 4 februari 2014 van de directeur-generaal Personeelszaken
(Besluit over de toekenning van een aanvullende bijdrage voor stagiairs met een
handicap) en het besluit van 22 december 2015 van de secretaris-generaal (Besluit
over de vaststelling van een handicap en het aanbieden van redelijke voorzieningen
voor stagiairs) worden ingetrokken.

Gedaan te Luxemburg, 29 april 2021

Klaus WELLE


