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PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA STÁŽISTOV POSLANCOV

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA

Z 10. DECEMBRA 20181

PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

— so zreteľom na článok 25 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu2,

keďže

(1) stáže u poslancov Európskeho parlamentu prispievajú k európskemu vzdelávaniu a 
odbornej príprave a podporujú lepšie chápanie spôsobu fungovania inštitúcie; 

(2) hodnota stáží, najmä ich prínos k hladkému prechodu do zamestnania, závisí od kvality 
obsahu vzdelávania a pracovných podmienok;

(3) je vhodné prijať spoločné pravidlá a usmernenia týkajúce sa stážistov poslancov, aby sa 
zlepšila kvalita stáží, najmä pokiaľ ide o obsah vzdelávania a odbornej prípravy, pracovné 
podmienky, vrátane dôstojného odmeňovania a stanovenia obmedzenej dĺžky trvania, s cieľom 
vytvoriť pre stážistov záruky kvality;

(4) vo vykonávacích pravidlách k štatútu poslancov Európskeho parlamentu3 (ďalej len 
„vykonávacie pravidlá“) sa stanovuje, že z parlamentných príspevkov poslancov sa môžu 
uhrádzať aj výdavky vzniknuté v súvislosti so zmluvami o stáži, ktoré boli uzatvorené na 
základe podmienok stanovených Predsedníctvom. 

PRIJALO TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Druhy stáží

1. S cieľom prispieť k európskemu vzdelávaniu a odbornej príprave občanov EÚ a umožniť im 
zároveň oboznámiť sa s prácou európskej inštitúcie môžu poslanci ponúkať 

a) stáže v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli na základe dohody s Parlamentom. 
Stáž sa môže uskutočniť aj v Štrasburgu v prípade poslancov, ktorí svoje kancelárie využívajú 
trvalo.

1 zmenené rozhodnutím Predsedníctva z 13. januára 2020, 18. januára 2021, 26. januára 2022, 4. júla 2022 
a 13 februára 2023.
2 Odkaz na rokovací poriadok sa odvoláva na verziu platnú od januára 2017.
3 Rozhodnutie Predsedníctva z 19. mája a 9. júla 2008 naposledy zmenené rozhodnutiami Predsedníctva z 11. júna 
2018 a 2. júla 2018.
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b) študijné návštevy v Bruseli alebo Štrasburgu, 

c) stáže v členskom štáte zvolenia.

2. Poslanci slobodne vyberajú svojich stážistov a účastníkov študijných návštev za 
predpokladu, že spĺňajú všeobecné a osobitné podmienky prijatia stanovené v tomto 
rozhodnutí. 

Časť 1: Všeobecné ustanovenia platné pre všetky druhy stáží 

Článok 2
Všeobecné pravidlá

1. Poslanci môžu mať súbežne najviac troch stážistov. 

2. Ak majú všetci traja stážisti pôsobiť v tom istom pracovnom meste Parlamentu, vzhľadom 
na bezpečnostné obmedzenia využívania budov Parlamentu je počet troch stážistov 
podmienený potvrdením zo strany útvaru, ktorý riadne poveril generálny tajomník politickej 
skupiny dotknutého poslanca, že dotknutý poslanec má dostatočné kancelárske priestory, aby 
splnil tieto bezpečnostné normy. 

3. Zoskupenia poslancov v zmysle článku 34 ods. 2 vykonávacích pravidiel môžu ponúkať 
stáže. 

4. Úlohy vykonávané stážistami nesmú byť za žiadnych okolností takej povahy, že sa nimi 
nahrádza zamestnanie parlamentného asistenta, či už miestneho, alebo akreditovaného, 
a príspevok udeľovaný stážistom nesmie dosahovať takú výšku, že v skutočnosti 
predstavuje skrytú formu mzdy.

Článok 3
Všeobecné podmienky prijatia

1. Stážisti musia spĺňať tieto podmienky:

a) byť štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej 
krajiny.  Poslanci však môžu ponúknuť stáž štátnym príslušníkom tretích krajín za 
predpokladu, že zabezpečia, aby stážisti spĺňali vízové požiadavky pred vstupom do krajiny, 
do ktorej boli vyslaní. Vízum musí platiť počas celého trvania stáže a musí stážistovi 
umožňovať voľné cestovanie v krajine vyslania, ako aj v Belgicku a vo Francúzsku,;

b) mať najmenej 18 rokov v deň začatia stáže v prípade stáží na základe dohody s Európskym 
parlamentom. 

Kvestori môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku z tejto vekovej hranice. 

Stáže v členskom štáte zvolenia sa môžu ponúknuť študentom vo veku najmenej 14 rokov za 
predpokladu, že stáž slúži na doloženie pracovných skúseností, ktoré sa majú získať počas ich 
študijného programu;

c) mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie;
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d) neuzatvoriť počas trvania stáže pracovnú zmluvu ani inú formu zmluvného vzťahu so 
žiadnou inštitúciou Európskej únie. Stáže sa môžu uskutočňovať počas trvania pracovnej 
zmluvy len vtedy, ak sú súčasťou kurzu odborného vzdelávania alebo akademickej výskumnej 
činnosti;

e) v minulosti nevykonávali stáž u poslanca EP s výnimkou študijných návštev;

f) v minulosti nepracovali ako asistent poslanca Európskeho parlamentu, a to ani ako miestny, 
ani ako akreditovaný asistent.

2. Stáž nesmie viesť k vzniku konfliktu záujmov v zmysle článkov 43 a 62 vykonávacích 
pravidiel.

3. Poslanci v čo najväčšej miere podporujú rovnosť príležitostí a zabezpečujú vyvážené rodové 
zastúpenie.

 

Článok 4
Výdavky

Výdavky súvisiace so stážami ponúkanými v súlade s týmto rozhodnutím vrátane mesačných 
príspevkov, príspevkov na cestovanie a nákladov na služobné cesty, ako aj poistného sa 
uhrádzajú z príspevku na asistentskú výpomoc dotknutého poslanca v súlade s článkom 33 ods. 
4 vykonávacích pravidiel v rámci limitov tohto príspevku.  

Časť 2 Stáže na základe dohody s Európskym parlamentom 

Článok 5
Osobitné podmienky prijatia

poslanci môžu ponúknuť stáž uchádzačom, ktorí pred dňom začatia stáže:

— získali osvedčenie o ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré zodpovedá úrovni 
požadovanej pre zápis na univerzitu, alebo 

— absolvovali vyššie alebo technické vzdelanie na rovnocennej úrovni alebo

— sú držiteľmi univerzitného diplomu;   

Článok 6
Dĺžka stáže

1. Stáže sa udeľujú na obdobie šiestich týždňov až piatich po sebe nasledujúcich mesiacov. 

2. Príslušný útvar Parlamentu môže stáž predĺžiť jedenkrát na obdobie najviac štyroch po sebe 
nasledujúcich mesiacov, a to na základe odôvodnenej žiadosti predloženej poslancom 
najmenej dva týždne pred skončením prvej stáže. Stáž sa v období predĺženia môže uskutočniť 
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u iného poslanca, ako je poslanec, u ktorého sa skončilo prvé obdobie stáže. Medzi dátumom 
skončenia stáže uvedeným v dohode o stáži a schváleným predĺžením nesmie dôjsť k 
prerušeniu ani pozastaveniu stáže. Celková dĺžka stáže nesmie v žiadnom prípade prekročiť 
deväť mesiacov.

3. Stáže sa nesmú obnovovať. 

Článok 7
Dokumenty, ktoré sa majú predložiť

1. Uchádzači musia príslušnému útvaru Parlamentu predložiť všetky dokumenty uvedené 
nižšie:

 a) vyplnený formulár prihlášky podpísaný poslancom so všetkými informáciami potrebnými 
na uzatvorenie dohody o stáži,

b) podpísané vyhlásenie stážistu o povinnosti zachovávať služobné tajomstvo a diskrétnosť,

c) kópiu platného dokladu totožnosti stážistu,

d) životopis,

e) doklad o akademických kvalifikáciách,

f) dokument vydaný finančnou inštitúciou, v ktorom sa jasne uvádza názov banky a meno 
vlastníka účtu, kódy IBAN a BIC/SWIFT na platbu mesačného príspevku. Bankový účet by 
mal byť otvorený v členskom štáte EÚ a jeho držiteľom by mal byť stážista,

g) v prípade štátnych príslušníkov iných krajín, ak je to potrebné, kópiu platného víza počas 
celého trvania stáže.

2. Všetky uvedené dokumenty musia byť postúpené príslušnému útvaru Parlamentu najneskôr 
jeden mesiac pred požadovaným dátumom začatia platnosti dohody o stáži. V prípade 
nedodržania týchto lehôt sa dátum začatia odkladá. Príslušný útvar Parlamentu overí splnenie 
všeobecných podmienok prijatia stanovených v článku 3 a osobitných podmienok prijatia 
stanovených v článku 5.

Článok 8
Stážisti so zdravotným postihnutím: Žiadosť o primerané úpravy 

1. Poslanci môžu ponúknuť stáž v Bruseli stážistom so zdravotným postihnutím. 

2. V súlade s článkom 1d ods. 4 služobného poriadku úradníkov Európskej únie sa pod 
primeranými úpravami vo vzťahu k základným funkciám daného povolania rozumejú vhodné 
opatrenia, ak sú potrebné, ktoré umožňujú osobe so zdravotným postihnutím získať prístup k 
zamestnaniu, účasť alebo postup v zamestnaní, prípadne účasť na odbornej príprave, pod 
podmienkou, že tieto opatrenia nepredstavujú neprimerané zaťaženie pre zamestnávateľa.
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3. Vnútorné pravidlá z 1. apríla 2015, ktorými sa vykonáva článok 1d ods. 4 služobného 
poriadku, a usmernenia prijaté na základe článku 9 týchto vnútorných pravidiel sa obdobne 
uplatňujú na stáže.

4. Od stážistov poslancov, ktorí vo svojej prihláške uviedli, že potrebujú primerané úpravy, sa 
však nepožaduje absolvovanie lekárskej prehliadky stanovenej v článku 2 ods. 1 vnútorných 
pravidiel z 1. apríla 2015 a v bodoch 8.1 a 10.1 usmernení, ale namiesto toho budú predvolaní 
na pohovor s jedným z lekárov Európskeho parlamentu.

Článok 9
Dohoda o stáži

1. Na začiatku stáže podpíše príslušný orgán a stážista dohodu o stáži v zmysle vnútorných 
pravidiel pre stáže na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu. Platiť bude iba táto 
dohoda.

2. V dohode sa uvádza meno poslanca, u ktorého sa stáž vykonáva. 

3. Prijatie na stáž v žiadnom prípade neznamená, že uchádzač získava postavenie úradníka 
alebo iného zamestnanca Európskej únie, a nevzniká ním ani žiaden nárok na budúce 
zamestnanie. 

Článok 10 
Mesačný príspevok

1. Stážisti v zmysle článku 5 dostávajú mesačný príspevok.

2. O výške mesačného príspevku slobodne rozhodne poslanec, musí byť však stanovená v 
rozmedzí od 897 EUR do 1 470 EUR v prípade zmluvy na plný pracovný úväzok. Tieto sumy 
môže Predsedníctvo každý rok upravovať a uverejňujú sa na webovom sídle Európskeho 
parlamentu.

3. V prípade zmlúv na čiastočný úväzok sa výška mesačného príspevku zodpovedajúcim 
spôsobom upraví na pomernom základe.

4. Výška mesačného príspevku je rovnaká počas celej stáže. Ak sa stáž predĺži podľa článku 6, 
výška mesačného príspevku sa môže jedenkrát zvýšiť na celé obdobia predĺženia.

5. Ak stážista počas stáže už dostáva príspevok alebo štipendium z iného zdroja, suma vo výške 
tohto externého príjmu sa odpočíta od sumy, na ktorú má nárok podľa odseku 2 tohto článku. 

6. Stážisti sú sami zodpovední za plnenie svojich daňových povinností. Príspevok nepodlieha 
dani Spoločenstva.

7. Ak stáž začína alebo končí v priebehu jedného mesiaca, mesačný príspevok sa vypláca 
pomerným dielom.
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Článok 11
Úloha poslanca pri stáži

1. Poslanec pôsobí ako kontakt medzi stážistom a príslušným útvarom vo všetkých 
administratívnych záležitostiach.

2. Poslanec bezodkladne informuje príslušný útvar Parlamentu o všetkých významných 
udalostiach, ktoré sa v priebehu stáže vyskytnú (najmä neprítomnosť, choroba, úrazy), ktoré 
zistí alebo na ktoré ho upozorní stážista.

3. Za stážistov je počas celého obdobia stáže zodpovedný poslanec, u ktorého stážisti 
vykonávajú stáž. 

Článok 12
Všeobecné povinnosti stážistov

1. Stážisti sú povinní dodržiavať toto rozhodnutie Predsedníctva o stážach u poslancov. 

2. Stážisti sú povinní dodržiavať pokyny poslanca, u ktorého vykonávajú stáž.

3. Súhlasom so stážou v priestoroch Európskeho parlamentu sa stážisti zaväzujú dodržiavať 
vnútorné pravidlá Parlamentu, najmä tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti.

4. Stážisti sú počas stáže povinní správať sa nanajvýš diskrétne, pokiaľ ide o ich každodennú 
prácu v Európskom parlamente. Žiadnej osobe, ktorá nie je poslancom alebo zamestnancom 
Európskeho parlamentu, nesmú poskytnúť žiadne dokumenty alebo informácie, o ktorých sa 
dozvedeli a ktoré neboli zverejnené, bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu. 

5. Stážisti musia dodržiavať rovnaké pravidlá pri styku s novinármi, aké dodržiavajú všetci 
štatutárni zamestnanci Európskeho parlamentu, a musia dodržiavať poskytnuté pokyny.

6. Tieto povinnosti platia pre stážistov aj po ukončení stáže.

7. Stážisti by mali dodržiavať právne predpisy krajiny, v ktorej sa stáž koná, najmä pokiaľ ide 
o registráciu v evidencii obyvateľstva miesta bydliska alebo v prípade potreby vízové 
povinnosti.

Článok 13
Úrazové a zdravotné poistenie

1. Stážisti sú počas celej dĺžky stáže poistení pre prípad choroby a úrazu. Európsky parlament 
poskytuje zdravotné poistenie a úrazové poistenie, ktoré predstavuje doplnkové poistenie 
k poisteniu vo vnútroštátnom systéme alebo k akýmkoľvek iným poisteniam, ktoré stážisti 
prípadne uzavreli.

2. Európsky parlament môže na žiadosť stážistu poistiť aj manželku/manžela alebo 
registrovaného partnera/partnerku a deti stážistu. V takom prípade musia náklady na poistné 
uhrádzať samotní stážisti.
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3. V prípade choroby alebo úrazu by sa mal stážista obrátiť priamo na poisťovňu. Európsky 
parlament nemôže konať ako sprostredkovateľ medzi stážistom a poisťovňou.

Článok 14
Pracovný čas

1. Stážisti sú zamestnaní na plný alebo čiastočný (50 %) pracovný úväzok. 

2. Ich pracovný čas je rovnaký ako pracovný čas zamestnancov Európskeho parlamentu. 
Nadčasy neoprávňujú na náhrady alebo odmeny v príspevku.

Článok 15
Predčasné ukončenie stáže 

Vnútorné pravidlá pre stáže na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu týkajúce sa 
predčasného ukončenia sa uplatňujú na stáže na základe dohody s Európskym parlamentom 
podľa časti 2 tohto rozhodnutia, pričom sa predpokladá, že poslanec vykonáva funkciu 
vedúceho stáže.

Článok 16
Skončenie stáže

1. Stáže sa končia, keď uplynie lehota, na ktorú boli udelené.

2. Stáže sa končia na konci mesiaca, v ktorom sa končí funkčné obdobie poslanca, či už v 
dôsledku úmrtia, odstúpenia, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

3. Ak stážista splnil všetky svoje povinnosti, príslušný útvar Parlamentu mu vystaví osvedčenie 
o výkone stáže, pričom použije tlačivo určené na tento účel, na ktorom je uvedená dĺžka stáže 
a meno poslanca, u ktorého stážista vykonával stáž. Poslanci môžu, ak si to želajú, tiež vydať 
dodatočné osvedčenie, v ktorom sa podrobne uvedú úlohy vykonávané počas stáže.

Článok 17
Príspevok na cestovanie 

Na žiadosť poslanca sa vnútorné pravidlá pre stáže na generálnom sekretariáte Európskeho 
parlamentu týkajúce sa príspevkov na cestovanie uplatňujú na stáže na základe dohody s 
Európskym parlamentom podľa časti 2 tohto rozhodnutia.

Článok 18
Služobné cesty

1. Počas stáže a na žiadosť poslanca adresovanú príslušnému útvaru môžu byť stážisti vyslaní 
na služobnú cestu do jedného z ostatných pracovísk Parlamentu.



8

2. Pokiaľ ide o takéto služobné cesty, stážisti majú nárok na rovnakú náhradu výdavkov ako 
akreditovaní asistenti podľa vykonávacích pravidiel k hlave II Podmienok zamestnávania 
ostatných zamestnancov Európskej únie.

Článok 19
Príspevok na domácnosť

Vnútorné pravidlá pre stáže na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu týkajúce sa 
príspevkov na domácnosť sa uplatňujú na stáže na základe dohody s Európskym parlamentom 
podľa časti 2 tohto rozhodnutia.

Článok 20
Dovolenka a neprítomnosť 

Vnútorné pravidlá pre stáže na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu týkajúce sa 
dovoleniek a neprítomností sa uplatňujú na stáže na základe dohody s Európskym parlamentom 
podľa časti 2 tohto rozhodnutia, pričom sa rozumie, že poslanec vykonáva funkciu vedúceho 
stáže.

Článok 21
Stážisti z krajín AKT v Európskom parlamente 

Pravidlá týkajúce sa stáží na základe dohody s Európskym parlamentom v tomto rozhodnutí, a 
najmä v tejto kapitole sa uplatňujú na stáže, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti iniciatívy 
Stážisti z krajín AKT v Európskom parlamente.

Časť 3 Študijné návštevy

 Článok 22
Všeobecné ustanovenia

1. Poslanci môžu ponúkať možnosti podrobného štúdia tém týkajúcich sa Európskej únie tým, 
že umožnia stráviť určité obdobie v kancelárii poslanca v Parlamente v Bruseli alebo v 
Štrasburgu. 

2. Maximálna dĺžka študijných návštev je šesť týždňov. Jednej osobe možno počas jedného 
legislatívneho obdobia povoliť len dve študijné návštevy. Medzi dvoma študijnými návštevami 
povolenými tomu istému účastníkovi musí uplynúť obdobie najmenej dvanástich po sebe 
nasledujúcich mesiacov.

3. Poslanci, ktorí by chceli ponúknuť študijnú návštevu, by mali informovať príslušnú službu 
Parlamentu najmenej jeden mesiac pred predpokladaným dátumom návštevy. 
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4. Poslanci poskytnú príslušnej službe Parlamentu najmenej jeden mesiac pred 
predpokladaným dátumom návštevy tieto dokumenty:

— osobné vyhlásenie žiadateľa, v ktorom sa uvádza meno poslanca, u ktorého chce získať 
pracovné skúsenosti, cieľ návštevy a požadované obdobie,

— životopis,

— kópiu cestovného pasu žiadateľa alebo jeho vnútroštátneho dokladu totožnosti;

— v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ak je to potrebné, kópiu víza platného počas 
celého trvania stáže.

5. Účastníci študijných návštev nedostávajú žiadne príspevky v žiadnej forme. Účastníkom 
študijných návštev možno na požiadanie príslušného poslanca poskytnúť náhradu úmernú 
dĺžke návštevy vo forme jednorazovej platby. Celková suma náhrady za maximálne obdobie 
(osem týždňov) nepresiahne výšku maximálnych príspevkov podľa článku 10 ods. 2. V 
takomto prípade účastník predloží dokument vydaný finančnou inštitúciou, v ktorom sa jasne 
uvádza názov banky a meno vlastníka účtu, kódy IBAN a BIC/SWIFT na platbu mesačného 
príspevku. Bankový účet by mal byť otvorený v členskom štáte EÚ a jeho držiteľom by mal 
byť účastník;

6. Ak sa poslanci rozhodnú poskytovať účastníkom študijných návštev možnosť vycestovať na 
iné pracovisko Parlamentu, t. j. do Bruselu alebo Štrasburgu, uhradia vzniknuté výdavky. 

Časť 4 Stáže v členskom štáte zvolenia 

Článok 23
Všeobecné pravidlá

V rámci obmedzení stanovených v článku 2 ods. 1 môžu poslanci ponúkať stáže vo svojich 
členských štátoch zvolenia. Pre tieto stáže platí vnútroštátne právo daného členského štátu. 

Článok 24
Podmienky spôsobilosti

1. Stáže v členskom štáte zvolenia môžu byť uhrádzané z príspevku na asistentskú výpomoc 
iba vtedy, ak sú dodržané nasledujúce podmienky.

2. Okrem všeobecných podmienok prijatia uvedených v článku 3 musia stážisti spĺňať osobitné 
podmienky prijatia na stáže stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch v členskom štáte, 
v ktorom sa stáž má uskutočniť.

3. Odchylne od odseku 2 sa upúšťa od všeobecných podmienok prijatia, ktoré sú v rozpore s 
uplatniteľnými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa má stáž dokončiť.

4. Poslanci postúpia všetky nižšie uvedené dokumenty príslušnému útvaru Parlamentu, aby 
bolo možné overiť splnenie všeobecných podmienok prijatia stanovených v článku 3 a 
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osobitných podmienok prijatia stanovených v uplatniteľných vnútroštátnych právnych 
predpisoch.

Každý poslanec predloží: 

a) žiadosť o úhradu, ktorú podpísal poslanec, so všetkými informáciami požadovanými na 
overenie žiadosti vrátane kópie riadne podpísanej dohody o stáži a mena osoby poverenej 
výkonom platieb, ktorá bude poverená spravovaním dohody,

b) podpísané vyhlásenie stážistu o povinnosti zachovávať služobné tajomstvo a diskrétnosť,

c) kópiu platného dokladu totožnosti stážistu,

d) životopis,

e) dôkaz o tom, že stážista má uzavreté úrazové a zdravotné poistenie buď s vnútroštátnou 
zdravotnou poisťovňou, alebo so súkromnou poisťovňou,

f) doklady súvisiace so špecifickými podmienkami prijatia stanovenými v príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisoch,

g) v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ak je to potrebné, kópiu platného víza počas 
celého trvania stáže.

5. Všetky uvedené dokumenty sa postúpia príslušnému útvaru Parlamentu najneskôr jeden 
mesiac pred dátumom začatia platnosti dohody o stáži, o ktorý požiadal poslanec. V prípade 
nedodržania týchto lehôt sa dátum začatia odkladá.

Článok 25
Dohoda o stáži

1. Všetci stážisti musia podpísať dohodu o stáži s poslancom, u ktorého vykonávajú stáž.

2. Počas celého trvania stáže zodpovedá za stážistov poslanec. V dohode sa uvedie aj meno 
miestneho asistenta zodpovedného za stážistu vtedy, keď sa poslanec nenachádza v členskom 
štáte zvolenia.

3. Dohodu o stáži spravuje osoba poverená výkonom platieb poslanca, ako je stanovené v 
článku 35 vykonávacích pravidiel, ktorá zabezpečuje, aby sa riadne dodržiavali vnútroštátne 
právne predpisy a právne predpisy Európskej únie, najmä pokiaľ ide o povinnosti sociálneho 
zabezpečenia a daňové povinnosti.

4. V dohode o stáži sa uvedie miesto výkonu práce stážistu. 

5. Dohoda o stáži musí byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi 
týkajúcim sa dovoleniek, osobitného voľna, voľna zo zdravotných dôvodov a neodôvodnenej 
neprítomnosti.

6. Dohoda o stáži zahŕňa ustanovenie, v ktorom sa výslovne uvádza, že Európsky parlament 
nesmie byť považovaný za zmluvnú stranu dohody a že nemôže niesť zodpovednosť za žiadne 
konanie alebo zanedbanie konania niektorej zo zmluvných strán, ktoré by mohlo by mohlo byť 
príčinou sťažnosti za porušenie zmluvy či spôsobiť zákonné alebo iné nároky.
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7. Ak sa skončí funkčné obdobie poslanca, či v dôsledku úmrtia, odstúpenia alebo z 
akéhokoľvek iného dôvodu, dohoda o stáži sa skončí v súlade s príslušnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Ak neexistujú osobitné vnútroštátne ustanovenia, stáž sa skončí na konci 
mesiaca, v ktorom sa končí funkčné obdobie poslanca.

Článok 26
Mesačný príspevok

1. Bez toho, aby boli dotknuté platné vnútroštátne právne predpisy, mesačný príspevok nesmie 
presiahnuť maximálnu sumu stanovenú v článku 10 ods. 2 tohto rozhodnutia.

2. Úhradu príspevku a akýchkoľvek iných súvisiacich nákladov z príspevku na asistentskú 
výpomoc uskutoční osoba poverená výkonom platieb.

Článok 27
Dĺžka stáže

1. Pokiaľ platné vnútroštátne právo nestanovuje inak, stáže trvajú päť po sebe nasledujúcich 
mesiacov a môžu byť predĺžené raz na obdobie najviac štyroch mesiacov. 

2. Stáž sa nesmie obnovovať.

Článok 28
Pracovný čas

Týždenný pracovný čas je pracovný čas platný podľa vnútroštátnych právnych predpisov, od 
pondelka do piatka.

Článok 29
Náklady na služobné cesty/cestovné výdavky 

1. Stážista môže dostať dodatočnú náhradu na pokrytie cestovných výdavkov na účely nástupu 
na pracovné miesto a návratu na miesto svojho obvyklého pobytu na konci stáže.

2. V súvislosti s parlamentnými povinnosťami a na žiadosť poslanca môžu byť stážisti vyslaní 
na služobnú cestu do jedného z troch pracovísk Parlamentu alebo na miesto v členskom štáte 
zvolenia, najviac však na 2 dni za celý mesiac stáže. Služobné cesty do Štrasburgu sa udeľujú 
na obdobie trvania zasadnutia Parlamentu (3,5 dňa). Maximálne trvanie jednotlivých 
služobných ciest je obmedzené na 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní za celú stáž.

3. V súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch má stážista 
nárok na náhradu cestovných výdavkov vrátane nákladov na stravu a ubytovanie, ktoré vznikli 
počas služobnej cesty uskutočnenej na žiadosť poslanca:
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a) Cestovné výdavky sa nahrádzajú po predložení originálov požadovaných dokumentov, 
predovšetkým lístkov na vlak a leteniek vrátane palubných lístkov. V prípade cestovania autom 
sú náklady nahrádzané vo výške ceny lístka na vlak druhej triedy pre rovnakú trasu alebo podľa 
sadzobníka vzdialeností v km uplatňovanom v súlade s predpismi alebo bežnou vnútroštátnou 
praxou, ktorú uznávajú daňové orgány. Cestu je potrebné doložiť príslušnými dokladmi, najmä 
potvrdeniami za platbu za pohonné hmoty a/alebo za ubytovanie v mieste služobnej cesty.

b) Stážista má nárok na primeranú náhradu skutočných nákladov alebo na dennú paušálnu 
sumu podľa sadzobníka uplatňovaného v súlade s predpismi alebo bežnou vnútroštátnou 
praxou, ktorú uznávajú daňové orgány, na pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu a ostatných 
výdavkov, ktoré sú vyplácané po skončení služobnej cesty po predložení dokladov uvedených 
v predchádzajúcom odseku.

4. Náhrada sa obmedzuje na minimum stanovené v príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisoch. 

5. Počas služobnej cesty si stážista zvolí najúspornejšiu a najefektívnejšiu formu dopravy a 
ubytovania. Lietadlom alebo vlakom sa v Európe cestuje v ekonomickej resp. druhej triede. 
Stážista musí využívať úsporné a primerané ubytovacie možnosti, pričom musí zohľadniť ich 
disponibilitu a ich prístupnosť v danom čase. Ubytovať sa je možné v štandardnej izbe. Taxíky 
možno využívať výnimočne a len na krátke vzdialenosti v miestach, kde nie je dostupná verejná 
hromadná doprava. Treba predložiť účtenku, na ktorej je uvedená skutočná cena a miesto 
nástupu a výstupu.

6. Všetky požadované dokumenty je potrebné predložiť osobe poverenej výkonom platieb, 
ktorá spravuje dohodu o stáži.

Časť 5 Záverečné ustanovenia 

Článok 30
Spory

Stážista na základe dohody s Európskym parlamentom, ktorý by chcel napadnúť rozhodnutie 
prijaté uplatnením tohto rozhodnutia, podá na tento účel odôvodnený návrh príslušnému útvaru 
Parlamentu alebo, ak bolo napadnuté rozhodnutie prijaté príslušným útvarom Parlamentu, 
generálnemu tajomníkovi. Zodpovedný útvar Parlamentu alebo prípadne generálny tajomník 
stážistovi oznámi odôvodnenú odpoveď v priebehu troch mesiacov.

Článok 31
Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje získané v súvislosti so stážou sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný 
pohyb takýchto údajov. Osobné údaje sa spracúvajú len na účel a v rámci tohto rozhodnutia. 
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Stážista by mal vziať na vedomie, že jeho meno je počas trvania dohody o stáži uverejnené na 
webovom sídle Európskeho parlamentu.

Článok 32
Správa o kontrole a vyhodnotení

Príslušné útvary Parlamentu monitorujú vykonávanie tohto rozhodnutia a najneskôr do 31. 
decembra 2020 vypracujú hodnotiacu správu.

Článok 33
Zrušenie predchádzajúcich pravidiel

Týmto sa zrušuje rozhodnutie Predsedníctva z 19. apríla 2010 o pravidlách týkajúcich sa 
stážistov poslancov. 

Článok 34
Nadobudnutie účinnosti rozhodnutia

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. júla 2019.


