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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000030/2018 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 
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Betreft: Onbetaalde stages bij de Commissie 

Met haar oordeel over onbetaalde stagiairs bij de delegaties van de EDEO heeft de Europese 
ombudsvrouw een duidelijk precedent geschapen ten aanzien van kwalitatief hoogstaande stages bij 
de instellingen van de EU.  Uit het antwoord op schriftelijke vraag E-004895/2017 blijkt dat het aantal 
onbetaalde stagiairs bij de Commissie toeneemt, maar hierin werden geen totale cijfers per jaar 
verstrekt aan de hand waarvan de omvang van het probleem beter zou kunnen worden beoordeeld. 
Het hoge aantal onbetaalde stagiairs bij bepaalde DG's duidt op een mogelijk gebruik van jongeren als 
goedkope arbeidskrachten.  Bovendien rekruteren bepaalde DG's, in tegenstelling tot de beweringen 
van de Commissie, actief onbetaalde stagiairs. 

Voortbouwend op schriftelijke vraag E-004895/2017, vragen wij de Commissie het volgende: 

Wat was het totale aantal onbetaalde stagiairs in de jaren 2014, 2015 en 2016 bij elk van de 
directoraten-generaal van de Commissie?  

Is de Commissie het ermee eens dat het huidige systeem van onbetaalde stages, met zeer hoge 
aantallen in bepaalde DG's, een slechte praktijk vormt waarin verandering moet komen? Neemt de 
Commissie stappen in die richting? 

Hoe denkt de Commissie te zorgen voor een transparante en billijke aanwervingsprocedure voor al 
haar stagiairs, gezien het feit dat bepaalde DG's actief onbetaalde stagiairs aanwerven? 


