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P A R L A M E N T U L    E U R O P E A N 
 
 
 
 

NORME INTERNE PRIVIND STAGIILE ŞI VIZITELE DE STUDIU 
LA SECRETARIATUL GENERAL AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

 
 
 

PARTEA I: STAGII 
 
 
 

Capitolul 1 - Dispoziţii generale 
 
 
 

Articolul 1 
Diferitele tipuri de stagii la Parlamentul European 

 
1. Pentru a contribui la educaţia europeană şi la pregătirea profesională a cetăţenilor, precum şi 

pentru a le permite să înţeleagă cum funcţionează instituţia, Parlamentul European oferă mai 
multe posibilităţi de a efectua stagii la Secretariatul său general. 

 
2. Acestea sunt următoarele: 
 

a) stagii remunerate, în conformitate cu dispoziţiile Capitolului 3 din prezentul document: 
 

- stagii Robert Schuman cu opţiunea generală 
- stagii Robert Schuman cu opţiunea jurnalism 

 
b) stagii neremunerate, în conformitate cu dispoziţiile Capitolului 4 din prezentul document. 

 
 

Articolul 2 
Domeniul de aplicare 

 
Prezentul regulament se aplică tuturor tipurilor de stagii, cu excepţia celor pentru interpreţi de 
conferinţă şi a celor pentru traducători, acestea făcând obiectul unor norme distincte.  
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Capitolul 2 - Dispoziţii aplicabile tuturor stagiilor 
 
 

Articolul 3 
Competenţa administrativă şi financiară 

 
1. Pentru toate stagiile care fac obiectul prezentului regulament, autoritatea abilitată să hotărască 

cu privire la admitere (denumită în continuare „autoritatea competentă”) este Directorul general 
al Direcţiei Personal sau împuternicitul acestuia.  

 
2. După aprobarea bugetului Parlamentului European, autoritatea competentă stabileşte numărul 

maxim de stagii remunerate şi neremunerate care pot fi acordate în timpul exerciţiului bugetar, 
precum şi procentajul de stagii care pot face obiectul unei prelungiri, conform prezentului 
regulament. 

 
 

Articolul 4 
Comitetul consultativ pentru stagii 

 
1. Comitetul consultativ pentru stagii (denumit în continuare „comitetul”) are rolul de a 

supraveghea calitatea conţinutului şi a modului de desfăşurare a stagiilor, precum şi de a 
organiza un sistem de primire a stagiarilor. În acest sens, el formulează recomandări 
Secretarului general, primeşte şi analizează rapoartele de stagiu redactate de către stagiari, 
precum şi rapoartele de evaluare întocmite de coordonatorii de stagiu. Rezultatele acestei 
analize îi sunt transmise Secretarului general şi Directorului general al Direcţiei Personal. 

 
2.  Comitetul este consultat cu privire la orice proiect de modificare a regulamentului.Comitetul 

este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărei direcţii generale şi unităţi administrative 
autonome, desemnat de Secretarul general dintre funcţionarii responsabili cu stagiile în fiecare 
dintre aceste organe. Secretarul general numeşte preşedintele comitetului, secretarul şi un 
observator din partea comitetului pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (COPEC). 
Durata mandatului membrilor, al preşedintelui, al secretarului şi al observatorului COPEC este 
de un an şi poate fi prelungit. 

  
 

Articolul 5 
Condiţii generale de admitere 

 
1. Stagiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 
 a) să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate la 

aderare; 
 
 b) să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului; 
 
 c) să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi bine o 

altă limbă dintre acestea; 
 
 d) să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau de un angajament retribuit pentru o perioadă 

de peste patru săptămâni consecutiv în cadrul unei instituţii europene sau pe lângă un 
membru ori grup politic din Parlamentul European. 

 
2. Prin derogare de la alineatul precedent şi cu acordul autorităţii competente, exprimat în urma 

examinării dosarelor, cetăţenii din ţări terţe, altele decât cele candidate la aderarea la Uniunea 
Europeană pot beneficia de stagii în cadrul Parlamentului European, în proporţie de 5% din 
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numărul total de stagii, stabilit de acesta conform articolului 3. 
Articolul 6 

Procedura de admitere 
 
1. Solicitanţii îşi trimit candidatura folosind un formular tipizat, însoţit de întreaga documentaţie 

justificativă cerută, la serviciul „Agenţi contractuali, stagii Robert Schuman” din cadrul Direcţiei 
generale Personal (denumită în continuare „serviciul competent”). 

 
2. Serviciul competent examinează admisibilitatea candidaturilor, pe baza condiţiilor generale de 

admitere stabilite în articolul 5 şi a condiţiilor specifice de admitere pentru diferitele tipuri de 
stagii definite în articolele 18 şi 21. Pentru fiecare perioadă de stagiatură, acesta le transmite 
directorilor generali şi responsabililor unităţilor administrative autonome din cadrul 
Secretariatului general, pe cale electronică sau prin alte mijloace, toate datele relevante ale 
fiecărui candidat admisibil, ţinând cont de opţiunile exprimate . 

 
3.  Directorii generali şi responsabilii unităţilor administrative autonome din cadrul Secretariatului 

general examinează candidaturile, pe baza meritelor candidaţilor, a nevoilor specifice ce 
decurg din activităţile pe care aceste unităţi prevăd că le vor desfăşura şi a capacităţii de 
primire în cadrul acestora. Pentru fiecare candidatură depusă, aceştia precizează serviciul la 
care urmează să fie repartizat solicitantul, datele de contact ale coordonatorului de stagiu, 
planul şi tema stabilită de acesta pentru desfăşurarea stagiului. Ei îi comunică serviciului 
competent selecţia operată, clasificând candidaţii în funcţie de meritele lor; dacă acestea sunt 
egale, serviciul va urmări un echilibru în ceea ce priveşte provenienţa geografică a candidaţilor 
şi numărul de femei şi bărbaţi. Ducând o politică de egalitate a şanselor în ceea ce priveşte 
recrutarea stagiarilor purtători de handicap, Parlamentul European desfăşoară acţiuni pozitive, 
în conformitate cu Codul de bună conduită pentru angajarea persoanelor purtătoare de 
handicap, revizuit şi adoptat de Birou la 22 iunie 2005. 

 
4. Autoritatea competentă stabileşte lista candidaţilor astfel propuşi, în funcţie de numărul total 

de stagii autorizate, conform dispoziţiilor articolului 3.2. 
 

5.  La sfârşitul fiecărei proceduri de selecţie, serviciul competent informează comitetul cu privire la 
numărul de candidaturi primite, la numărul de candidaturi admisibile şi la rezultatul selecţiilor 
efectuate. 

 
6.  Rezultatul procedurii de selecţie nu se publică. 
 
 

Articolul 7 
Obligaţiile generale ale stagiarilor 

 
1. Pe toată durata stagiului, stagiarii se află sub supravegherea unui coordonator de stagiu. 

 
2. Stagiarii trebuie să respecte instrucţiunile coordonatorului de stagiu şi pe cele ale superiorilor 

ierarhici din serviciul în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi directivele administrative ale 
autorităţii competente. Ei trebuie să respecte, de asemenea, regulamentul intern de 
funcţionare al Parlamentului European, în special normele privind securitatea. 
 

3. Stagiarii trebuie să contribuie la munca desfăşurată în cadrul serviciilor în care au fost 
repartizaţi. Drepturile de autor asupra studiilor efectuate în timpul stagiului aparţin 
Parlamentului European. 
 

4. Stagiarii nu trebuie să aibă angajamente profesionale cu terţi care ar putea fi incompatibile cu 
stagiul pe care îl efectuează. Ei trebuie să respecte obligaţia de discreţie cu privire la 
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evenimentele şi informaţiile cu care intră în contact în timpul petrecut în cadrul instituţiei. 
Stagiarilor li se interzice să comunice vreunei persoane documente sau informaţii care nu au 
fost făcute publice, cu excepţia cazului în care instituţia îşi dă acordul. Ei trebuie să respecte 
această obligaţie şi după terminarea stagiului. 

 
 

Articolul 8 
Sarcinile coordonatorului de stagiu 

 
1. Coordonatorul întocmeşte un plan de desfăşurare a stagiului şi supraveghează munca 

stagiarilor pe întreaga durată a acestuia. 
 
2. În lipsa unor dispoziţii specifice stabilite de direcţia generală în care stagiarul a fost repartizat şi 

comunicate serviciului competent conform articolului 26.2, coordonatorul îi acordă stagiarului 
asistenţă în orice problemă de ordin administrativ şi asigură legătura administrativă dintre 
acesta şi serviciul competent.  

 
3. Coordonatorul de stagiu informează imediat serviciul competent cu privire la orice evenimente 

semnificative intervenite pe durata stagiului (în special boli, accidente, întreruperea stagiului) 
constatate personal sau care i-au fost aduse la cunoştinţă de către stagiar. 

 
4. Coordonatorul întocmeşte o evaluare a stagiului folosind un formular special şi certifică durata 

efectivă a acestuia. 
 
 

Articolul 9 
Suspendarea stagiului 

 
1. Suspendarea temporară sau terminarea stagiului 
 
 a) Autoritatea competentă poate suspenda temporar stagiile, pe o perioadă de maximum o 

lună sau le poate termina: 
 
  - fie la cererea motivată a stagiarului, adresată autorităţii competente şi vizată de către 

coordonatorul de stagiu, 
 
  - fie la cererea motivată a coordonatorului de stagiu, vizată de directorul său general, şi 

adresată autorităţii competente; terminarea definitivă a stagiului poate fi solicitată în 
special din motive funcţionale imperioase, pentru incompetenţă sau neîndeplinirea de 
către stagiar a obligaţiilor ce îi revin, 

 
 
 
  -  fie prin decizia motivată a autorităţii competente, în special din motive funcţionale 

imperioase sau pentru neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin.    
 
 b) Pe durata suspendării temporare a stagiului, drepturile şi obligaţiile Parlamentului 

European, respectiv ale stagiarului, se suspendă, fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolului 7.4. Dacă suspendarea a fost hotărâtă la cererea coordonatorului de stagiu, 
stagiarul poate solicita autorităţii competente continuarea stagiului într-un alt serviciu, sau 
încheierea definitivă a stagiului la data la care începe suspendarea. 

 
2. Absenţele nejustificate 
 

Coordonatorul de stagiu aduce la cunoştinţă autorităţii competente absenţa nemotivată de o 
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decizie de suspendare sau terminare a stagiului, ori de un concediu de boală, conform 
articolului 15, iar aceasta îl înştiinţează în scris pe stagiar, la dresa sa declarată, că trebuie să 
se prezinte la serviciul în cadrul căruia se desfăşoară stagiul, în termen de o săptămână de la 
primirea înştiinţării. După acest termen, autoritatea competentă hotărăşte dacă este cazul să 
pronunţe terminarea stagiului şi începând cu ce dată. 

 
 

Articolul 10 
Încheierea stagiului 

 
1. Stagiul se încheie la expirarea perioadei pentru care acesta a fost acordat, sau prin decizia  
 autorităţii competente, conform articolului precedent. 
 
2. La terminarea stagiului, stagiarul întocmeşte un raport de stagiu iar coordonatorul o evaluare a  
 acestuia, folosind un formular tipizat, semnat de către stagiar şi coordonatorul de stagiu, care 
i- 
 l trimite serviciului competent. 
 
3. Pe baza raportului de stagiu, serviciul competent îi eliberează stagiarului un certificat de 
stagiu,  

folosind un formular tipizat, în care se precizează durata stagiului, serviciul în care acesta a 
fost efectuat, numele coordonatorului şi natura muncii efectuate. 

 
 

Articolul 11 
Cheltuielile de călătorie la începerea şi la încheierea stagiului 

 
1. Stagiarii au dreptul la plata unei sume forfetare care să contribuie la cheltuielile de călătorie 

între reşedinţa lor efectivă şi locul de desfăşurare a stagiului, la începerea şi încheierea 
acestuia.  Ei beneficiază de acest drept dacă distanţa dintre cele două locuri depăşeşte 50 
Km. După decizia de acordare a stagiului, nu va mai fi acceptată nici o cerere de schimbare a 
adresei de reşedinţă. 

 Plata cheltuielilor de călătorie spre locul de desfăşurare a stagiului se efectuează la începutul 
stagiului, iar cea legată de întoarcerea la locul de reşedinţă, la sfârşitul acestuia. 

 
2. Plata sumei forfetare se face pe următoarea bază: 

 
0,12001 EUR/kilometru dacă distanţă este de la 1 până la 1000 kilometri inclusiv; 
0,08001 EUR/kilometru dacă distanţă este mai mare de 1001 kilometri; 
0,0000 EUR dacă distanţa este mai mare de 10.000 kilometri. 
 

3. Prin derogare de la alineatul 1 al acestui articol, dacă, în timpul primei luni de stagiu, 
 - acesta este terminat definitiv la cererea stagiarului (articolul 9.1.a) fără ca acest lucru să fie 

justificat printr-un motiv imperios, 
 - sau dacă se constată absenţa nemotivată a stagiarului (articolul 9.2), care atrage după sine 

decizia de încheiere a stagiului de către autoritatea competentă, 
   aceasta poate hotărî nerambursarea cheltuielilor de întoarcere. 

 
 

Articolul 12 
Cheltuielile de deplasare în timpul stagiului 

 
1. În timpul stagiului, stagiarii pot fi trimişi în misiune în diferitele locuri în care Parlamentul 

 
1 Indemnizaţia per kilometru se adaptează în fiecare an la 1 ianuarie, în aceeaşi proporţie cu remuneraţia. 
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European îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea pentru a urmări lucrările parlamentare. În 
acest cadru, autoritatea competentă poate autoriza două misiuni cu o durată totală de două zile 
fiecare. 

 
2. La cererea motivată a directorilor generali ai serviciilor Preşedinţie şi Informare, stagiarii 

repartizaţi în aceste direcţii generale pot fi autorizaţi de către autoritatea competentă să 
beneficieze de un număr mai mare de misiuni, desfăşurate pe o perioadă mai îndelungată, 
pentru a urmări sesiunile Parlamentului European. 

 
 
3.   a) Stagiarii trimişi în misiuni cu durata de două zile primesc următoarea sumă forfetară: 

380 EUR1 pentru o misiune de la Bruxelles la Strasbourg; 
320 EUR¹ pentru o misiune de la Luxemburg la Strasbourg; 
320 EUR¹ pentru o misiune de la Luxemburg la Bruxelles. 

 
b) Stagiarii trimişi în misiune la Strasbourg pe o perioadă mai îndelungată, conform punctului 

2 al acestui articol, primesc suma de 130,94 EUR¹ (diurnă zilnică şi indemnizaţie forfetară 
de noapte) pentru fiecare zi suplimentară după primele două zile. 

 
c) Stagiarii repartizaţi la Birourile de Informare ale statelor membre sau ale ţărilor candidate 

(altele decât Luxemburg, Bruxelles sau Strasbourg) primesc suma de 154,31 EUR¹ pe zi 
pentru misiunile la Bruxelles şi 130,94 EUR¹ pe zi pentru misiunile la Strasbourg, 
cheltuielile de transport fiindu-le rambursate după prezentarea titlurilor de călătorie în 
original.  Cheltuielile de călătorie cu avionul se rambursează numai la nivelul clasei 
economice, după prezentarea biletului şi a tichetului de îmbarcare sau a unui document 
echivalent. 

 
4.  Coordonatorii de stagiu completează formularele de cerere de misiune, solicită avizul 

directorilor generali sau al împuterniciţilor lor şi le trimit spre autorizare la serviciul pentru stagii 
Robert Schuman, cu cel puţin o săptămână înainte de data începerii misiunii. După misiune, 
coordonatorii de stagiu sau persoanele desemnate în acest scop de direcţia generală 
semnează declaraţia prin care se atestă efectuarea misiunii şi i-o trimit  aceluiaşi serviciu. 

 
 

Articolul 13 
Asigurarea în caz de boală sau accident 

 
1. Stagiarii trebuie să fie asiguraţi împotriva riscurilor de boală sau accident. Pentru aceştia, 

Parlamentul European contractează asigurări, asumându-şi în totalitate primele pentru 
stagiarii neremuneraţi şi două treimi din cele pentru stagiarii remuneraţi. 

 
2. La cererea stagiarilor, Parlamentul European poate să le asigure şi soţul/soţia şi copiii. În  
 acest caz, primele de asigurare vor fi plătite de stagiari. 
 

 
Articolul 14 
Concediile 

 
Stagiarii au dreptul la două zile de concediu pentru fiecare lună de stagiatură efectuată. Cererile de 
concediu se înmânează coordonatorului de stagiu, care le avizează şi i le trimite serviciului 
competent. Zilele de concediu care nu sunt luate nu se rambursează. 
 

 
1 Aceste sume se ajustează anual la 1 ianuarie, fără efect retroactiv, în funcţie de actualizarea cheltuielilor  în 
misiune ale funcţionarilor Parlamentului. 
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Articolul 15 

Concediile de boală 
 
În caz de boală, stagiarii au obligaţia să îl înştiinţeze imediat pe coordonatorul de stagiu şi, dacă 
absentează mai mult de trei zile calendaristice, trebuie să trimită un certificat corespunzător 
cabinetului medical care, la rândul său, informează serviciul competent. 
 
 
 
 
 

Capitolul 3 - Dispoziţii privind stagiile remunerate 
 
 
 

Articolul 16 
Obiectul stagiilor remunerate 

 
Stagiile remunerate se acordă exclusiv absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul 
lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să 
se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu aceea a Parlamentului European. 
 

 
Articolul 17 

Tipurile de stagii remunerate 
 

Printre stagiile remunerate se numără: 
-  stagiile Robert Schuman cu opţiunea generală 
-  stagiile Robert Schuman cu opţiunea jurnalism. 
 
 

Articolul 18 
Condiţiile specifice de admitere pentru stagiile remunerate 

 
1. Candidaţii la un stagiu remunerat trebuie: 
 

a) să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a cererilor, un ciclu de studii universitare 
de minim trei ani, atestat printr-o diplomă, 

 
b) să prezinte o recomandare de la un profesor universitar dau de la un profesionist în măsură 

să se pronunţe obiectiv asupra aptitudinilor candidatului.  
 
2. Candidaţii pentru stagiile Robert Schuman cu opţiunea generală trebuie să facă, de asemenea, 

dovada că au redactat, în cadrul studiilor universitare sau pentru o publicaţie ştiinţifică, o 
lucrare scrisă substanţială. 

 
Unul dintre aceste stagii, care poartă numele de „Bursa Chris Piening”1, poate fi acordat unui 
candidat a cărui lucrare a avut ca temă relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite.  
 

3.   Candidaţii pentru stagiile Robert Schuman cu opţiunea jurnalism trebuie, de asemenea, să 
 

1 Funcţionar al Parlamentului European, decedat în 2001, care a organizat primele întâlniri dintre Parlamentul 
European şi Congresul american. 
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facă dovada unei anumite experienţe profesionale, fie prin articole publicate, fie prin înscrierea 
în asociaţia jurnaliştilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în 
jurnalism recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele candidate la 
aderare. 

  
Articolul 19 

Durata stagiilor remunerate 
 

1.    Durata stagiilor remunerate este de cinci luni. Datele la care încep stagiile, precum şi datele 
limită de depunere a cererilor sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
 

DATA DE ÎNCEPERE A 
STAGIULUI 

DURATA DATA LIMITĂ DE DEPUNERE 
A CERERILOR 

1 martie 5 luni 15 octombrie 
1 octombrie 5 luni 15 mai 

 
 
2.   Stagiile remunerate nu pot face obiectul unei prelungiri. 
 
 

Articolul 20 
Drepturile băneşti 

 
1. Baza de calcul pentru bursele de stagiatură o reprezintă salariul lunar de bază al unui 

funcţionar de gradul AD51 eşalonul 4, la care se aplică coeficientul corector pentru ţara în care 
se desfăşoară stagiul. Această sumă este actualizată în fiecare an la 1 ianuarie. 

 
2. Valoarea lunară a bursei este fixată la 25% din această sumă. Bursa se plăteşte în EUR pe 

data de 15 a fiecărei luni.  
 
3. Stagiarul bursier căsătorit şi/sau cu unul sau mai mulţi copii în întreţinere are dreptul la o 

alocaţie de cap de familie, al cărei nivel este de 5% din suma menţionată la alineatul (1). 
 
4. Dacă stagiarul bursier percepe, pe perioada stagiului, un venit suplimentar (salariu), acesta se 

deduce din suma la care este îndrituit, conform alineatelor (2) şi (3). 
 
5. Stagiarul poate solicita, la sosirea sa, un avans din bursa pe prima lună, care poate fi autorizat 

de autoritatea competentă. Acesta nu poate depăşi 90% din valoarea lunară a bursei. 
 
6. Stagiarul se face singur responsabil de respectarea obligaţiilor sale fiscale. Bursa nu este 

supusă impozitului comunitar. 
 
7. Dacă se pune capăt definitiv stagiului, înainte de data prevăzută, plata bursei se va efectua în 

funcţie de numărul de zile prestate. 
 
8. Dacă prezintă documentele justificative necesare, stagiarii purtători de handicap pot beneficia 

de plata unei sume suplimentare de până la 50% din cuantumul bursei. Biroul pentru stagii 
poate consulta, dacă este necesar, serviciul medical. 

 
 
 

                     
1 A*5 până la 30 aprilie 2006 
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Capitolul 4 - Dispoziţii privind stagiile neremunerate 
 
 
 

Articolul 21 
Obiectul şi condiţiile specifice de admitere la stagii neremunerate 

 
1. Parlamentul European le oferă tinerilor care au obţinut diploma de bacalaureat înainte de data 

limită de depunere a cererilor, sau care au studii secundare sau tehnice echivalente, 
posibilitatea de a efectua stagii practice neremunerate. Se acordă prioritate tinerilor care 
trebuie să efectueze o perioadă de stagiu în cadrul studiilor lor. 

 
2. Dacă un stagiu este prevăzut în cadrul 
 
 - planului de învăţământ al unei universităţi sau al unei instituţii echivalente, 
 - pregătirii profesionale de nivel înalt organizate de o instituţie fără scop 
        lucrativ (institute sau organisme publice), 
 - sau dacă reprezintă o condiţie obligatorie pentru a putea exercita o profesie, 
 
 Parlamentul European îi poate accepta pe tinerii cetăţeni care îndeplinesc condiţiile generale 

de admitere, pe baza unei justificări din partea acestor organisme sau a instituţiilor care acordă 
accesul la exercitarea unei profesii. În acest sens, pot fi semnate protocoale de cooperare, 
care să respecte întru totul prezentul regulament.  

 
 

Articolul 22 
Durata stagiilor neremunerate 

 
1.   Durata stagiilor neremunerate este de una până la patru luni, cu posibilitatea de derogare de la 

data de începere şi de la durata stagiului de către autoritatea competentă, dacă stagiile se 
efectuează în aplicarea protocoalelor stabilite în conformitate cu articolul 21.2. Datele la care 
încep stagiile, precum şi datele limită de depunere a cererilor sunt prezentate în tabelul de mai 
jos: 

 
 

DATA DE ÎNCEPERE A 
STAGIULUI 

DURATA DATA LIMITĂ DE DEPUNERE 
A CERERILOR 

1 ianuarie maximum 4 luni 1 octombrie 
1 mai maximum 4 luni 1 februarie 
1 septembrie maximum 4 luni 1 iunie 

 
 
2. În mod excepţional, stagiile pot fi prelungite cu maximum două luni, prin decizia autorităţii 

competente, la cererea motivată a coordonatorului de stagiu, cu avizul directorului său general, 
adresată autorităţii competente cu cel puţin două săptămâni înainte de încheierea stagiului. 
Stagiul se prelungeşte fără întrerupere, în acelaşi loc, în cadrul aceluiaşi serviciu şi sub 
îndrumarea aceluiaşi coordonator de stagiu. 
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PARTEA II: VIZITELE DE STUDIU 
 
 
 

Articolul 23 
 
1. Vizitele de studiu au scopul de a le permite cetăţenilor să aprofundeze şi să studieze mai 

îndeaproape subiectele specifice legate de integrarea europeană, fie prin consultarea 
documentelor din bibliotecile sau arhivele Parlamentului European, fie prin contact direct cu 
deputaţii europeni sau funcţionarii specializaţi. 

 
2. Durata maximă a vizitelor de studiu este de o lună. 
 
3. Persoanele care doresc să efectueze o vizită de studiu trebuie să se adreseze autorităţii 

competente din cadrul Direcţiei generale Personal. Aceasta verifică disponibilităţile de primire 
în cadrul departamentelor şi organelor Parlamentului European şi îi informează pe cei interesaţi 
de modul în care se dă curs cererii lor. 

 
4. Parlamentul European nu suportă cheltuielile vizitatorilor, indiferent de natura lor. 
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 PARTEA III: DISPOZIŢII FINALE 
 
 
 

Articolul 24 
Litigii 

 
Litigiile ce decurg din aplicarea prezentului regulament sunt de competenţa directorului general al 
Personalului, mai puţin atunci când acesta este implicat direct, situaţie în care litigiile sunt de 
competenţa Secretarului general. 
 
 

Articolul 25 
 
Admiterea pentru un stagiu nu îi conferă în nici un caz candidatului statutul de funcţionar sau de 
agent al Uniunii Europene şi nu îi dă, în nici un fel, dreptul de a beneficia de o angajare ulterioară. 
 
 

Articolul 26 
Intrarea în vigoare 

 
1. Prezentul regulament intern, care anulează şi înlocuieşte dispoziţiile anterioare, intră în vigoare 

la 15 februarie 2006. 
 
2. Direcţiile generale, în calitate de destinatari ai prezentului regulament, iau toate măsurile 

necesare pentru a asigura aplicarea sa cât mai corectă şi le comunică serviciului competent. 
 
3. Stagiile în curs de desfăşurare la această dată rămân sub incidenţa regulamentului intern 

privind stagiile şi vizitele de studiu la Secretariatul general al Parlamentului European din 18 
mai 2004. 

 
 
 
 
Adoptat la Luxemburg, 1 februarie 2006 
 
 
 
 
 
 
Julian PRIESTLEY 
Secretar general 
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