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Artikkel 1. Üldsätted1

Fraktsioon PPE pakub oma Brüsselis asuvas sekretariaadis praktikavõimalusi, et edendada
Euroopa integratsiooni alaste teadmiste levitamist ning anda oma panus Euroopa noorte
haridusse ja kutsealasesse koolitusse.

Praktika eesmärk on ühtlasi pakkuda ülikooli lõpetanutele poliitilises organisatsioonis
töötamise kogemust ning anda praktilisi teadmisi fraktsiooni PPE ja Euroopa Parlamendi
tegevusest. Praktika annab võimaluse omandada kogemusi rahvusvahelises, mitmekeelses ja
mitmekultuurilises keskkonnas.

Praktikakulude katmiseks on fraktsiooni aastaeelarves ette nähtud eraldi eelarverida.

Artikkel 2. Praktika liigid

Fraktsioon pakub järgmist liiki praktikat.

1) Tasustatav viiekuuline praktika ELi kodanikele ning assotsieerunud ja kandidaatriikidest
pärit kandidaatidele2. Erandkorras võivad praktikal osaleda ka muude riikide kodanikud, kuid
nende arv on piiratud.

2) Tasustamata lühiajaline praktika kestusega kuni kolm kuud, kui praktika on ülikooliõpingute
kohustuslik osa. Seda liiki praktikakohti saab fraktsioon pakkuda piiratud arvul.

3) Õppepraktika, mis põhineb fraktsiooni PPE ning ülikoolide, riikide valitsuste ja
välisorganisatsioonide vahel sõlmitud lepingul.

Artikkel 3. Praktikale lubamise tingimused

Praktikale kandideerijad peavad vastama järgmistele tingimustele:

1) olema Euroopa Liidu liikmesriigi või assotsieerunud või kandidaatriigi kodanikud;

2 a) tasustatavale praktikale kandideerijad peavad omama akadeemilist kraadi või olema
läbinud kolm aastat kestnud õpingud (vähemalt kuus semestrit) ülikoolis või samaväärses
kõrgharidusasutuses;

2 b) tasustamata praktikale kandideerijad, kes ei ole läbinud kuus semestrit kestnud
ülikooliõpinguid, peavad esitama ülikooli kinnituse, milles on märgitud, et praktika on
kohustuslik õpingute raames, samuti praktika nõutud kestus;

1 Fraktsiooni praktikantideks ei loeta praktikante, kelle on välja valinud Euroopa Parlamendi liikmed ja kes töötavad nende
büroodes ning kelle suhtes kohaldatakse seetõttu Euroopa Parlamendi juhatuse poolt 10. detsembril 2018. aastal vastu
võetud eeskirja.
2 Kolmandatest riikidest pärit praktikantide arv ei tohi ületada 20% vaatlusaasta kõikidest tasustatavatest praktikantidest.
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3) valdama väga hästi kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peaks olema ELi töökeel, st
inglise, prantsuse või saksa keel; muudest kui ELi riikidest pärit kandidaadid peaksid valdama
väga hästi vähemalt ühte ELi töökeelt;

4) ei tohi olla olnud tasustataval praktikal ELi institutsioonides ega olla pärast õpingute
lõpetamist juba töötanud tasustataval töökohal.

Artikkel 4. Nõutavad tõendavad dokumendid

1) Praktikakandidaat on kohustatud esitama valikukomisjonile kõik tõendavad dokumendid,
mis võimaldavad kontrollida kandideerimisavalduses esitatud andmete õigsust. Avalduse
vormile tuleb lisada koopia järgmistest dokumentidest:

 ülikooli diplom(id)/tunnistus selle kohta, et kandidaat on läbinud vähemalt kuus
semestrit kestnud ülikooliõpingud (tasustatud praktika korral) VÕI ülikooli kinnitus,
milles on märgitud, et praktika on kohustuslik õpingute raames, samuti praktika nõutud
kestus (tasustamata praktika korral);

 ülikooli õppejõu soovituskiri;

 kasuks tuleb soovituskiri fraktsiooni PPE erakondade hulka kuuluvalt poliitikult
(kohaliku, riigi või Euroopa tasandil);

 keelteoskust tõendavad dokumendid (tunnistused ja dokumendid);

 isikutunnistus või pass.

2) Enne praktika algust peavad väljavalitud kandidaadid esitama personaliüksusele oma
elukohariigi karistusregistri väljavõtte või seaduskuuleka kodaniku tunnistuse, mis on
väljastatud vähem kui kuus kuud tagasi.

Artikkel 5. Võrdsed võimalused

Fraktsioon PPE järgib tööandjana võrdsete võimaluste poliitikat ning julgustab kandideerima
puudega noori, kes on kvalifitseeritud ja vastavad artiklis 3 sätestatud praktikale lubamise
tingimustele, välistades seega igasuguse diskrimineerimise.

Artikkel 6. Isikuandmete kaitse

Fraktsioon PPE tagab, et kandidaadi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning
isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja
otsus nr 1247/2002/EÜ).
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Artikkel 7. Kandideerimise kord

1) Kandidaatidel tuleb täita avalduse vorm, mis on kättesaadav fraktsiooni PPE veebisaidi
rubriigis „Praktikavõimalused ja -programmid“.

Avalduste vastuvõetavust kontrollitakse artiklis 3 sätestatud tingimuste alusel.

Praktikantide valimise komisjon hindab kõiki tingimustele vastavaid avaldusi, võttes arvesse
kandideerijate kvalifikatsiooni, oskusi ja fraktsiooni teenistuste konkreetseid vajadusi.

Kandideerijaid teavitatakse kandideerimise tulemustest ja/või praktikantide valimise komisjoni
otsusest avalduse vormil esitatud e-posti aadressil saadetud kirjaga.

2) Praktikale lubamisega ei anta praktikandile fraktsiooni töötaja staatust ja fraktsioon ei
kohustu seejuures mingil viisil praktikanti tööle võtma.

Artikkel 8. Praktika kestus ja kuupäevad ning avalduste esitamise tähtajad

1) Tasustatav praktika kestab viis kuud ja seda ei saa pikendada. Nõuetekohaselt põhjendatud
juhtudel võib lubada praktikat, mis on lühem kui viis kuud.

Tasustatava praktika kuupäevad ja avalduste esitamise tähtajad:

Praktikaperiood: veebruar–juuni

Avalduste esitamise tähtaeg: 15. november
(kesköö)

Praktikaperiood: september–jaanuar

Avalduste esitamise tähtaeg: 15. mai
(kesköö)

2) Tasustamata praktika kestab kuni kolm kuud ja praktika alguskuupäeva kohandatakse
vastavalt teenistuse vajadustele, võimaluse korral võetakse arvesse ülikooli nõudeid.

3) Õppepraktika kestust ja alguskuupäeva kohandatakse vastavalt teenistuse vajadustele ja/või
ülikoolide, riikide valitsuste ja välisorganisatsioonidega sõlmitud kahepoolsetele lepingutele.

Euroopa Parlamendi suvepuhkuse ajal praktikat ei toimu.

Artikkel 9. Praktika juhendaja

1) Iga praktikant töötab juhendaja alluvuses.

2) Juhendaja kavandab ja jälgib praktikandi tööd kogu praktika vältel.

3) Juhendaja selgitab praktikandile praktika alguses praktika ajal täidetavaid töökohustusi
ja/või teostatavaid projekte.

4) Juhendaja peab praktikanti praktika ajal juhendama ja olema talle mentoriks.
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5) Juhendaja teavitab viivitamata personaliüksust praktika ajal esinenud mis tahes
märkimisväärsest vahejuhtumist, näiteks puudumistest, haigustest, õnnetusjuhtumitest jne.

6) Juhendaja koostab asjakohast vormi kasutades praktikahinnangu, milles kinnitatakse
praktikaperioodi nõuetekohast läbimist ja määratud ülesannete täitmist.

Artikkel 10. Praktikandi üldised kohustused

1) Fraktsioonis PPE korraldatava praktikaga nõustumise korral peavad praktikandid järgima
fraktsiooni PPE sise-eeskirju, eelkõige mis puudutab tööaega, ning Euroopa Parlamendi
hoonetes kehtivat ohutuseeskirja.

2) Praktikandid peavad järgima juhendaja või nende praktikakohaks määratud direktoraadi
direktori /üksuse juhataja korraldusi ning pädeva asutuse või ametiisiku antud haldusjuhiseid.

3) Praktikandid peavad osalema nende praktikakohaks määratud direktoraadi/üksuse töös ja
andma sellesse oma panuse. Kõik õigused praktikandi poolt oma ülesannete täitmise raames
koostatud kirjatööde või muude teostatud tööde üle kuuluvad fraktsioonile PPE.

4) Praktikantidel puudub õigus fraktsiooni nimel tegutseda või sõna võtta. Nad peavad
kasutama nende käsutusse antud büroovahendeid (telefon, e-post ja internetiühendus) üksnes
praktika raames ette nähtud töö tegemiseks.

5) Praktikandid peavad käsitlema ülima diskreetsusega neile praktika käigus teatavaks saavat
mis tahes teavet. Nad ei tohi juhendaja eelneva loata avalikustada kõrvalistele isikutele mis
tahes avalikustamata dokumente või teavet. Fraktsioon jätab endale õiguse käesolevas eeskirjas
sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral praktika lõpetada. See kohustus kehtib
praktikantide suhtes ka pärast praktika lõppu.

Artikkel 11. Praktikaleping

Kõik valituks osutunud kandidaadid, kes nõustuvad fraktsioonis PPE praktika läbimisega,
peavad enne praktika algust allkirjastama standardse praktikalepingu, kinnitamaks, et nad
järgivad artiklis 10 sätestatud praktikantide üldisi kohustusi.

Artikkel 12. Tasustatud praktika puhul makstav tasu

1) Praktikantidele makstakse praktikatasu, mis on 1400 eurot kuus. Seda summat võib muuta
fraktsiooni pädeva ametiisiku otsusega3.

2) Fraktsiooni PPE makstava tasu suhtes ei kohaldata Euroopa Liidu ametnike ja muude
teenistujate maksustamiseeskirju. Praktikandid vastutavad ise oma päritoluriigi maksuõiguse
kohaselt praktikatasuga seoses tasumisele kuuluvate maksude maksmise eest.

3 Kui praktikandil on raske puue, mis nõuab saatja kohalolu ja/või millega kaasnevad puudest tingitud kulud, võidakse kuutasu
summat suurendada.
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Artikkel 13. Praktika raames toimuvad lähetused

Praktika vältel võidakse praktikante Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärgu ajal saata
lähetusele Strasbourgi. Praktikantide lähetused kavandab ja nende korraldamiseks annab loa
personaliüksus, võttes arvesse teenistuse vajadusi ja eelarvevahendite olemasolu. Lähetusse
saadetud praktikantidel on õigus kindlasummalisele maksele, mis on ette nähtud reisi- ja
majutuskulude katteks.

Artikkel 14. Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus

Fraktsioon tagab kohustusliku esmase õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustuse kogu praktika vältel.

Artikkel 15. Puhkus

Praktikantidel on õigus kahele puhkusepäevale iga praktikal oldud kuu eest. Õigus puhkusele
omandatakse vastavalt praktikal olles täitunud kuude arvule. Puhkusetaotluste rahuldamise eest
vastutab praktikajuhendaja. Kasutamata jäänud puhkust ei hüvitata. Põhjuseta puudumisega
võib kaasneda praktika peatamine. Lisaks on praktikantidel õigus puhkusele riigipühadel ja
Euroopa Parlamendi ametlikel puhkepäevadel, mis jäävad nende praktikaaega.

Artikkel 16. Haiguspuhkus

Haigestumise korral peavad praktikandid viivitamata teavitama oma juhendajat ja
personaliüksust. Kui puudumine on pikem kui kolm järjestikust päeva, peab praktikant saatma
personaliüksusele arstitõendi. Igal juhul ei tohi arstitõendita haiguspuhkusel olla rohkem kui
ühe päeva kuu kohta kogu praktika kestuse jooksul.

Artikkel 17. Praktika lõpp ja peatamine

Praktika lõpeb ettenähtud praktikaperioodi möödumisel.
Praktikat on võimalik peatada fraktsiooni peasekretäri otsusega, mis tehakse praktikandi,
praktikajuhendaja või muu pädeva asutuse või ametiisiku taotluse alusel, kui selleks esitatakse
nõuetekohased põhjendused.

Artikkel 18. Vaidlused

Käesoleva eeskirja kohaldamisest tulenevate vaidluste üle otsustab fraktsiooni peasekretär.

Artikkel 19. Jõustumine

Käesolev eeskiri jõustub 1. jaanuaril 2020. aastal.



7

Brüssel, 3. detsember 2019

Martin KAMP
peasekretär


