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Tulge  
Euroopa  
Parlamenti!



ELi institutsioonide töötajad aitavad iga päev ehitada tänast 
ja homset Euroopat. Nad teevad üheskoos tööd sadade 
miljonite inimeste heaks ja igal ELi kodanikul on võimalus 
nendega liituda. Teid huvitab praktika Euroopa Parlamendis 
või tahaksite siin karjääri alustada? Käesolev juhend annab 
ülevaate pakutavatest võimalustest ja kandideerimiskorrast. 
Loodetavasti saate siit vastused kõigile oma küsimustele ja 
ühel heal päeval on meil rõõm teiega koos töötada.

Head lugemist!

Töötajatega suhtlemise üksus

Personali peadirektoraat

Pädevatel asutustel on töölevõtmisel ulatuslik kaalutlusõigus. 
Seepärast juhime tähelepanu sellele, et käesolevas juhendis 
toodud teavet ei saa mingil juhul kasutada kohtumenetlustes 
Euroopa Parlamendi vastu.
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1 Taustteave Euroopa Parlamendi kohta

Euroopa Parlament on ainus 
Euroopa Liidu institutsioon, 
mille liikmed valitakse otses-
tel ja üldistel valimistel (alates 
1979. aastast). Seega on 
Euroopa Parlament Euroopa 
Liidu demokraatia nurgakivi. 
Parlamendis on kaheksandal 
ametiajal 751  liiget, kes esin-
davad 28 liikmesriigi enam kui 
500 miljonit elanikku.

Euroopa Parlamendi volitused 
jagunevad kolme põhivald-
konda: seadusandlikud volitu-
sed, eelarvevolitused ja voli-
tus poliitiliselt kontrollida teisi 
Euroopa Liidu institutsioone. 
Parlamendi roll areneb pidevalt. 
Näiteks peavad ELi liikmesriigid 
Euroopa Komisjoni presidendi 
kandidaadi valimisel arvesse 
võtma Euroopa Parlamendi vali-
miste tulemusi. Seejärel peab 
uus parlament kandidaadi 
heaks kiitma. Aluslepingu sätete 
kohaselt valib komisjoni presi-
dendi seega Euroopa Parla-
ment, mistõttu valijatel on nüüd 
tegelik sõnaõigus küsimuses, 

kes saab ELi täidesaatva organi 
juhiks.

Lisateabe saamiseks külastage 
EP veebisaiti http://www.
e u r o p a r l . e u r o p a . e u /
portal/et ning jälgige meie 
tegevust Facebookis https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
europeanparliament ja Twitteris 
https://twitter.com/Europarl_
et.

Euroopa Parlament töötab kol-
mes kohas: Brüsselis, Luxem-
bourgis ja Strasbourgis. Peasek-
retariaat asub Luxembourgis, 
Euroopa Parlamendi liikmed 
ja nendega tihedat koostööd 
tegevad osakonnad aga Brüs-
selis. Brüsselis toimuvad frakt-
sioonide ja parlamendikomis-
jonide koosolekud ning lühike-
sed osaistungjärgud (täiskogu 
põhiistungjärke täiendavad 
istungjärgud). Oma ametlikus 
asukohas Strasbourgis peab 
Euroopa Parlament 12  korda 
aastas ühenädalase osaistung-
järgu.

http://www.europarl.europa.eu/portal/et
http://www.europarl.europa.eu/portal/et
http://www.europarl.europa.eu/portal/et
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_et
https://twitter.com/Europarl_et
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Euroopa Parlamendi halduskor-
raldusega tegeleb peasekre-
tariaat. See koosneb 12  pea-
direktoraadist ja õigusteenistu-
sest. Peasekretariaadi ülesanne 
on aidata parlamendiliikmeid 
nende igapäevatöös, tagada 
neile vajalikud tööruumid ja 
-vahendid ning pakkuda logis-
tilist tuge. Peasekretariaat abis-
tab ka fraktsioone. Parlamendi-
liikmeid toetavad lisaks nende 
oma assistendid ja fraktsioo-
nide töötajad. Kokku töötab 
Euroopa Parlamendis umbes 
9 000 inimest.

Euroopa Parlamendi töötajad 
tegelevad selles demokraatli-
kus, kaasavas ja sihikindlas ins-
titutsioonis mitmesuguste huvita-
vate ülesannetega. Tööandjana 
kohustub Euroopa Parlament 
edendama oma sekretariaadis 
võrdsust ja mitmekesisust ning 
tagama mittediskrimineerimise 
põhimõtte täieliku järgimise, et 
tema töötajad esindaksid ka 
tegelikult kogu Euroopa ühis-
konda.

Parlamendis leidub väga erine-
vaid töövõimalusi, alates prak-
tikast kuni karjäärini Euroopa 
avalikus teenistuses.
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2 Kuidas saada Euroopa Parlamendi 
ametnikuks?

Kui soovite alustada ametniku-
karjääri Euroopa Parlamendi 
peasekretariaadis, tuleb kõi-
gepealt läbida Euroopa Per-
sonalivaliku Ameti (EPSO) 
korraldatud konkurss. Konkurss 
koosneb eri etappidest, mis 
sõltuvad ametikoha profiilist. 
Valik toimub kvalifikatsiooni, 
mõtlemisoskuse, keeletestide 
ja kutseoskuste kontrolli põhjal. 
Konkursi viimane etapp korral-

datakse hindamiskeskuses, kus 
hinnatakse eri harjutuste käigus 
7–8 oskust (sõltuvalt soovitud 
ametikoha palgaastmest).

EPSO ülesanne on korral-
dada avatud konkursse kõigi 
Euroopa Liidu institutsioonide 
jaoks. Tulevased Euroopa ava-
likud teenistujad võetakse tööle 
konkursside tulemusel koostatud 
reservnimekirjadest.
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Euroopa Parlamendi peasek-
retariaati töölevõtmine toimub 
seega kõigile ELi institutsiooni-
dele ühise menetluse kohaselt.

Kuigi Euroopa avalik teenistus 
hõlmab palju eri tegevusalasid 
ja ameteid, kehtivad kõigile 
samad sobivuskriteeriumid. 
Konkursile lubamise tingimused 
on järgmised:

• kandidaat peab olema 
Euroopa Liidu liikmesriigi 
kodanik;

• kandidaadil peavad olema 
kõik kodanikuõigused;

• kandidaat peab olema 
täitnud kõik sõjaväeteenis-
tust reguleerivate siseriiklike 
seadustega ette nähtud 
kohustused;

• kandidaat peab põhjalikult 
valdama üht Euroopa Liidu 
ametlikku keelt ja oskama 
rahuldaval tasemel teist 
ametlikku keelt;

• kui see on asjakohane, 
peab kandidaadil olema 
vajalik kvalifikatsioon ja 
töökogemus spetsialiseeru-
miseks, mida asjaomasel 
ametikohal ja palgaastmel 
nõutakse.

Kogu teabe käimasolevate ja 
eelseisvate valikumenetluste 
ning nendele registreerumise 
kohta leiate Euroopa Personali-

valiku Ameti veebisaidilt (http://
europa.eu/epso). Täiendavat 
teavet leiate käesoleva brošüüri 
7. peatükist.

Tegevusvaldkonnad

Et pakkuda parlamendiliikme-
tele vajalikku toetust, leidub 

peasekretariaadis arvukalt eri-
suguseid töökohti inimestele, 

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
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kellel on töökogemus näiteks 
järgmistes valdkondades:

• parlamendiliikmete assistee-
rimine,

• keeleline abi,

• suhtlemine,

• juhtimine,

• rahalised vahendid,

• infotehnoloogia,

• õigusabi,

• haldus,

• logistiline abi.

Tegevusüksused ja ametid

Kõigi Euroopa Liidu institutsioo-
nide töötajad jagunevad kolme 
kategooriasse.

Administraatorid (AD)

Administraatoritel on 12  pal-
gaastet. Administraatorid täida-
vad haldus-, nõustamis-, keele-, 
teadus- ja juhtimisülesandeid. 
Euroopa Parlament pakub üli-
koolilõpetanutele palju eri kar-
jäärivõimalusi:

• parlamendi organite admi-
nistraatorid,

• pressiesindajad,

• õiguskeele eksperdid,

• finantsadministraatorid,

• tõlkijad ja tõlgid jne.

Assistendid (AST)

Assistentidel on 11 palgaastet. 
Assistendid teevad täidesaat-
vat tööd kõigis parlamendi 
tegevusvaldkondades. Mitme-
sugused tähtsad ülesanded 
eelarve- ja finantsalal, perso-
nalihalduses, infotehnoloogias 
ja dokumendihalduses (nimeta-
des vaid mõnda), muudavad 
nad Euroopa Parlamendi jaoks 
hädavajalikuks.

Sekretärid ja 
kantseleiametnikud 
(AST/ SC)

Sekretäridel ja kantseleiamet-
nikel on 6 palgaastet. Nad 
täidavad sekretäri- ja kantselei-
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halduse ülesandeid ning muid 
praktilisi, tugi- ja logistilisi üles-
andeid, mis paljudel juhtudel 

eeldavad suutlikkust töötada 
ilma järelevalveta.

Karjääri edenemine peasekretariaadis on reguleeritud ametnike per-
sonalieeskirjadega. Töötajaid edutatakse sama tegevusüksuse piires 
või erimenetluste alusel kõrgemasse tegevusüksusse.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ET:PDF
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3 Tähtajalised lepingud peasekretariaadis

Lisaks ametnikukarjäärile pakub 
Euroopa Parlament ka tähtaja-
lisi lepinguid. Ajutisi või lepingu-
lisi töötajaid vajatakse selleks, 
et täita parlamendisisese või 
institutsioonidevahelise valiku-
menetluse ebaõnnestumise tõttu 
täitmata jäänud alalised ameti-
kohad, kui neid ei saa täita 
reservnimekirjast või kui mingil 
kindlal eesmärgil on vaja mõnd 
meeskonda tugevdada. Täht-
ajalisi lepinguid võib sõlmida 
kõigi ametikohtade ja -profiilide 
kohta.

Ajutiste töötajate lepingud keh-
tivad tavaliselt kuni kuus aastat. 
Teatava eriprofiiliga inimeste 
jaoks on aga olemas tähtajatud 
lepingud. Seda liiki ametikohti 

on vähe ja kandideerimismenet-
lused on harilikult kujundatud 
kõnealuse ametikoha vajaduste 
järgi.

Lepingulised töötajad valitakse 
osalemiskutsele vastajate seast, 
edukad kandidaadid kantakse 
reservnimekirja. Väljavalitud 
kandidaadid võetakse tööle 
vastavalt osakondade vajadus-
tele. Lepingute kestus on tavali-
selt kuni kuus aastat.

Tähtajalise lepingu alusel tööle 
võetud töötajate suhtes keh-
tivad erieeskirjad. Lisateavet 
leiab Euroopa Personalivaliku 
Ameti (EPSO) veebisaidilt:

http://europa.eu/epso.

http://europa.eu/epso
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4 Parlamendiliikmete assistendid

Eraldi ajutiste töötajate kate-
gooria moodustavad parla-
mendiliikmete assistendid, kes 
töötavad otse parlamendiliik-
mete alluvuses.

Assistendid abistavad parla-
mendiliikmeid nende igapäe-
vatöös ja töötavad kas ühes 
parlamendi kolmest töökohast 
(registreeritud assistendid) või 
parlamendiliikme koduvalimis-
ringkonnas (kohalikud assis-
tendid). Osaistungjärkude ajal 
töötavad nad Strasbourgis.

Registreeritud assistendid töö-
tavad ühes parlamendi kolmest 
töökohast ning nende ülesanne 
on koguda taustteavet tähtsate 
poliitiliste teemade kohta, mis 
on seotud nende parlamendi-
liikme tööga, ning koostada 
raporti projekte, arvamusi ja 
muudatusettepanekuid, mida 
parlamendiliige esitab. Samuti 
koostavad nad kõnesid, vas-
tavad kodanike küsimustele, 
tegelevad külastusrühmadega 
ning vastutavad oma parlamen-

diliikme büroo igapäevase toi-
mimise eest.

Kohalikud assistendid töötavad 
parlamendiliikme koduvalimis-
ringkonnas. Nad abistavad 
parlamendiliiget suhtlemisel 
valijate, ametiasutuste ja ühen-
dustega. Nad on ühenduslüliks 
oma parlamendiliikme, üldsuse 
ja kohalike erakonnaorganite 
vahel.

Kuna parlamendiliikmed tee-
vad oma assistentidega tihedat 
koostööd ja sõltuvad neist suurel 
määral, valivad nad oma assis-
tendid isiklikult välja. Kui soovite 
kandideerida parlamendiliikme 
assistendi kohale, peaksite 
võtma ühendust otse asjaomase 
parlamendiliikme bürooga.

Parlamendiliikmete täisnime-
kirja – riikide ja fraktsioonide 
kaupa – leiate Euroopa Par-
lamendi veebisaidilt järgmisel 
aadressil:

http://www.europarl.europa.
eu/meps/et/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
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Euroopa Parlamendis rühmitu-
vad parlamendiliikmed mitte 
riikide, vaid poliitiliste vaadete 
järgi.

Fraktsioonide töötajad aitavad 
fraktsiooni kuuluvaid parlamen-
diliikmeid nende igapäevatöös 
ning nende roll on olemuselt 
väga poliitiline.

Nad osalevad peamiselt frakt-
siooni poliitiliste seisukohtade 
sõnastamises ja kaitsmises ning 
koostavad konkreetsetel tee-
madel arvamusi, kuid valmista-
vad ette ka parlamendiliikmete 
koostatavaid raporteid.

Fraktsioonidesse tööle võetava-
tele töötajatele pakutakse harili-
kult tähtajatuid lepinguid. Frakt-
sioonide töötajad jagunevad 
samadesse tegevusüksustesse 
nagu Euroopa Parlamendi pea-
sekretariaadi töötajad.

Lisateabe saamiseks töölevõt-
mismenetluste kohta või frakt-
sioonide töökohtadele kandi-
deerimiseks tuleb võtta ühen-
dust otse fraktsiooniga.

Parlamendi fraktsioonide nime-
kirja leiab järgmisel veebiaad-
ressil:

http://www.europarl.europa.
eu/portal/et

5 Töökohad Euroopa Parlamendi 
fraktsioonides

http://www.europarl.europa.eu/portal/et
http://www.europarl.europa.eu/portal/et
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Euroopa Parlamendi peasekre-
tariaat pakub mitut liiki üldist ja 
spetsiifilist praktikat ning korral-
dab ka õppekülastusi, mille ees-

märk on tutvustada kodanikele 
parlamendi tööd ja tegevust. 
Praktikavõimalused on järgmi-
sed:

6 Praktika ja õppekülastused

• praktika ülikoolilõpetanu-
tele (üldine praktika, aja-
kirjanduspraktika ja Sah-
harovi auhinnaga seotud 
praktika),

• õppepraktika,

• kirjaliku tõlke praktika üli-
koolilõpetanutele,

• kirjaliku tõlke õppepraktika,

• õppekülastused.

Ülikoolilõpetanutele mõeldud 
praktika eest makstakse tasu 
ning õppepraktikaks antakse 
toetust.

Praktikale kandideerimise vorm 
täidetakse internetis. Soovitame 
mitte oodata avalduse esita-
misega viimase päevani, kuna 
suure arvu avalduste üheaegne 
esitamine võib süsteemi üle 
koormata.

Üksikasjalikku teavet prakti-
kavõimaluste kohta, sh sobi-
vuskriteeriumid, sise-eeskirjad, 
korduma kippuvad küsimused 
ja taotlusvormi, leiab Euroopa 
Parlamendi veebisaidilt http://
www.europarl.europa.eu/
portal/et rubriigi „Parlament ja 
Teie” alajaotise „Töövõimalu-
sed” kategooriast „Praktika”.

Täiendava teabe saamiseks 
tuleb ühendust võtta vastavate 
osakondadega:

http://www.europarl.europa.eu/portal/et
http://www.europarl.europa.eu/portal/et
http://www.europarl.europa.eu/portal/et
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Ülikoolilõpetanutele mõeldud 
praktika, õppepraktika ning 
õppekülastused

European Parliament
Traineeships Office
GEO 02B012
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
stages@ep.europa.eu

Kirjaliku tõlke praktika ülikoo-
lilõpetanutele ja kirjaliku tõlke 
alase väljaõppe praktika:

European Parliament
Translation Traineeships
TOB 07A017 
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Praktika ülikoolilõpetanutele — Robert Schumani 
stipendiumid

See praktika on mõeldud ainult 
ülikooli või samaväärse haridu-
sasutuse lõpetanutele. Praktika 
eesmärk on võimaldada prak-
tikantidel täiendada õpingute 

käigus omandatud teadmisi 
ning tutvuda Euroopa Liidu ja 
eelkõige Euroopa Parlamendi 
tegevusega.

Robert Schumani stipendiumi puhul  
on kolm võimalust:
• üldpraktika, mida võivad 

taotleda kõik, kes vastavad 
etteantud kriteeriumidele;

• ajakirjanduspraktika, millele 
kandideerijatel peab olema 
ametialane kogemus, mida 
tõendavad avaldatud tööd, 
mõne Euroopa Liidu liikmes-
riigi ajakirjanike liidu liikme-
sus või mõnes Euroopa Liidu 
liikmesriigis või kandidaatrii-

gis tunnustatud ajakirjandus-
haridus;

• Sahharovi auhinna stipen-
dium, mille eesmärk on süven-
dada praktikantide teadmisi 
Euroopa Parlamendi inimõi-
gustetöö ning rahvusvaheliste 
inimõigusstandardite vallas. 
Sellele praktikale kandidee-
rijatelt eeldatakse erihuvi 
inimõigusküsimuste vastu.

Õppepraktika

Euroopa Parlament pakub 
õppepraktika võimalust kan-
didaatidele, kes on enne 
avalduste esitamise tähtaega 
omandanud keskhariduse, mis 

vastab ülikooli astumiseks vaja-
likule tasemele, või omandanud 
sellega võrdväärsel tasemel 
kutse-, keskeri- või tehnikumihari-
duse. Eelistatakse üliõpilasi, kel-
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lel on praktika õppekavas ette 
nähtud. Kandidaadid peavad 

olema praktika esimesel päeval 
vähemalt 18-aastased.

Kirjaliku tõlke praktika ülikoolilõpetanutele

See praktika on mõeldud ainult 
ülikooli või samaväärse haridu-
sasutuse lõpetanutele. Praktika 
eesmärk on võimaldada prak-
tikantidel täiendada õpingute 

käigus omandatud teadmisi 
ning tutvuda Euroopa Liidu ja 
eelkõige Euroopa Parlamendi 
tegevusega. Kirjaliku tõlke prak-
tika toimub Luxembourgis.

Kirjaliku tõlke õppepraktika

Euroopa Parlament pakub 
kirjaliku tõlke õppepraktika 
võimalust kandidaatidele, kes 
on enne avalduste esitamise 
tähtaega omandanud keskhari-
duse, mis vastab ülikooli astumi-
seks vajalikule tasemele, või kes 
on omandanud sellega võrd-
väärsel tasemel kõrg- või kesk-

erihariduse. See praktika liik 
on mõeldud eelkõige üliõpilas-
tele, kes peavad oma õppep-
rogrammi raames läbima ka 
praktika. Kandidaadid peavad 
olema praktika esimesel päeval 
vähemalt 18-aastased. Kirjaliku 
tõlke praktika toimub Luxem-
bourgis.

Õppekülastused uurimistöö tegemiseks

Õppekülastuste eesmärk anda 
vähemalt 18-aastastele isikutele 
võimalus põhjalikumalt uurida 
Euroopa integratsiooniga seo-
tud konkreetseid teemasid. 

Kandidaatidel on ka võimalus 
teha uurimistööd Luxembourgis 
Euroopa Parlamendi raamatu-
kogus või ajalooarhiivis.
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Õppekülastuste kestus on kuni 
üks kuu. Kui olete juba soori-
tanud Euroopa Parlamendis 
praktika, peab praktika lõpu 
ja õppekülastuse avalduse esi-

tamise vahele jääma vähemalt 
kuus kuud.

Euroopa Parlament ei hüvita 
õppekülastusega seotud kulu-
sid.

Praktika parlamendiliikme või fraktsiooni juures

Parlamendiliikmed ja fraktsioo-
nid võtavad Brüsselis ja Stras-
bourgis regulaarselt tööle ka 
praktikante. Üliõpilastele ja hil-
juti ülikooli lõpetanutele antakse 
võimalus vahetult jälgida 
Euroopa Parlamendi igapäe-
vast poliitilist tegevust. Mõned 
parlamendiliikmed võtavad 
praktikante tööle ka oma vali-
misringkonda.

Erinevalt Euroopa Parlamendi 
peasekretariaadi korraldatud 
praktikast ei kuulu selline prak-

tika parlamendi ametlikku prog-
rammi. Praktikavõimaluse mää-
rab fraktsiooni või parlamen-
diliikme suutlikkus praktikante 
vastu võtta ning praktika kohta 
kehtivad fraktsioonide asjaoma-
sed sise-eeskirjad ja iga parla-
mendiliikme enda kehtestatud 
reeglid. Eelöeldust tulenevalt 
on sellise praktika tingimused, 
kestus, kandideerimistähtajad 
ja tasustamiskord erinevad. 
Soovitame võtta ühendust otse 
asjaomase parlamendiliikme 
või fraktsiooniga.



18

7 Euroopa Personalivaliku Amet

Euroopa Personalivaliku Amet 
(EPSO) vastutab enamiku 
Euroopa Liidu institutsioonide 
töötajate töölevõtmismenetluste 
eest.

Ta korraldab konkursse amet-
nikele ja teste ajutistele ameti-
kohtadele kandideerijatele, eriti 
lepingulistele töötajatele.

Kogu teabe avalduste esitamise 
kohta leiab EPSO veebisaidilt 
(http://europa.eu/epso), seal-
hulgas:

• eelseisvate konkursside esi-
algne ajakava, kus on täpsus-
tatud valdkonnad ja keeled, 
milles konkursil saab osaleda;

• ametlikud konkursiteated;

• ülevaade kandideerimisme-
netlusest;

• portaal, mille kaudu jälgida 
menetluse kulgu;

• näidistestid

• ...

Konkursiteated avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas, EPSO 
veebisaidil ja mõnedes muudes 
meediaallikates.

Lisateabe saamiseks pöörduge 
EPSO poole:

h t t p s : // e p s o . e u r o p a .
eu/contact/faq/interme -
diary-page/86_et

http://europa.eu/epso
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_et
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_et
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_et
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Kui teid on kantud reservnime-
kirja, võib teiega võtta ühen-
dust ükskõik milline Euroopa 
Liidu institutsioon. Osakonnad, 
kellele teie elulookirjeldus huvi 
pakub, kutsuvad teid enamasti 
vestlusele.

EPSO ei tegele parlamendiliik-
mete assistentide ega Euroopa 
Parlamendi fraktsioonide tööta-
jate töölevõtmisega.
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8 Töökeskkond

Lugematud võimalused töö-
alaseks enesetäiendamiseks, 
mitmekultuuriline töökeskkond, 
kus räägitakse 24 ametlikku 
keelt, ning hästi tasakaalustatud 
töö- ja eraelu on ainult mõned 
Euroopa Parlamendis tööta-
mise eelistest. Siin hinnatakse 
kõrgelt võrdseid võimalusi, mit-
mekesisust, töötajate heaolu ja 
 keskkonda.

Euroopa Parlamendi töötajana 
on teil ELi tervisekindlustussüs-
teemi raames sotsiaalkindlustus 
(ravi- ja õnnetusjuhtumikindlus-
tus, pension, maksud), lisaks 
saate kogu karjääri jooksul 
vajalikku koolitust. Parlamendi 
personalipoliitika raames soo-
dustatakse ka tööalast liikuvust. 
Peale selle on teil võimalus 
registreerida oma lapsed parla-
mendi sõime ja Euroopa kooli-
desse.
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Euroopa Parlamendi töötajate 
tasu on reguleeritud Euroopa 
Liidu ametnike personalieeskir-
jade ning liidu muude teenistu-
jate teenistustingimustega, mis 
kehtivad kõigi Euroopa Liidu 
institutsioonide töötajate kohta. 
Tasu koosneb põhipalgast, 
mis on seotud ametikoha pal-
gaastme ja järguga, lisanduda 
võivad toetused, mida maks-
takse lähtuvalt teie isiklikust olu-
korrast (kodumaalt lahkumise 
toetus, peretoetused jne). Pal-
gast arvatakse maha Euroopa 
Liidu maks ja sotsiaalkindlustus-
maksed.

Lõpetuseks
Euroopa Parlament pakub 
hulgaliselt huvitavaid karjää-
rivõimalusi. Neid võimalusi 
kasutades valite ainulaadse mit-
mekultuurilise ja rahvusvahelise 
töökeskkonna.

Euroopa Parlament otsib häid 
töötajaid paljudes valdkonda-
des ja võtab tööle väga erineva 
profiiliga kandidaate. Soovite 
ka sellest osa saada?

Ärge siis enam viivitage! Liituge 
juba täna Euroopa Parlamen-
diga!
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