
OTÁZKY / ODPOVĚDI

NÁBOR

1. Obec, kde bydlím, nevydává potvrzení o trvalém pobytu. Jaké dokumenty mohu místo toho předložit?

Správce vaší složky zkoumá tyto žádosti případ od případu. Ve většině evropských zemí se příslušný dokument vydává. Pro tu menší část zemí, kde se
nevydává, vás správce vaší složky vyzve k předložení aktuálního důkazu o tom, kde bydlíte (účty z poslední doby). Akceptování tohoto typu dokumentů je
velmi výjimečné a týká se pouze malého počtu evropských zemí.

2. Je pro mě velmi složité získat v krátké době všechny smlouvy a další doklady o profesní praxi. Můžete mi sdělit, zda mám nárok na prodloužení lhůty
nad rámec 10 dnů uvedených v dopise o vyjádření zájmu?

Důležité je, abyste na dopis o vyjádření zájmu zareagoval ve lhůtě 10 dnů.

Může vám být udělena přiměřená dodatečná lhůta, ale všechny požadované dokumenty musí mít váš správce k dispozici před vyhotovením nabídky. Váš
nábor se v důsledku toho opozdí a riskujete, že žádající oddělení již o vaši žádost nebude mít zájem.

3. Jaký je účel prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které musí smluvní zaměstnanci vyplnit a předložit během svého náboru?

Musíte uvést veškeré profesní činnosti a vykonávané mandáty před nástupem do funkce v Evropském parlamentu, aby se předešlo střetům zájmů.
Uváděné informace musí pokrývat nepřetržité období pěti let před vaším nástupem do funkce v Evropském parlamentu (včetně případných studií a období
bez zaměstnání).

4. Jakým způsobem se zohledňuje moje profesní praxe?

Je ve vašem zájmu a zcela ve vaší odpovědnosti poskytnout svému správci všechny dokumenty požadované v dopise o vyjádření zájmu, které souvisejí
s vaší profesní praxí (placené stáže delší než 5 měsíců, vojenská služba, potvrzení o práci, výplatní pásky,...). Vaše profesní praxe bude vypočtena částečně
na základě těchto dokumentů (diplomy, smlouvy, osvědčení, výplatní pásky). Na úrovni profesní praxe bude záležet vaše zařazení do platové třídy, a tedy
i vaše mzda.

Doporučujeme vám prostudovat přílohu s názvem „dokumenty, které je třeba v souvislosti s vyhotovením nabídky poskytnout“ k dopisu o vyjádření zájmu,
který vám byl/bude zaslán.



5. Kdo je způsobilý ověřovat kopie dokumentů, které vám musím zaslat?

Orgány veřejné správy, včetně místních a územních samospráv; diplomatická a konzulární zastoupení a také justiční a policejní orgány; tyto mezinárodní
organizace: OSN, NATO, OECD, OBSE; subjekty, které se zcela nebo částečně nacházejí v členském státě a jsou tímto členským státem uznávány jako subjekt
poskytující veřejné služby občanům (například vnitrostátní poštovní služby; univerzity a další vzdělávací zařízení výhradně v případě svých vlastních
diplomů; některé služby lidských zdrojů institucí Evropské unie a obdobných subjektů; notáři a advokáti výhradně v zemích, v nichž jsou oprávněni tuto
službu poskytovat, jmenovitě právní zástupci vyšší (barristers) i nižší (solicitors) instance ve Spojeném království a v Irské republice, advokáti (advocates)
na Maltě a advokáti (advogados) v Portugalsku.

6. Již jsem vám zaslal některé dokumenty během předchozího náboru (například rodný list). Musím je posílat znovu?

U většiny dokumentů to není nutné, za předpokladu, že dokumenty nahrané ve vaší složce stále odpovídají podmínkám požadovaným v dopise o vyjádření
zájmu, který jste obdrželi. Naproti tomu, pokud se tyto podmínky liší od vstupních podmínek předchozích pracovních poměrů, budete muset poskytnout
nové dokumenty.

Pokud jste v době od skončení posledního zaměstnání v Evropském parlamentu do začátku nového pracovního poměru nabyl novou profesní zkušenost,
kterou dosud nemáte uvedenou ve své složce, je ve vašem vlastním zájmu nám tuto novou profesní zkušenost sdělit, jelikož bude znovu zhodnocena. Toto
další období zkušeností by případně mohlo mít dopad i na vaše zařazení do platové třídy.

V každém případě však správci vaší složky budete muset poskytnout nový výpis z trestního rejstříku.

Zároveň pokud vypršela platnost vašeho identifikačního průkazu, musíte poskytnout ověřenou kopii nového

7. Jak můžu prokázat, že nemám žádné profesní závazky, když jsem momentálně na volné noze / osoba samostatně výdělečně činná?

Budete muset předložit doklad o ukončení samostatné výdělečné činnosti od úředního subjektu (daňový úřad, správa sociálního zabezpečení, ...)
s uvedeným datem ukončení nejpozději den před nástupem do funkce.

8. Jaké dokumenty musím poskytnout, aby se zhodnotila moje profesní praxe za období samostatné výdělečné činnosti?

Příslušná profesní praxe se vypočítá na základě daňových přiznání podaných v zemi, v níž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána.

9. Proč nemám na základě své profesní praxe nárok na zařazení do vyšší platové třídy, než do které jste mě zařadili?

Vaši celkovou profesní praxi jsme vypočítali na základě dokumentů, které jste nám zaslal. Tento výsledek odpovídá platové třídě, do níž jste byl zařazen.

Zohlednili jsme pouze profesní zkušenosti relevantní pro skupinu funkcí, do níž procházíte náborem. Na veškerou profesní praxi nižší úrovně, přestože je
doložená, nebyl brán zřetel.



10. Je možné zohlednit diplom, který získám během svého zaměstnání v Evropském parlamentu?

Obecně se započítávají pouze diplomy získané před náborovým řízením.

Přesto můžeme takový diplom zohlednit na žádost vašeho Generálního ředitelství nebo příslušné politické skupiny v průběhu vašeho pracovního poměru,
nebo pokud je vaše smlouva prodloužena o nejméně šest měsíců. Ve druhém uvedeném případě budete mít nárok na přehodnocení své složky před
uzavřením dodatku o prodloužení. Postup bude stejný i v případě, že jste znovu nabírán na nový pracovní poměr po přerušení činnosti v Evropském
parlamentu. V každém případě není změna platové třídy možná, nemá-li váš nový diplom dopad na celkový počet let profesní praxe.

11. Mám vysokoškolský diplom a také jsem dokončil studium PhD. Musím vám tento diplom zaslat? Může moje dizertační práce ovlivnit výši mého
platu?

Je ve vašem zájmu nám tento diplom poskytnout, Není však třeba zasílat nám svoji dizertační práci, která nijak neovlivní výpočet vaší profesní praxe.

Titul PhD. může v určitých přesně vymezených případech a po důkladném prozkoumání vašich dalších diplomů ovlivnit vaši profesní praxi a zhodnotit ji.

12. Mohu podstoupit vstupní lékařskou prohlídku jinde než v Evropském parlamentu, například u svého ošetřujícího lékaře?

Ne. Musíte dodržet pokyny obsažené v nabídce, která vám byla/bude zaslána.

Pokud jste však podstoupil lékařskou prohlídku v jiné evropské instituci, co nejdříve prosím kontaktujte lékařskou službu, která zváží nutnost podstoupit
další prohlídku v rámci Evropského parlamentu. Pro více informací o ordinacích lékařů se obracejte na:

Brussels Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tel. : +32 228 42 123

Luxembourg Medical Service
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tel. : +352 43 00 22 878



13. Je oddělení pro přijímání kompetentní také k řešení mých dalších nákladů (cestovní náklady, příspěvky, mzda, úhrada nákladů na přestěhování,
dočasné denní příspěvky)?

Ne. Musíte se obrátit na oddělení pro individuální nároky a platy (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Jak zjistím, zda mám nárok na další náhrady (příplatek za práci v zahraničí, příspěvek na bydlení, na péči o dítě)? Jaké dokumenty musím předložit?

Seznam dokumentů, které je třeba poskytnout, aby bylo možné vypočítat tyto různé náhrady, je přiložen k nabídce, která vám byla/bude zaslána. Po
nástupu do funkce budou tyto dokumenty prověřeny (PERSDI@europarl.europa.eu), které vám sdělí, na jaké náhrady máte nárok.

15. Může mi vaše oddělení pomoci s hledáním bydlení ve městě, kam budu přidělen?

Ne. Toto nespadá do naší kompetence, ale v naší instituci funguje přijímací kancelář v Bruselu (Accueilbru@europarl.europa.eu) a Lucemburku
(Accueillux@europarl.europa.eu), na něž se můžete prostřednictvím elektronické pošty obrátit.

Osoby přidělené do informačních kanceláří: obracejte se prosím přímo na informační kancelář, kam jste byli přiděleni.

16. Může být moje smlouva podle článku 3a změněna na smlouvu podle článku 3b nebo naopak?

Ano, toto je případně možné.

Pokud máte uzavřenou smlouvu pro dočasného zaměstnance podle článku 3a, nic nebrání tomu, aby vám byla nabídnuta smlouva pro dočasného
smluvního zaměstnance podle článku 3b. Je však nezbytné, abyste byl uveden na seznamu CAST (https://epso.europa.eu/).

Stejně tak máte-li uzavřenou smlouvu pro dočasného zaměstnance podle článku 3b, nic nebrání tomu, aby vám byla nabídnuta smlouva pro dočasného
smluvního zaměstnance podle článku 3a. Nicméně je nezbytné, abyste byl uveden na seznamu výzvy k vyjádření zájmu.

17. Mám jako smluvní zaměstnanec nárok na neplacené pracovní volno?

Ano, za určitých podmínek je to možné. Délka neplaceného pracovního volna nesmí překročit čtvrtinu vámi odpracované doby a nesmí překročit:

- 3 měsíce, pokud máte odpracováno méně než 4 roky;

- 12 měsíců, pokud máte odpracováno více než 4 roky;

Žádosti se posuzují individuálně.


