
KÜSIMUSED & VASTUSED

TÖÖLEVÕTMINE

1. Minu kohalik omavalitsus ei väljasta elukohatõendit. Millised dokumendid võiksin selle asemel esitada?

Teie dokumendihaldur uurib seda laadi küsimusi üksikjuhtumite kaupa. Enamik Euroopa riike väljastab elukohatõendi. Kui aga mõned üksikud riigid seda ei tee,
palub dokumendihaldur teil esitada oma elukoha tõendamiseks muid hiljutisi dokumente (viimased arved). Seda laadi dokumente loetakse vastuvõetavaks vaid
harvadel erandjuhtudel väga väheste Euroopa riikide puhul.

2. Mul on väga raske koguda lühikese ajaga kokku kõik lepingud ja muud töökogemust tõendavad dokumendid. Kas mul oleks võimalik saada huvist teatamise
kirjas märgitud kümnele päevale ajapikendust?

Kõige tähtsam on vastata huvist teatamise kirjale kümne päeva jooksul.

Teile võidakse anda mõistliku kestusega ajapikendust, kuid dokumendihaldur peab saama kõik nõutavad dokumendid kätte enne tööpakkumise koostamist. Teie
töölevõtmine toimub selle võrra hiljem ning võib tekkida oht, et taotlev osakond ei tunne enam teie kandidatuuri vastu huvi.

3. Millist eesmärki täidab deklaratsioon huvide konflikti puudumise kohta, mille lepingulised töötajad peavad täitma ja töölevõtmisel esitama?

Deklareerida tuleb kogu Euroopa Parlamendis tööleasumisele eelnev kutsealane tegevus ja kõik mandaadi täitmised, et vältida huvide konflikte põhjustavaid
olukordi. Teave tuleb esitada katkestusteta kogu viie aasta kohta, mis eelnevad Euroopa Parlamenti tööle asumisele (sh õpingud ja tööta oldud ajavahemikud).

4. Kuidas minu töökogemusi arvesse võetakse?

Teie huvides on esitada dokumendihaldurile kõik huvist teatamise kirjas nõutud dokumendid kogu oma töökogemuse kohta (üle viie kuu kestnud tasustatud
praktika, sõjaväeteenistus, töötõendid, palgalehed jms) ning nende esitamine toimub täielikult teie vastutusel. Osa nimetatud dokumentide (diplomid, lepingud,
tõendid, palgalehed) alusel määratakse kindlaks teie töökogemus. Arvesse võetavast töökogemusest sõltub palgaaste ehk seega teie palk.

Soovitame vaadata teile saadetud või saadetava huvist teatamise kirja lisa, milles on esitatud loetelu dokumentidest, mis tuleb esitada tööpakkumise koostamiseks.



5. Kes võib kinnitada koopiad dokumentidest, mis mul tuleb töölevõtmiseks esitada?

Riiklikud haldusasutused, sh kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused; diplomaatilised ja konsulaaresindused, õigus- ja politseiasutused; rahvusvahelised
organisatsioonid ÜRO, NATO, OECD ja OSCE; organid, mis kuuluvad osaliselt või täielikult liikmesriigile, kes on neid volitanud kodanikele avalikke teenuseid osutama
või sellisena tunnustanud (näiteks riiklik postiteenistus); ülikoolid ja teised haridusasutused üksnes nende endi väljastatud diplomite korral; Euroopa Liidu
institutsioonide mõned personaliteenistused ja nendega võrdsustatud organid; notarid ja advokaadid ainult nendes riikides, kus neile on selleks luba antud, ehk
täpsemalt vandeadvokaadid (barristers) ja nõuandeadvokaadid (solicitors) Ühendkuningriigis ja Iiri Vabariigis, advokaadid (advocates) Maltal ja advokaadid
(advogados) Portugalis.

6. Olen juba ükskord varem kandideerides dokumente (näiteks sünnitunnistuse) saatnud. Kas pean need uuesti saatma?

Enamike dokumentide puhul ei ole see vajalik, kui teie toimikus sisalduvad dokumendid vastavad endiselt teile saadetud huvist teatamise kirjas nõutavatele
tingimustele. Kui aga need tingimused erinevad teie eelmiste lepingutega seotud tingimustest, tuleb esitada uusi dokumente.

Kui olete pärast viimati Euroopa Parlamendis töötatud aega ja enne uue lepingu algust omandanud täiendava töökogemuse, mis ei kajastu veel teie isikutoimikus,
on teie huvides sellest meile teada anda, kuna teie töökogemust hinnatakse sel juhul uuesti. Selline täiendav töökogemus võib mõjutada palgaastet.

Igal juhul tuleb aga saata dokumendihaldurile hiljutine karistusregistri väljavõte.

Kui isikut tõendav dokument on vahepeal kehtivuse kaotanud, tuleb esitada ka uue dokumendi kinnitatud ärakiri.

7. Kuidas mul on võimalik tõendada, et mul ei ole tööalaseid kohustusi, kui olen praegu vabakutseline või füüsilisest isikust ettevõtja?

Teil tuleb tõendada, et olete peatanud oma tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana, esitades ametiasutuse (maksuameti, pensioniameti vms) välja antud dokumendi,
kuhu on märgitud lõppkuupäev, mis on hiljemalt tööleasumisele eelnev päev.

8. Millised dokumendid pean esitama selleks, et minu töökogemus füüsilisest isikust ettevõtjana arvesse läheks?

Sellekohast töökogemust võetakse arvesse vastavalt maksudeklaratsioonidele, mille olete esitanud riigis, kus te füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsesite.

9. Miks minu töökogemus ei anna mulle õigust suuremale palgaastmele kui see, kuhu mind määrati?

Kogu teie töökogemuse hindamisel võeti arvesse kõiki teie saadetud dokumente. Saadud tulemus vastab teile määratud palgaastmele.

Arvesse võeti üksnes töökogemust, mis on asjakohane selle tegevusüksuse jaoks, kuhu teid tööle võeti. Madalamale tasemele vastavat töökogemust arvesse ei
võeta, isegi kui see on tõendatud.



10. Kas võite arvesse võtta diplomit, mille olen hiljuti saanud, olles juba Euroopa Parlamendiga lepingu sõlminud?

Reeglina võetakse arvesse üksnes diplomeid, mis on saadud enne töölevõtmismenetlust.

Võime seda diplomit siiski arvesse võtta teid tööle võtnud peadirektoraadi või fraktsiooni taotlusel kas teie lepingu kehtivuse ajal või kui teie lepingut pikendatakse
vähemalt kuueks kuuks. Viimasel juhul vaadatakse teie isikutoimik enne lepingu pikendamist käsitleva lisalepingu sõlmimist uuesti läbi. Sama kehtib ka juhul, kui
teid on pärast Euroopa Parlamendiga töösuhte lõppemist hiljuti tööle võetud uue lepinguga. Palgaastme muudatus on aga kõikidel juhtudel võimalik vaid siis, kui
teie uus diplom mõjutab töökogemusena arvesse minevate aastate koguarvu.

11. Mul on ülikoolidiplom ja ka doktorikraad (PhD). Kas pean saatma ka oma doktorikraadi tõendava diplomi? Kas doktoritöö võib palka mõjutada?

Diplomi saatmine on teie huvides. Kaitstud doktoritööd ei ole vaja saata, kuna see ei mõjuta mingil moel teie töökogemuse kindlaksmääramist.

Doktorikraad võib mõningatel väga täpselt määratletud juhtudel ning teie muude diplomite ja töökogemuse põhjalikul läbivaatamisel olla boonuseks.

12. Kas töölevõtmisele eelneva tervisekontrolli võib läbida väljaspool Euroopa Parlamenti (näiteks oma raviarsti juures)?

Ei. Olete kohustatud järgima teile saadetud või saadetavas tööpakkumises esitatud juhiseid.

Kui olete varem läbinud tervisekontrolli mõnes teises Euroopa Liidu institutsioonis, võtke viivitamata ühendust Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistusega, kes
hindab, kas Euroopa Parlamendis on vaja läbida uut tervisekontrolli. Rohkem teavet arstipunktide kohta leiate aadressil:

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

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



13. Kas töölevõtmise üksus on pädev tegelema ka minu seonduvate kuludega (sõidukulud, hüvitised, palk, kolimiskulude hüvitamine, ajutine päevaraha jms)?

Ei. Teil tuleb pöörduda e-posti teel isiklike õiguste ja palgaarvestuse üksuse (PERSDI@europarl.europa.eu) poole.

14. Kuidas saada teada, kas mul on õigus muudele hüvitistele (kodumaalt eemalviibimise ja välismaal elamise toetusi, majapidamistoetus, lapsetoetus)? Millised
dokumendid tuleb esitada?

Loetelu dokumentidest, mis tuleb esitada mitmesuguste hüvitiste arvutamiseks, on lisatud teile saadetud või saadetavale tööpakkumisele. Pärast tööleasumist
vaatab isiklike õiguste ja palgaarvestuse üksus (PERSDI@europarl.europa.eu) need dokumendid läbi ja teavitab teid hüvitistest, millele teil on õigus.

15. Kas töölevõtmise üksusel on võimalik mind aidata elukoha leidmisel linnas, kus ma tööle asun?

Ei. Meie üksusel ei ole sellist pädevust, kuid Euroopa Parlamendil on Brüsselis (Accueilbru@europarl.europa.eu) ja Luxembourgis (Accueillux@europarl.europa.eu)
vastuvõtubüroo, kuhu võite e-posti teel pöörduda.

Infobüroodesse tööle asujad peaksid võtma otse ühendust infobürooga, kus nad tööle hakkavad.

16. Kas minu 3a lepingut võib muuta 3b lepinguks ja vastupidi?

Jah, see on võimalik.

Kui teil on 3a lepingulise töötaja leping, ei tähenda see, et teile ei võidaks pakkuda 3b lepingulise töötaja lepingut. Selleks peate aga kindlasti olema tähtajaliste
lepingute (CAST) (https://epso.europa.eu/) nimekirjas.

Kui teil on 3b lepingulise töötaja leping, ei tähenda see samuti, et teile ei võidaks pakkuda 3a lepingulise töötaja lepingut. Selleks peate aga kindlasti olema
osalemiskutse (AMI) nimekirjas.

17. Kas ma võin lepingulise töötajana saada palgata puhkust?

Jah, see on võimalik teatud tingimustel. Palgata puhkuse kestus ei või ületada neljandikku juba täitunud teenistusajast ning samuti ei tohi see olla pikem kui:

– kolm kuud, kui teil on tööstaaži alla nelja aasta;

– 12 kuud, kui teil on tööstaaži üle nelja aasta.

Iga taotlust analüüsitakse juhtumipõhiselt.


