
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

ĮDARBINIMAS

1. Mano savivaldybėje neišduodamos gyvenamosios vietos pažymos. Kokius dokumentus galiu pateikti vietoj jos?

Už Jūsų bylą atsakingas darbuotojas tokio tipo klausimus nagrinėja kiekvienu atveju atskirai. Nors daugelis Europos valstybių tokį dokumentą išduoda, tų mažumos
valstybių, kurios jo neišduoda, atveju už Jūsų bylą atsakingas darbuotojas Jūsų paprašys pateikti neseną Jūsų gyvenamosios vietos įrodymą (naujausias sąskaitas).
Šio tipo dokumentai priimami tik išimtiniais atvejais ir tik kai kurių Europos valstybių atveju.

2. Man labai sudėtinga per trumpą laiką gauti visas sutartis ir kitus patirtį patvirtinančius dokumentus. Gal galėtumėte pasakyti, ar man gali būti suteiktas ilgesnis
nei ketinimo įdarbinti laiške nurodytas 10 dienų terminas?

Labai svarbu į ketinimo įdarbinti laišką atsakyti per 10 dienų.

Jums gali būti suteiktas pagrįstas papildomas terminas, tačiau už Jūsų bylą atsakingas darbuotojas visus prašomus dokumentus turi gauti prieš pasiūlymo parengimą.
Tačiau dėl to Jūsų įdarbinimas bus atidėtas ir gali kilti pavojus, kad prašymą pateikusios tarnybos Jūsų kandidatūra nebedomins.

3. Kokia yra deklaracijos dėl interesų konflikto, kurią sutartininkai darbindamiesi privalo užpildyti ir pateikti, paskirtis?

Jūs privalote deklaruoti visą prieš pradedant eiti pareigas Europos Parlamente vykdytą profesinę veiklą ir eitas pareigas, kad nekiltų interesų konfliktų. Turi būti
pateikiama informacija apie iki Jūsų darbo Europos Parlamente pradžios per penkerius metus be pertraukų vykdytą veiklą (įskaitant, jei reikia, studijas ir nedarbo
laikotarpius).

4. Kaip atsižvelgiama į mano profesinę patirtį?

Jums naudinga savo atsakomybe už Jūsų bylą atsakingam darbuotojui pateikti visus ketinimo įdarbinti laiške prašomus dokumentus, susijusius su visa Jūsų profesine
patirtimi (ilgiau nei 5 mėn. trukmės apmokamos stažuotės, karo tarnyba, darbo pažymos, atlyginimo lapeliai ir kt.). Jūsų profesinė patirtis bus apskaičiuota pagal
dalį šių dokumentų (diplomų, sutarčių, pažymų, atlyginimo lapelių). Nuo šios profesinės patirties priklausys Jūsų pareigų lygis ir atitinkamai atlyginimas.

Patariame Jums vadovautis prie ketinimo įdarbinti laiško, kurį gavote ar gausite, pridėtu priedu „Dokumentai, kuriuos reikia pateikti tam, kad būtų parengtas darbo
pasiūlymas“.



5. Kas turi teisę tvirtinti dokumentų, kuriuos privalau Jums nusiųsti, kopijas?

Nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant vietos ir regionų institucijas; diplomatinės ir konsulinės įstaigos, teisminės institucijos ir policijos įstaigos; šios tarptautinės
organizacijos: JT, NATO, EBPO, ESBO; iš dalies ar visiškai valstybei narei priklausančios įstaigos, kurioms ta valstybė yra suteikusi leidimą arba pripažinusi, kad jos gali
piliečiams teikti viešąsias paslaugas (pvz., nacionalinės pašto tarnybos); universitetai ir kitos švietimo įstaigos (jie gali tvirtinti tik savo pačių išduotų diplomų kopijas);
kai kurios Europos Sąjungos institucijų žmogiškųjų išteklių tarnybos ir joms prilyginamos įstaigos; notarai ir advokatai tik tose šalyse, kuriose jiems atskirai yra suteikti
tokie įgaliojimai – „barristers“ ir „solicitors“ Jungtinėje Karalystėje ir Airijos Respublikoje, „advocates“ Maltoje ir „advogados“ Portugalijoje.

6. Dokumentus (pvz., gimimo liudijimą) jau esu nusiuntęs, kai buvau įdarbinamas anksčiau. Ar man reikia juos siųsti iš naujo?

Daugelio dokumentų atveju to daryti nebūtina, jei Jūsų byloje esantys dokumentai vis dar atitinka Jūsų gautame ketinimo įdarbinti laiške nustatytus reikalavimus.
Tačiau jei šie reikalavimai skiriasi nuo Jūsų ankstesnių sutarčių pradinių sąlygų, reikės pateikti naujus dokumentus.

Jei nuo Jūsų paskutinio įdarbinimo Europos Parlamente pabaigos iki naujos sutarties pradžios įgijote papildomos profesinės patirties, kuri dar nėra įtraukta į Jūsų
bylą, Jums naudinga mums atsiųsti su ja susijusius dokumentus, kadangi Jūsų profesinė patirtis bus vertinama iš naujo.  Dėl šio papildomo profesinės patirties
laikotarpio gali pasikeisti Jūsų pareigų lygis.

Tačiau visais atvejais už Jūsų bylą atsakingam darbuotojui reikia pateikti naują teistumo (neteistumo) pažymą.

Jei Jūsų asmens tapatybės dokumento galiojimas baigėsi, taip pat turėsite atsiųsti naujo dokumento patvirtintą kopiją.

7. Kaip galiu įrodyti, kad neturiu jokių profesinių įsipareigojimų, jei šiuo metu esu laisvai samdomas darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo?

Turite pateikti įrodymą, kad nutraukėte savarankiškai dirbančio asmens veiklą ne vėliau kaip likus dienai iki Jūsų darbo pradžios – pateikti oficialios institucijos
(mokesčių inspekcijos, pensijų fondo ir kt.) dokumentą, kuriame būtų nurodyta veiklos pabaigos data.

8. Kokius dokumentus turiu pateikti, kad būtų įvertinta mano, kaip savarankiškai dirbančio asmens, patirtis?

Atitinkama Jūsų profesinė patirtis bus apskaičiuota pagal mokesčių deklaracijas, pateiktas šalyje, kurioje vykdėte savarankiškai dirbančio asmens veiklą.

9. Kodėl mano profesinė patirtis man nesuteikia teisės į aukštesnį pareigų lygį, palyginti su tuo lygiu, kurį man suteikėte?

Mes atsižvelgėme į visus Jūsų atsiųstus dokumentus, pagal kuriuos galima apskaičiuoti visą Jūsų profesinę patirtį. Šis rezultatas atitinka Jums suteiktą pareigų lygį.

Mes atsižvelgėme tik į profesinę patirtį, susijusią su pareigų grupe, į kurią Jūs įdarbinamas. Neatsižvelgta į jokią žemesnio lygio profesinę patirtį, net jei ji patvirtinta
dokumentais.



10. Ar galite atsižvelgti į diplomą, kurį ką tik gavau jau dirbdamas Europos Parlamente?

Paprastai atsižvelgiama tik į diplomus, gautus iki įdarbinimo procedūros.

Tačiau sutarties galiojimo metu į diplomą galime atsižvelgti Jūsų generalinio direktorato arba frakcijos prašymu arba tuo atveju, kai Jūsų sutartis pratęsiama ilgesniam
nei šešių mėnesių laikotarpiui. Antruoju atveju Jūsų byla išnagrinėjama  iš naujo, o paskui parengiamas papildomas susitarimas, kuriuo pratęsiama sutartis. Į jį bus
taip pat atsižvelgta, jei Jūs įdarbinamas pagal naują sutartį po darbo Europos Parlamente pertraukos. Bet kokiu atveju pareigų lygis galės būti pakeistas tik tuomet,
jei Jūsų naujasis diplomas turi poveikio visam profesinės patirties metų skaičiui.

11. Turiu universiteto diplomą ir daktaro mokslinį laipsnį. Ar man reikia atsiųsti šį diplomą? Ar mano daktaro disertacija gali turėti poveikio mano atlyginimo dydžiui?

Jums yra naudinga mums atsiųsti šį diplomą. Kita vertus, disertacijos siųsti neverta, nes ji neturi jokio poveikio Jūsų profesinės patirties apskaičiavimui.

Tam tikrais konkrečiais atvejais išsamiai išnagrinėjus kitus Jūsų diplomus ir profesinę patirtį daktaro mokslinis laipsnis Jums gali suteikti teisę į didesnį atlyginimą.

12. Ar galima atlikti sveikatos patikrinimą ne Europos Parlamente (pvz., pas savo gydytoją)?

Ne. Privalote laikytis pasiūlyme, kurį gavote ar kurį gausite, pateiktų nurodymų.

Vis dėlto, jei esate anksčiau pasitikrinęs sveikatą kitoje ES institucijoje, turėtumėte kuo greičiau susisiekti su Medicinos tarnyba. Ji nuspręs, ar turite atlikti dar
vieną sveikatos patikrinimą Europos Parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie Medicinos tarnybas, kreipkitės šiais adresais:

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

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



13. Ar įdarbinimo skyrius tvarko ir mano papildomas išlaidas (kelionės išlaidas, išmokas, atlyginimą, persikėlimo į gyvenamąją vietą išlaidų atlyginimą,
dienpinigius?? ir kt.)?

Ne. Turite e. paštu kreiptis į Individualių išmokų ir darbo užmokesčio skyrių (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Kur galėčiau sužinoti, ar man gali būti mokamos kitos išmokos (ekspatriacijos arba gyvenimo užsienyje išmoka, namų ūkio išmoka, išmoka vaikui išlaikyti)?
Kokius dokumentus turiu pateikti?

Dokumentų, kuriuos turite pateikti, kad galima būtų apskaičiuoti šias įvairias išmokas, sąrašas pridedamas prie pasiūlymo, kurį gavote ar gausite. Jums pradėjus
dirbti, šiuos dokumentus išanalizuos Individualių išmokų ir darbo užmokesčio skyrius (PERSDI@europarl.europa.eu) ir praneš Jums, kurias išmokas galite gauti.

15. Ar gali Jūsų skyrius man padėti rasti būstą mieste, kuriame dirbsiu?

Ne. Šis klausimas nepriklauso mūsų kompetencijai, tačiau mūsų institucijoje Briuselyje (Accueilbru@europarl.europa.eu) ir Liuksemburge
(Accueillux@europarl.europa.eu) yra informacijos biurai, į kuriuos galite kreiptis nusiųsdami laišką e. paštu.

Asmenys, paskirti dirbti informacijos biure, turėtų tiesiogiai kreiptis į savo informacijos biurą.

16. Ar mano sutartis, sudaryta pagal 3a straipsnį, gali būti pakeista sutartimi, sudaryta pagal 3b straipsnį? O atvirkščiai?

Taip, tai gali būti įmanoma.

Jei dirbate pagal 3a straipsnį sudarytą sutartininko sutartį, nėra priežasčių, dėl kurių Jums negalėtų būti pasiūlyta pagal 3b straipsnį sudaroma sutartininko sutartis.
Tačiau Jūs privalote būti įrašytas (-a) į CAST sąrašą (https://epso.europa.eu/).

Analogiškai, jei dirbate pagal 3b straipsnį sudarytą sutartininko sutartį, nėra priežasčių, dėl kurių Jums negalėtų būti pasiūlyta pagal 3a straipsnį sudaroma
sutartininko sutartis. Tačiau Jūs privalote būti įrašytas (-a) į pagal kvietimą pareikšti susidomėjimą sudarytą sąrašą.

17. Ar galiu išeiti nemokamų atostogų, jei esu sutartininkas?

Taip, tai įmanoma tam tikromis sąlygomis. Nemokamų atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip viena/-as ketvirtoji jau išdirbto laikotarpio ir kaip:

– 3 mėnesiai, jei dirbote trumpiau nei 4 metus;

– 12 mėnesių, jei dirbote ilgiau nei 4 metus.

Visi prašymai nagrinėjami kiekvienu atveju atskirai.


