
JAUTĀJUMI/ATBILDES

PIEŅEMŠANA DARBĀ

1. Komūna (pašvaldība), kurā dzīvoju, neizsniedz izziņu par dzīvesvietu. Kādus dokumentus es varētu aizpildīt tās vietā?

Jūsu administrators šādus pieprasījumus izvērtē individuāli. Vairumā Eiropas valstu šādu dokumentu izsniedz, taču attiecībā uz mazāko daļu valstu, kas to
neizsniedz, jūsu administrators lūgs iesniegt nesen datētu pierādījumu par dzīvesvietu (jaunākos rēķinus). Šāda veida dokumentu iesniegšana ir liels izņēmums
un attiecas tikai uz dažām Eiropas valstīm.

2. Man ir grūti īsā laikā saņemt visus līgumus un pārējos profesionālās pieredzes pierādījumus. Vai jūs, lūdzu, sniegtu informāciju par to, vai varēšu izmantot
papildu termiņu, kas pārsniedz uzaicinājuma izteikt ieinteresētību vēstulē norādīto 10 dienu termiņu?

Galvenais ir tas, ka jūs atbildat uz uzaicinājuma izteikt ieinteresētību vēstuli minēto 10 dienu laikā.

Jūs varēsiet izmantot samērīgu papildu termiņu, taču jūsu administratoram jāsaņem visi nepieciešamie dokumenti pirms piedāvājuma sagatavošanas. Pretējā
gadījumā jūsu pieņemšana darbā tiks aizkavēta un pastāvēs risks, ka dienestu, kas veicis pieprasījumus, jūsu kandidatūra vairs neinteresēs.

3. Kāds ir interešu konflikta neesības deklarācijas, kas līgumdarbiniekiem jāaizpilda un jāiesniedz darbā pieņemšanas brīdī, mērķis?

Jums jāpaziņo par visu profesionālo darbību un mandātiem, kas īstenoti pirms amata ieņemšanas Eiropas Parlamentā, lai novērstu interešu konflikta situācijas.
Iesniedzamajai informācijai jāietver nepārtraukts 5 gadu periods pirms amata ieņemšanas Eiropas Parlamentā (tai skaitā, ja nepieciešams, studijas un periodus
bez profesionālās darbības).

4. Kā tiek ņemta vērā mana profesionālā pieredze?

Jūsu interesēs ir, uzņemoties pilnu atbildību, iesniegt savam administratoram visus dokumentus, kas pieprasīti uzaicinājuma izteikt ieinteresētību vēstulē un
attiecas uz jūsu profesionālo pieredzi (vairāk nekā 5 mēnešus ilga apmaksāta prakse, militārais dienests, darbavietu izziņas, algu kartītes). Jūsu profesionālās
pieredzes apjoms tiks aprēķināts atbilstoši daļai šo dokumentu (diplomu, līgumu, apliecību, algu kartīšu). No šīs profesionālās pieredzes būs atkarīga jūsu pakāpe
un attiecīgi — atalgojums.

Iesakām jums izmantot uzaicinājuma izteikt ieinteresētību vēstulei, kas jums nosūtīta / tiks nosūtīta, pievienoto pielikumu „Piedāvājuma sagatavošanai
nepieciešamie aizpildāmie dokumenti”.



5. Kam ir pilnvaras atzīt par atbilstošām kopijas, kas man jānosūta jums?

Valsts pārvaldes, tai skaitā vietējās struktūras un teritoriālās pašpārvaldes; diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un tiesu un policijas iestādes;
starptautiskās organizācijas (ANO, NATO, ESAO, EDSO); iestādes, kuras pilnībā vai daļēji pieder kādai dalībvalstij un kuras šī valsts ir pilnvarojusi vai atzinusi par
valsts pakalpojumu (piemēram, valsts pasta pakalpojumu) sniedzēju iedzīvotājiem; universitātes un citas izglītības iestādes — tikai attiecībā uz to izsniegtiem
diplomiem; Eiropas Savienības iestāžu atsevišķi cilvēkresursu dienesti, kā arī tiem līdzīgas iestādes; notāri un advokāti tikai valstīs, kurās tie ir likumīgi pilnvaroti to
darīt, proti, „Barristers” un „Solicitors” Apvienotajā Karalistē un Īrijas Republikā, „Advocates” Maltā un „Advogados” Portugālē.

6. Kādas iepriekšējas darbā pieņemšanas ietvaros jau esmu nosūtījis jums dokumentus (piemēram, dzimšanas apliecību). Vai man tie jānosūta atkārtoti?

Attiecībā uz vairumu dokumentu tas nav nepieciešams, ja dokumenti, kas atrodas jūsu lietā, joprojām atbilst nosacījumiem, kas noteikti uzaicinājuma izteikt
ieinteresētību vēstulē, ko esat saņēmis. Turpretim, ja šie nosacījumi atšķiras no sākotnējiem, ar jūsu iepriekšējiem līgumiem saistītajiem nosacījumiem, jums
dokumenti būs jāiesniedz atkārtoti.

Ja laikā no pēdējās pieņemšanas darbā Eiropas Parlamentā un jūsu jaunā līguma sākuma esat ieguvis papildu profesionālu pieredzi, kas vēl nav iekļauta jūsu lietā,
jūsu interesēs ir šo informāciju nodot mūsu rīcībā, jo jūsu profesionālā pieredze tiks atkārtoti izvērtēta. Šis papildu periods varētu ietekmēt jūsu pakāpi.

Tomēr jebkurā gadījumā jums savam administratoram būs jāiesniedz jauns sodāmības reģistra izraksta oriģināls.

Ja jūsu personu apliecinošā dokumenta derīguma termiņš tuvojas noslēgumam, būs jāiesniedz arī attiecīga apliecināta kopija.

7. Kā varu pierādīt, ka esmu atbrīvots no visiem amata pienākumiem, ja pašreiz esmu ārštata darbinieks / pašnodarbinātais?

Jums būs jāiesniedz pierādījums attiecībā uz to, ka esat atteicies no pašnodarbinātā statusa, un jāiesniedz oficiālas iestādes (nodokļu iestādes, pensiju fonda
iestādes) izdots dokuments, kurā norādīts atteikšanās datums — ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms amata ieņemšanas.

8. Kādus dokumentus man jāiesniedz, lai norādītu uz savu profesionālo pieredzi kā pašnodarbinātam darbiniekam?

Attiecīgās profesionālās pieredzes apjoms tiks aprēķināts atbilstoši nodokļu deklarācijām, ko esat iesniedzis valstī, kurā esat veicis saimniecisko darbību.

9. Kāpēc mana profesionālā pieredze nesniedz man tiesības uz pakāpi, kas ir augstāka par jūsu piešķirto pakāpi?

Esam ņēmuši vērā visus jūsu atsūtītos dokumentus, ar kuru starpniecību iespējams aprēķināt jūsu kopējo profesionālās pieredzes apjomu. Šā aprēķina rezultāts
atbilst jums piešķirtajai pakāpei.

Mēs ņēmām vērā tikai to profesionālo pieredzi, kas atbilst tai funkciju grupai, kurā jūs esat pieņemts darbā. Visa zemāka līmeņa profesionālā pieredze, pat, ja tā ir
apliecināta, netika ņemta vērā.



10. Vai varat ņemt vērā diplomu, ko esmu ieguvis laikā, kad strādāju Eiropas Parlamentā?

Kopumā tiek ņemti vērā tikai diplomi, kas iegūti pirms darbā pieņemšanas procedūras.

Tomēr mēs varam to ņemt vērā pēc jūsu ģenerāldirektorāta vai politiskās grupas attiecībā uz iecelšanu pieprasījuma jūsu līguma darbības laikā vai, ja jūsu līgums
ir pagarināts par vismaz sešu mēnešu periodu. Otrajā gadījumā jūsu lietu izvērtēs atkārtoti pirms pagarinājuma papildlīguma sagatavošanas. Kārtība būs tāda pati,
ja jūs tiksiet atkal pieņemts darbā ar jaunu līgumu pēc darbības Eiropas Parlamentā pārtraukuma. Katrā gadījumā pakāpes maiņa iespējama tikai tad, ja jūsu jaunais
diploms ietekmē jūsu kopējo profesionālās pieredzes gadu skaitu.

11. Man ir universitātes diploms, un esmu ieguvis arī doktora grādu. Vai man jānosūta jums šis diploms? Vai mana disertācija var ietekmēt manu atalgojumu?

Jūsu interesēs ir nodot mūsu rīcībā šo diplomu. Turpretim nav jēgas mums nosūtīt savu disertāciju, jo tā nekādi neietekmē jūsu profesionālās pieredzes apjoma
aprēķinu.

Konkrēti noteiktos gadījumos un pēc citu jūsu diplomu un profesionālās pieredzes padziļinātas pārbaudes doktora grāds var būt par pamatu papildu samaksas
piešķiršanai.

12. Vai pirms pieņemšanas darbā veicamā medicīniskā pārbaude var tikt īstenota ārpus Eiropas Parlamenta (piemēram, pie mana ārstējošā ārsta)?

Nē, nevar. Jums jāpilda norādījumi, kas iekļauti piedāvājumā, kurš jums nosūtīts / kurš jums tiks nosūtīts.

Tomēr, ja iepriekš esat apmeklējis medicīnisko pārbaudi kādā citā Eiropas iestādē, aicinām jūs nekavējoties sazināties ar medicīnas dienestu, kas izvērtēs
nepieciešamību veikt medicīnisko pārbaudi Eiropas Parlamenta telpās. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par ārstu praksēm lūdzam sazināties ar:

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

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



13. Vai pieņemšanas darbā nodaļas kompetence ir arī apstrādāt manus papildu izdevumus (ceļojumu izdevumi, pabalsti, atalgojums, pārcelšanās izdevumu
atlīdzināšana, pagaidu dienas nauda)?

Nē, nav. Jums ar e-pasta starpniecību jāsazinās ar Individuālo tiesību un darba samaksas nodaļu (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Kā varu uzzināt, vai man pienākas citi pabalsti (ekspatriācijas pabalsts vai ārvalstnieka pabalsts, apgādnieka pabalsts, bērnu pabalsts)? Kādi dokumenti man
jāiesniedz?

To dokumentu saraksts, kuri jāaizpilda, lai varētu aprēķināt šos dažādos pabalstus, pievienots piedāvājumam, kurš jums nosūtīts / kurš jums tiks nosūtīts. Pēc
amata ieņemšanas šos dokumentus pārbaudīs Individuālo tiesību un darba samaksas nodaļa (PERSDI@europarl.europa.eu), kas jūs informēs par pabalstiem,
kurus varat saņemt.

15. Vai ar jūsu nodaļas starpniecību man var tikt sniegts atbalsts mājokļa atrašanā pilsētā, kurā esmu norīkots?

Nē, nevar. Tā nav mūsu kompetence, taču mūsu iestādei Briselē (Accueilbru@europarl.europa.eu) un Luksemburgā (Accueillux@europarl.europa.eu), ir
uzņemšanas birojs, pie kā varat vērsties ar e-pasta starpniecību.

Personām, kas norīkotas darbam informācijas birojos: sazinieties tieši ar to informācijas biroju, kurā tiksiet norīkots.

16. Vai mans Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantam atbilstošais līgums var tikt grozīts par Savienības pārējo darbinieku
nodarbināšanas kārtības 3.b pantam atbilstošu līgumu un otrādi?

Jā, tas var būt iespējams.

Kaut gan jums ir Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantam atbilstošs līgums, jums var tikt piedāvāts darba Savienības pārējo darbinieku
nodarbināšanas kārtības 3.b pantam atbilstošs līgums. Tomēr jums obligāti jābūt iekļautam CAST (līgumdarbinieku) sarakstā (https://epso.europa.eu/).

Tieši tāpat — kaut gan jums ir Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b pantam atbilstošs līgums, jums var tikt piedāvāts darba Savienības
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantam atbilstošs līgums. Tomēr jums obligāti jābūt iekļautam AMI (uzaicinājums izteikt ieinteresētību) sarakstā.

17. Vai es varu izmantot bezalgas atvaļinājumu, ja esmu līgumdarbinieks?

Jā, varat, atbilstoši konkrētiem nosacījumiem. Bezalgas atvaļinājuma ilgums nedrīkst pārsniegt ne ceturto daļu jūsu dienesta ilguma, ne:

— 3 mēnešus, ja jūsu darba stāžs nepārsniedz 4 gadus,

— 12 mēnešus, ja jūsu darba stāžs pārsniedz 4 gadus.

Katrs pieprasījums tiek izvērtēts individuāli.




