
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

ZAPOSLITEV

1. V moji občini ne izdajajo potrdil o prebivališču. Katere dokumente lahko predložim namesto tega?

Uradnik, ki je pristojen za upravljanje vaše dokumentacije, tovrstno prošnjo obravnava za vsak primer posebej. Če večina evropskih držav izdaja ta dokument,
nekatere države pa ga ne izdajajo, bo pristojni organ od vas zahteval, da mu predložite najnovejše dokazilo o prebivališču (najnovejše račune). Tovrstna
dokazila se sprejmejo zgolj izjemoma in zadevajo le nekaj evropskih držav.

2. Vse pogodbe in druga dokazila o poklicnih izkušnjah bi zelo težko pridobil v kratkem času. Ali jih lahko predložim pozneje kot v desetih dneh, navedenih v
pismu o interesu?

Bistveno je, da v desetih dneh odgovorite na pismo o interesu.

Odobrimo vam lahko dodaten razumni rok, vendar morate vse zahtevane dokumente predložiti pristojnemu uradniku, preden pripravimo vašo ponudbo.
Postopek zaposlitve bo tako odložen in lahko se zgodi, da vaša kandidatura naročnika ne bo več zanimala.

3. Čemu je namenjena izjava o neobstoju nasprotja interesov, ki jo morajo pogodbeni uslužbenci izpolniti in predložiti ob zaposlitvi?

Navesti morate vse poklicne dejavnosti in mandate, ki ste jih opravljali pred nastopom dela v Evropskem parlamentu, da bi tako preprečili nasprotje interesov.
Informacije morajo zajemati nepretrgano obdobje petih let pred nastopom dela v Evropskem parlamentu (po potrebi tudi študij in obdobja, ko niste opravljali
poklicne dejavnosti).

4. Kako se upoštevajo moje poklicne izkušnje?

V vašem interesu in vaša popolna odgovornost je, da pristojnemu uradniku predložite vse dokumente, ki se zahtevajo v pismu o interesu in zadevajo vse vaše
poklicne izkušnje (plačana več kot petmesečna praksa, služenje vojaškega roka, potrdila o zaposlitvi, obračunski listi plače itd.). Poklicne izkušnje se bodo
izračunale na podlagi nekaterih teh dokumentov (diplom, pogodb, potrdil, obračunskih listov plač). Od poklicnih izkušenj je odvisen razred, v katerega boste
uvrščeni, in plača, ki jo boste prejemali.

Svetujemo vam, da preberete prilogo k pismu o interesu, ki vam je bilo poslano/vam bo poslano, z naslovom Dokumenti, ki jih je treba predložiti za pripravo
ponudbe.



5. Kdo lahko overja kopije dokumentov, ki jih moram poslati?

Nacionalne javne uprave, vključno z lokalnimi in teritorialnimi skupnostmi, diplomatska in konzularna predstavništva, pravosodni in policijski organi,
mednarodne organizacije OZN, NATO, OECD in OVSE), organizacije, ki popolnoma ali delno pripadajo državi članici in jih je ta pooblastila ali priznala, da
državljanom ponujajo javne storitve (na primer nacionalne poštne storitve), univerze in druge izobraževalne ustanove – samo za pri njih pridobljene diplome,
nekatere službe za človeške vire pri institucijah Evropske unije in druge njim podobne organizacije ter notarji, odvetniki, vendar samo v državah, v katerih so za
to zakonito pooblaščeni, in sicer v Veliki Britaniji in v Republiki Irski barristers in solicitors, na Malti advocates in na Portugalskem advogados.

6. Pri prejšnji zaposlitvi sem vam že poslal dokumente (na primer rojstni list). Ali vam jih moram ponovno poslati?

Za večino dokumentov to ni potrebno, če dokumenti iz vaše dokumentacije še vedno izpolnjujejo zahtevane pogoje v pismu o interesu, ki ste ga prejeli. Če pa
se pogoji razlikujejo od prvotnih pogojev, povezanih z vašimi prejšnjimi pogodbami, morate predložiti nove dokumente.

Če ste med zadnjo zaposlitvijo v Evropskem parlamentu in začetkom nove pogodbe pridobili dodatne poklicne izkušnje, ki še niso navedene v vaši dokumentaciji,
je v vašem interesu, da nam predložite ustrezna dokazila, na podlagi katerih bomo vaše poklicne izkušnje ponovno ovrednotili. To dodatno obdobje bi lahko
vplivalo na razred, v katerega boste uvrščeni.

V vsakem primeru pa morate pristojnemu uradniku poslati nov izvirnik izpiska iz kazenske evidence.

Če je vašemu osebnemu dokumentu potekla veljavnost, boste morali poslati tudi overjeno kopijo novega dokumenta.

7. Kako lahko dokažem, da sem prost vseh poklicnih obveznosti, če opravljam svobodni poklic oziroma sem samostojni podjetnik?

Prinesti morate dokazilo o prenehanju statusa samozaposlene osebe, ki ga izda uradna organizacija (davčni urad, urad za pokojninsko zavarovanje itd.) in v
katerem je naveden datum, na katerega vam je status prenehal (najpozneje dan pred nastopom dela).

8. Katere dokumente moram predložiti, da se bodo upoštevale moje poklicne izkušnje kot samozaposlene osebe?

Vaše poklicne izkušnje kot samozaposlene osebe se bodo izračunale na podlagi napovedi za odmero dohodnine, ki ste jih predložili v državi, v kateri ste
opravljali samostojne dejavnosti.

9. Zakaj na podlagi svojih poklicnih izkušenj nisem upravičen do uvrstitve v višji razred od tistega, v katerega ste me uvrstili?

Upoštevali smo vse dokumente, ki ste nam jih poslali in na podlagi katerih smo izračunali vse vaše poklicne izkušnje ter vas v skladu s tem uvrstili v ustrezen
razred.

Upoštevali smo samo poklicne izkušnje, ki ustrezajo funkcionalni skupini, v kateri ste zaposleni. Vseh drugih poklicnih izkušenj, ki so na nižji ravni, čeprav so
utemeljene, pa nismo upoštevali.



10. Ali lahko upoštevate diplomo, ki sem jo pridobil, medtem ko sem zaposlen v Evropskem parlamentu?

Običajno upoštevamo samo diplome, pridobljene pred postopkom zaposlitve.

Lahko pa jo upoštevamo tudi med trajanjem vaše pogodbe, če to zahteva generalni direktorat ali politična skupina, pri kateri delate, ali če vam je pogodba
podaljšana za najmanj šest mesecev. V tem drugem primeru bomo vašo dokumentacijo ponovno preučili, preden bomo pripravili sporazum za podaljšanje
pogodbe. To bomo storili tudi, če se boste po prekinjeni zaposlitvi v Evropskem parlamentu v njem ponovno zaposlili. V drug razred pa vas bo mogoče uvrstiti
le, če bo vaša nova diploma vplivala na skupno število let delovnih izkušenj.

11. Imam univerzitetno izobrazbo, pa tudi doktorat. Ali moram poslati to diplomo? Ali lahko moja disertacija vpliva na plačo?

V vašem interesu je, da nam to diplomo predložite. Ni pa nam treba poslati disertacije, ki ne vpliva na izračun vaših poklicnih izkušenj.

Doktorat se vam lahko v nekaterih konkretnih primerih in po podrobni preučitvi vaših drugih diplom in poklicnih izkušenj šteje kot dodatna prednost.

12. Ali lahko zdravniški pregled pred zaposlitvijo opravim drugje kot v Evropskem parlamentu, na primer pri svojem lečečem zdravniku?

Ne. Ravnati morate v skladu z navodili iz ponudbe, ki vam je bila poslana/vam bo poslana.

Če ste zdravniški pregled opravili že prej v drugi evropski instituciji, se morate čim prej obrniti na zdravstveno službo, ki bo presodila, ali ga morate ponovno
opraviti v Evropskem parlamentu. Več informacij o zdravstvenih službah lahko dobite pri zdravstveni službi v Bruslju in Luxembourgu:

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. Ali je oddelek za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov pristojen tudi za moje dodatne stroške (potne stroške,
nadomestila, plačo, povračilo stroškov selitve, dnevnice za določeno časovno obdobje itd.)?

Ne. Obrniti se boste morali na oddelek za individualne pravice zaposlenih in izplačila (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Kako lahko izvem, ali sem upravičen do drugih nadomestil (nadomestili za izselitev in bivanje v tujini, gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega
otroka)? Katere dokumente moram predložiti?

Seznam dokumentov, ki jih morate predložiti za izračun različnih nadomestil, je priložen ponudbi, ki vam je bila/vam bo poslana. Ko boste nastopili delo, bodo
te dokumente preučili na oddelku za individualne pravice zaposlenih in izplačila (PERSDI@europarl.europa.eu), nato pa vas bodo obvestili o nadomestilih, do
katerih ste upravičeni.

15. Ali mi na vašem oddelku lahko pomagajo najti stanovanje v mestu, v katerem sem zaposlen?

Ne. To ni v naši pristojnosti, lahko pa se po elektronski pošti obrnete na sprejemi pisarni naše institucije v Bruslju (Accueilbru@europarl.europa.eu) in
Luxembourgu (Accueillux@europarl.europa.eu).

Če boste delali v eni od informacijskih pisarn, se obrnite nanjo.

16. Ali se moja pogodba v skladu s členom 3a lahko spremeni v pogodbo v skladu s členom 3b in obratno?

Da, to je mogoče.

Če imate pogodbo pogodbenega uslužbenca v skladu s členom 3a, se vam lahko ponudi pogodba pogodbenega uslužbenca v skladu s členom 3b, obvezno pa
morate biti na seznamu CAST (https://epso.europa.eu/).

To velja tudi za pogodbo pogodbenega uslužbenca v skladu s členom 3b, za katero se vam lahko ponudi pogodba pogodbenega uslužbenca v skladu s členom
3a, obvezno pa morate biti na seznamu iz razpisa za prijavo interesa.

17. Ali sem kot pogodbeni uslužbenec upravičen do neplačanega dopusta?

Da, do njega ste upravičeni pod nekaterimi pogoji. Neplačani dopust ne more presegati četrtine delovne dobe, ki ste jo dopolnili v tem delovnem razmerju, in
ne more biti daljši od:
– treh mesecev, če imate manj kot štiri leta delovne dobe;
– 12 mesecev, če imate več kot štiri leta delovne dobe.
Prošnje se obravnavajo za vsak primer posebej.


