
FRÅGOR OCH SVAR

REKRYTERING

1. Min kommun utfärdar inga bosättningsintyg. Vilka handlingar kan jag lämna in i stället?

Din handläggare behandlar denna typ av ärende från fall till fall. De flesta europeiska länder utfärdar denna typ av handling, men en del gör det inte. Din
handläggare kommer att be dig att lämna in en handling du har fått nyligen och som styrker din hemvist (t.ex. dina senaste fakturor). Godkännande av denna
typ av handlingar sker i de flesta fall undantagsvis och endast i ett fåtal länder.

2. Det är väldigt svårt för mig att få tag i alla anställningsavtal och andra typer av handlingar som styrker min arbetslivserfarenhet på så kort tid. Jag undrar
om jag skulle kunna få längre tid på mig än de tio dagar som anges i intresseanmälan?

Det viktigaste är att du svarar på intresseanmälan inom tio dagar.

Du kan få en rimlig förlängd tidsfrist, men alla efterfrågade dokument ska vara din handläggare tillhanda innan erbjudandet om anställning presenteras. Din
rekrytering försenas på grund av detta, och risken finns att den sökande myndigheten inte längre är intresserad av din ansökan.

3. Vilket är ändamålet med intyget om frånvaro av intressekonflikter som kontraktsanställda måste fylla i och lämna in när de rekryteras?

Du måste ange all din yrkesverksamhet och alla uppdrag som du innehaft före din anställning vid Europaparlamentet, i syfte att undvika intressekonflikter. De
upplysningar som du lämnar ska täcka en sammanhängande period på fem år före din anställning vid Europaparlamentet (inbegripet, i tillämpliga fall, studier
och perioder då du inte har varit yrkesverksam).

4. Hur beaktas min arbetslivserfarenhet?

Det ligger i ditt eget intresse att tillhandahålla handläggaren alla handlingar som efterfrågas i intresseanmälan och som rör hela din yrkeskarriär (avlönad praktik
som varat i mer än fem månader, militärtjänstgöring, arbetsintyg, lönespecifikationer osv.) och du ansvarar helt och hållet för att göra detta. Din
arbetslivserfarenhet beräknas utifrån en del av dessa dokument (examina, anställningskontrakt, lönespecifikationer). Din lönegrad, och därmed också din lön,
kommer att bero på denna arbetslivserfarenhet.

Vi råder dig att läsa bilagan till intresseanmälan du har fått/du kommer att få och som heter Dokument som ska bifogas för erbjudande om kontraktsanställning.



5. Vem har rätt att bestyrka kopior av de handlingar som jag bör skicka in?

Offentliga nationella myndigheter, inklusive regionala och lokala myndigheter, diplomatiska och konsulära representationer samt rättsliga myndigheter och
polismyndigheter, följande internationella organisationer: FN, Nato, OECD, OSSE, organ som helt eller delvis tillhör en medlemsstat och som är behöriga eller
har fått medlemsstatens tillstånd/godkännande att tillhandahålla offentliga tjänster till medborgarna (t.ex. nationella posttjänster), universitet och andra
utbildningsinstitutioner när det gäller deras egna examensbevis, vissa personaltjänster vid EU:s institutioner samt likvärdiga organ, notarius publicus samt jurister
i de länder där de har rättslig befogenhet att bestyrka dokument, ”barristers” och ”solicitors” i Förenade kungariket och Republiken Irland, ”advocates” på Malta
och ”advogados” i Portugal.

6. Jag har redan skickat handlingar till er vid en tidigare rekrytering (t.ex. ett födelseintyg). Måste jag skicka in dem på nytt?

För de flesta handlingar behövs inte detta om de fortfarande uppfyller kraven i intresseanmälan du har fått. Skulle dessa krav däremot skilja sig från de tidigare
kraven som rörde dina tidigare anställningar måste du skicka in nya handlingar.

Skulle du ha förvärvat ytterligare en arbetslivserfarenhet som ägt rum mellan din senaste kontraktsanställning inom Europaparlamentet och din nya
kontraktsanställning som inte styrks i ditt ärende bör du tillhandahålla en handling som styrker den då din arbetslivserfarenhet kommer att genomgå en ny
bedömning. Denna nyförvärvade arbetslivserfarenhet kan eventuellt påverka din lönegrad.

När det gäller utdrag ur belastningsregistret måste du alltid skicka in ett nytt utdrag till din handläggare.

Skulle din identitetshandling inte längre vara giltig måste du skicka in en bestyrkt kopia på en ny giltig id-handling.

7. Hur kan jag styrka att jag inte har några andra yrkesmässiga åtaganden om jag för närvarande är frilansare/egenföretagare?

Du måste bevisa att du har avslutat din ställning som frilansare genom att tillhandahålla en handling från ett offentligt organ (skattemyndigheterna,
pensionsmyndigheten osv.) som styrker att du senast dagen innan du påbörjar din kontraktsanställning har avslutat din ställning som egenföretagare.

8. Vilka handlingar måste jag bifoga för att få min arbetslivserfarenhet som egenföretagare bedömd?

Din arbetslivserfarenhet bedöms efter skattedeklarationer som du har lämnat in i det land där du har varit verksam som egenföretagare.

9. Varför ger min arbetslivserfarenhet mig inte rätt till en högre lönegrad än den som ni har klassificerat mig inom?

Vi har beaktat alla handlingar du har skickat in och utifrån dem bedömt din arbetslivserfarenhet i sin helhet. Bedömningen motsvarar den lönegrad du har
tilldelats.

Vi har beaktat relevant arbetslivserfarenhet för den anställningstyp du har rekryterats för. All arbetslivserfarenhet på lägre nivå, även om den är styrkt, har inte
beaktats.



10. Har ni möjlighet att beakta en examen som jag erhåller under min tid som kontraktsanställd inom Europaparlamentet?

I allmänhet tar vi endast hänsyn till examina som har erhållits innan rekryteringsprocessen.

Vi kan dock ta hänsyn till en förfrågan från ditt generaldirektorat eller från den politiska grupp som du placerats i under din anställning eller om din anställning
förlängs med minst sex månader. I det senare fallet bedöms ditt ärende på nytt innan ditt kontrakt förlängs. Detsamma gäller även om du har rekryterats på nytt
för en ny anställning efter att ha avbrutit en aktivitet inom Europaparlamentet. Din ställning ändras dock först om din senaste examen påverkar det totala antalet
år av arbetslivserfarenhet.

11. Jag har en universitetsutbildning och även en doktorsexamen. Måste jag skicka in detta examensbevis? Kan min doktorsavhandling påverka min lön?

Det ligger i ditt intresse att skicka in ditt examensbevis till oss. Däremot behöver du inte skicka in din avhandling då den inte påverkar bedömningen av din
arbetslivserfarenhet.

Din doktorsexamen kan i vissa specifika fall, efter att vi undersökt dina andra examina och arbetslivserfarenhet noggrant, ge dig bättre förutsättningar.

12. Kan hälsokontrollen inför nyanställning göras utanför Europaparlamentets lokaler (till exempel av min behandlande läkare)?

Nej. Du måste följa instruktionerna i erbjudandet du har fått/kommer att få.

Om du har gjort en hälsokontroll tidigare, hos en annan EU-institution, rekommenderas du att så snart som möjligt kontakta läkartjänsten som bedömer om en
ny hälsokontroll inom Europaparlamentet är nödvändig. Mer information om läkarmottagningar kan du då från:

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

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



13. Är Enheten för rekrytering även behörig att behandla mina omkostnader (resekostnader, bidrag och tillägg, lön, ersättning för flyttkostnader, tillfälliga
dagtraktamenten osv.)?

Nej. Du måste skicka ett mejl till Enheten för individuella rättigheter och ersättningar (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Hur får jag reda på om jag har rätt till ytterligare ersättning (utlandstillägg, särskilt utlandstillägg, hushållstillägg, barntillägg)? Vilka handlingar bör jag
lämna in?

Förteckningen över de handlingar som ska lämnas in för beräkning av dessa olika tillägg finns som bilaga till det erbjudande om anställning som du har
mottagit/kommer att motta. Efter att du tillträder din tjänst kommer handlingarna att granskas av Enheten för individuella rättigheter och ersättningar
(PERSDI@europarl.europa.eu) som därefter kommer att informera dig om de typer av bidrag och tillägg du har rätt till.

15. Kan er enhet hjälpa mig att hitta en bostad i den stad där jag kommer att arbeta?

Nej. Detta ligger inte inom vår behörighet men vår institution har en välkomsttjänst i Bryssel (Accueilbru@europarl.europa.eu) och i Luxemburg
(Accueillux@europarl.europa.eu) som du kan kontakta via mejl.

Om du ska arbeta vid något av informationskontoren kontaktar du det informationskontor där du placerats direkt.

16. Om jag har ett kontrakt i tjänstekategori 3a, kan det omvandlas till ett kontrakt i tjänstekategori 3b? Och omvänt?

Ja, det kan eventuellt hända.
Har du ett avtal om anställning som kontraktsanställd i tjänstekategori 3a finns det dock inget som talar mot att du kan få ett erbjudande om ett avtal om
anställning som kontraktsanställd i tjänstekategori 3b. Du måste dock finnas med i registret CAST (https://epso.europa.eu/).
Har du ett avtal om anställning som kontraktsanställd i tjänstekategori 3b finns det dock inget som heller talar mot att du kan få ett erbjudande om ett avtal
om anställning som kontraktsanställd i tjänstekategori 3a. Du måste dock finnas med i ett register för att få en inbjudan att lämna intresseanmälan.

17. Kan jag få oavlönad tjänsteledighet om jag är kontraktsanställd?

Ja, detta är möjligt på vissa villkor. Tiden för den oavlönade tjänsteledigheten får inte vara längre än en fjärdedel av den tid du redan har tjänstgjort, och inte
heller överstiga
– tre månader om du har arbetat i mindre än fyra år,
– tolv månader om du har arbetat i mer än fyra år.
Varje förfrågan bedöms från fall till fall.


