
OTÁZKY A ODPOVĚDI

NÁBOR

1. Jaké dokumenty jsou pro nábor zapotřebí?

Seznam dokumentů, které musíte nahrát v aplikaci People, je uveden v nabídce, která vám byla prostřednictvím aplikace zaslána.

2. Co mám dělat v případě potíží s přístupem do aplikace People (odkaz v nabídce zaměstnání je nefunkční / zpráva „anti-virus check“)

 Zkontrolujte, zda používáte jeden z následujících prohlížečů: Mozilla Firefox nebo Google Chrome.
 Pozorně se podívejte na instruktážní video k použití aplikace. Odkaz na toto video je součástí stejné zprávy, která obsahuje odkaz na aplikaci PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Pokud problém přesto přetrvává, můžete zaslat zprávu na e-mailovou adresu PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Zašlete pokud možno printscreen

obrazovky s chybovou hláškou nebo kde je lze vidět, že nemůžete vstoupit do aplikace.

Pokud se během nahrávání vašich dokumentů objevuje zpráva „anti-virus check“, aplikaci ukončete a znovu ji spusťte o několik minut později. Je možné, že
se příslušný dokument mezitím nahrál.

3. Kam mám zaslat dokumenty potřebné k náboru?
Originály dokumentů nebo jejich ověřené kopie musejí být doručeny oddělení pro vztahy se zaměstnanci v Bruselu, Rue Montoyer 70, v době podpisu
smlouvy.
Má-li dojít k doručení dokumentů teprve po vašem nástupu do funkce, můžete je zaslat interní poštou na následující adresu:

Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
GEO 02B012
Luxembourg
v obálce označené heslem „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“.



4. Co se stane, pokud nebudu moci předložit originály požadovaných dokumentů nebo jejich ověřené kopie v době podpisu smlouvy?

Ode dne uzavření smlouvy máte tři měsíce na předložení těchto dokumentů.
Vaše osobní složka zůstane na oddělení náboru smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů do doby obdržení originálů vašich
dokumentů nebo jejich ověřených kopií (viz bod 3).
Znamená to, že určení výše vašeho platu včetně stanovení výše individuálních nároků se zpozdí.
Do té doby budete dostávat pouze základní plat.
Pokud originály dokumentů nebo jejich ověřené kopie nepředložíte po dovršení lhůty tří měsíců, bude váš pracovní poměr ukončen.

5. Co mám dělat, pokud mám být zaměstnán jako akreditovaný parlamentní asistent, ale nejsem občanem některého z členských států Evropské unie?

Některý z poslanců si vás může vybrat na post akreditovaného parlamentního asistenta i přesto, že nejste občanem členského státu EU. V takovém případě
poslanec předkládá orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv řádně odůvodněnou žádost. Orgán může udělit výjimku z povinnosti být občanem
členského státu. Orgán poslance informuje, jak byla žádost vyřízena. Poslanec může následně předložit žádost o vaše přijetí podle obvyklého postupu.

6. Nemám (zatím) vysokoškolské vzdělání. Můžu být přijat?
Ne. Pokud váš poslanec požaduje zařazení do platové třídy 14 až 19.

Ano. Pokud místo vysokoškolského diplomu můžete doložit středoškolské vzdělání osvědčené diplomem, který umožňuje pokračovat vysokoškolským
studiem, a příslušnou placenou profesní praxi na plný úvazek v délce trvání nejméně tří let. Nebudete moci být zařazen do vyšší než 13. platové třídy.

7. Co mám dělat v případě opětovného náboru s přerušením / bez přerušení (jaké dokumenty jsou požadovány)?

V případě opětovného náboru s přerušením:
Postup je stejný jako v případě náboru.
Bude třeba v aplikaci People nahrát nový výpis z rejstříku trestů, nové prohlášení o důvěrnosti a případně platný občanský průkaz (pokud vypršela platnost
průkazu předloženého během vašeho minulého náboru). Diplom a/nebo profesní praxi můžete získat ze své osobní složky Streamline, pokud jste si
dokumenty na konci předchozího pracovního poměru uložil.

V případě opětovného náboru bez přerušení:
Žádost o přijetí je stejná jako v případě náboru s tím rozdílem, že není třeba poskytovat žádné dokumenty.
Budete elektronickou poštou vyzváni k podpisu nové smlouvy.



8. Je pro mě velmi obtížné získat v krátké době výpis z trestního rejstříku a/nebo doklad o výkonu vojenské služby (povinné v Rakousku, na Kypru, v Dánsku,
Estonsku, Finsku, Řecku a Litvě a v zemích mimo EU, včetně osob s dvojím občanstvím). Co mám dělat?

Pokud nejste schopen nahrát některý z uvedených dokumentů prostřednictvím aplikace People nejpozději pět pracovních dnů před začátkem vašeho
pracovního poměru, orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv může přijmout řádně vyplněné čestné prohlášení opatřené datem a podpisem, které je
dostupné v aplikaci People. Originály příslušných dokumentů (nebo jejich ověřené kopie) předložíte při podpisu smlouvy nebo ve lhůtě tří měsíců od zahájení
pracovního poměru.

9. Kdo je způsobilý ověřovat kopie dokumentů, které vám musím zaslat?

Orgány veřejné správy, včetně místních a územích samospráv, diplomatická a konzulární zastoupení a také justiční a policejní orgány, mezinárodní organizace
OSN, NATO, OECD, OBSE, subjekty, které se zcela nebo částečně nacházejí v členském státě a jsou tímto členským státem uznávány jako subjekt poskytující
veřejné služby občanům (například vnitrostátní poštovní služby), univerzity a další vzdělávací zařízení v případě svých vlastních diplomů, některé služby
lidských zdrojů institucí Evropské unie a také k nim přidružené subjekty, notáři, advokáti výhradně v zemích, v nichž jsou oprávněni tuto službu poskytovat,
jmenovitě:

 právní zástupci vyšší (barristers) i nižší (solicitors) instance ve Spojeném království a v Irské republice;
 advokáti (advocates) na Maltě;
 advokáti (advogados) v Portugalsku.

10. Jaký je účel prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které musí akreditovaní parlamentní asistenti vyplnit a předložit během svého náboru?

Jedná se o předepsané prohlášení, na jehož základě orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv ověřuje případný osobní zájem, který by mohl ohrozit vaši
nezávislost, případně jakýkoliv jiný střet zájmů. Musíte také uvést veškeré profesní činnosti a vykonávané mandáty před nástupem do funkce v Parlamentu,
aby se střetům zájmů předešlo. Uváděné informace musí zahrnovat nepřetržité období pěti let před vaším nástupem do funkce v Evropském parlamentu
(včetně případných studií i období bez zaměstnání).

11. Je oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů také příslušné ke stanovení výše mé mzdy a náhrad?

Ne. Musíte se obrátit na oddělení pro individuální nároky a platy ( INFONAP@europarl.europa.eu pro mzdy, PERSDI@europarl.europa.eu pro individuální
nároky).



12. Mohu podstoupit vstupní lékařskou prohlídku jinde než v Evropském parlamentu, například u svého ošetřujícího lékaře?

Ne. Jste povinen řídit se pokyny obsaženými v oznámení v aplikaci People, jímž jste byl / budete informován, že vaše smlouva na pozici akreditovaného
parlamentního asistenta je připravena.

Pokud jste však podstoupil lékařskou prohlídku v jiné evropské instituci, co nejdříve prosím kontaktujte lékařskou službu Evropského parlamentu, která
zváží nutnost podstoupit další prohlídku. Pro více informací o lékařských prohlídkách se obracejte na:

Service médical Bruxelles Service médical Luxembourg
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tel. : +32 228 42 123 Tel. : +352 43 00 22 878

13. Může mi oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů pomoci s hledáním bydlení ve městě, kam budu
přidělen?

Ne, ale naše instituce má k dispozici přijímací kancelář pro akreditované parlamentní asistenty přidělené do Bruselu, kterou můžete kontaktovat na následující
e-mailové adrese podle vašeho budoucího místa působení: AccueilBru@europarl.europa.eu .

14. Jak zjistím, zda mám nárok na další náhrady (příplatek za práci v zahraničí, příspěvek na bydlení, na péči o dítě)? Jaké dokumenty musím předložit?

Seznam dokumentů, které je třeba poskytnout, aby bylo možné vypočítat tyto různé náhrady, je přiložen k nabídce, kterou jsme vám zaslali prostřednictvím
aplikace People. Po nástupu do funkce budou tyto dokumenty prověřeny oddělením pro individuální nároky a platy (PERSDI@europarl.europa.eu ), které vám
sdělí, na jaké máte nárok.

15. Elektronickou poštou mi byla doručena zpráva s formuláři pro výplatu mé mzdy, nemocenského a úrazového pojištění, atd. Co mám s těmito dokumenty
dělat?

Tyto dokumenty musíte vyplnit a při podpisu smlouvy jejich originály doručit do kanceláře
Oddělení pro vztahy se zaměstnanci v Bruselu
Rue Montoyer 70, Brusel.



16. Kdy a kam mám dodat dokumenty potřebné pro stanovení individuálních nároků (příspěvků a náhrad)?

Tyto dokumenty vyplňte a při podpisu smlouvy můžete jejich originály nebo ověřené kopie doručit do kanceláře
Oddělení pro vztahy se zaměstnanci v Bruselu
Rue Montoyer 70, Brusel

nebo je zaslat poštou na adresu

Unité Droits individuels et rémunérations
Bureau GEO 03B032
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

v obálce označené heslem „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“.
Doporučujeme tyto dokumenty odeslat co nejdříve, aby nedošlo k průtahům při stanovování vašich nároků.

17. Mohu vykonávat činnost nebo pokračovat ve vykonávání činnosti mimo Evropský parlament souběžně s výkonem funkce akreditovaného parlamentního
asistenta? Tedy samostatně výdělečnou činnost, placenou práci, politický mandát na místní nebo vnitrostátní úrovni?

Váš pracovní poměr může být na plný nebo částečný úvazek.
Jste-li zaměstnán na částečný úvazek na žádost svého poslance, můžete nadále vykonávat doplňkovou činnost s písemným předem vysloveným svolením
svého poslance a orgánu oprávněného ke jmenování Evropského parlamentu. Tato činnost nesmí být vykonávána na úkor funkce, kterou u dotčeného
poslance vykonáváte, a nesmí poškozovat zájmy instituce. Obecně není dovoleno vykonávat zároveň funkci akreditovaného parlamentního asistenta
a místního asistenta poslance vnitrostátního parlamentu nebo být akreditovaným parlamentním asistentem a členem lobbistické skupiny nebo
akreditovaným parlamentním asistentem a jednat jako osoba pověřená prováděním plateb pro místní asistenty, kdy cílem je předcházet veškerým střetům
zájmů.

Dostanete-li na základě své žádosti povolení pracovat na částečný úvazek, nesmíte vykonávat jinou externí výdělečnou činnosti než volené veřejné funkce.

Chcete-li vykonávat externí činnost nebo volené veřejné funkce, musíte předem podat žádost o povolení prostřednictvím příslušného formuláře (dostupného
v aplikaci People nebo na intranetu) na úseku (droitsetobligations@ep.europa.eu).


