
KÜSIMUSED & VASTUSED

TÖÖLEVÕTMINE

1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada?

Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

2. Mida teha, kui te ei pääse rakendusse People (tööpakkumises toodud link ei tööta / ilmub viirusekontrolli teade)

 Veenduge, et kasutate veebilehitsejaid Mozilla Firefox või Google Chrome.
 Vaadake tähelepanelikult rakenduse kasutamist selgitavat videoklippi, vastava lingi leiate e-kirjast, mis sisaldab linki rakendusele PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Kui teil on endiselt juurdepääsuga probleeme, saatke e-kiri aadressile PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Võimaluse korral lisage pilt ekraanile ilmuvast

veateatest või rakenduse tõrkest.

Kui saate dokumentide üleslaadimise ajal viirusekontrolli sõnumi, sulgege rakendus ja avage see uuesti mõne minuti pärast. Tõenäoliselt on dokument vahepeal
üles laaditud.

3. Kuhu tuleb saata töölevõtmiseks vajalikud dokumendid?

Originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad tuleb esitada lepingu allkirjastamise päeval töötajatega suhtlemise üksusele Brüsselis, rue Montoyer 70.

Kui esitate dokumendid pärast ametisse astumise kuupäeva, võite need saata sisepostiga järgmisel aadressil:

Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
GEO 02B012
Luxembourg

Ümbrikule tuleb lisada märkus « ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents ».



4. Mida teha, kui mul ei ole võimalik töölevõtmiseks vajalikke originaaldokumente või nende kinnitatud koopiaid lepingu allkirjastamise päeval esitada?

Teil on lepingu jõustumise kuupäevast alates dokumentide esitamiseks aega kolm kuud.
Teie isikutoimik jääb lepinguliste töötajate ja parlamendiliikmete registreeritud assistentide töölevõtmise üksusse kuni nõutud originaaldokumentide või nende
kinnitatud koopiate kättesaamiseni (vt punkti 3).
See tähendab, et teie palga, sealhulgas isiklike õiguste kindlaksmääramine lükkub edasi.
Seetõttu makstakse teile välja ainult põhipalk.
Kui te ei ole kolmekuulise tähtaja möödudes vajalikke originaaldokumente või nende kinnitatud koopiaid esitanud, lõpetatakse teie tööleping.

5. Mida teha, kui mind soovitakse tööle võtta parlamendiliikme registreeritud assistendina, aga mul ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust?

Euroopa Parlamendi liige võib teid tööle võtta ka juhul, kui teil ei ole ELi kodakondsust. Sellisel juhul peab parlamendiliige esitama nõuetekohaselt põhjendatud
taotluse lepinguid sõlmima volitatud ametiisikule. Viimane võib teha erandi kohustusest omada ELi liikmesriigi kodakondsust. Parlamendiliiget teavitatakse
taotluse suhtes tehtud otsusest. Seejärel võib parlamendiliige esitada töölevõtmise taotluse tavapärase korra kohaselt.

6. Mul ei ole veel kõrgharidust tõendavat diplomit. Kas mind saab tööle võtta?

Ei, juhul kui parlamendiliige taotleb teie töölevõtmist palgaastmele 14–19.

Jah, kui teil on kõrgharidust tõendavat diplomi asemel keskharidust tõendav diplom, mis võimaldab jätkata õpinguid kõrgharidust andvas õppeasutuses, ning
vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus täistööajaga palgalisel töökohal. Teid ei saa võtta tööle kõrgemale palgaastmele kui 13.

7. Mida teha lepingu katkestusega/katkestuseta taastöölevõtmise korral (millised dokumendid tuleb esitada)?

Lepingu katkestusega taastöölevõtmine:
samasuguse korra kohaselt, nagu töölevõtmine.
Rakendusse People tuleb üles laadida hiljutine karistusregistri väljavõte, isikuandmete kaitse avaldus ja vajaduse korral kehtiv isikuttõendav dokument (kui
varasema töölevõtmise korral esitatud dokument on kehtivuse kaotanud). Haridust ja/või töökogemust tõendavad dokumendid leiame teie isikutoimikust
rakenduses Streamline, kui te need enne eelmise töölepingu lõppemist sinna salvestasite.

Katkestuseta taastöölevõtmine:
Esitada tuleb samasugune taotlus, nagu töölevõtmise korral, kuid ühtegi dokumenti ei ole vaja esitada.
Kutse tulla lepingut allkirjastama saadetakse teile e-kirjaga.



8. Mul on lühikese ajaga raske saada karistusregistri väljavõtet ja/või tõendit sõjaväeteenistuse läbimise kohta (kohustuslik Austria, Küprose, Taani, Eesti,
Soome, Kreeka ja Leedu, samuti ELi mittekuuluvate riikide ja topeltkodakondsusega isikute puhul). Mida peaksin tegema?

Kui teil ei ole võimalik laadida neid dokumente rakendusse People hiljemalt viis tööpäeva enne töölepingu alguskuupäeva, aktsepteerib lepinguid sõlmima
volitatud ametiisik rakenduses People kättesaadavat kirjalikku kinnitust, mis on nõuetekohaselt täidetud, kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud.
Originaaldokumendid (või nende kinnitatud koopiad) tuleb esitada lepingu allkirjastamise päeval või töölepingu jõustumise kuupäevale järgneva kolme kuu
jooksul.

9. Kes võib kinnitada koopiad dokumentidest, mis mul tuleb töölevõtmiseks esitada?

Riiklikud haldusasutused, sh kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, diplomaatilised esindused ja konsulaadid, kohtu- ja politseiasutused, sellised
rahvusvahelised organisatsioonid nagu ÜRO, NATO, OECD ja OSCE, organid, kes kuuluvad osaliselt või täielikult liikmesriigile, kes on neid volitanud kodanikele
avalikke teenuseid osutama või sellisena tunnustanud (näiteks riiklik postiteenistus), ülikoolid ja teised haridusasutused nende endi väljastatud diplomite korral,
Euroopa Liidu institutsioonide mõned personaliteenistused ja nendega võrdsustatud organid, notarid ja advokaadid ainult nendes riikides, kus neile on selleks
luba antud, ehk täpsemalt:

 barristers ja solicitors Ühendkuningriigis ja Iiri Vabariigis;
 advocates Maltal;
 advogados Portugalis.

10. Millist eesmärki täidab deklaratsioon huvide konflikti puudumise kohta, mille parlamendiliikmete registreeritud assistendid peavad täitma ja töölevõtmisel
esitama?

Tegemist on personalieeskirjades nõutava deklaratsiooniga, mille vaatab läbi lepinguid sõlmima volitatud ametiisik, veendumaks et ei esine võimalikke isiklikke
huvisid, mis võiks kahjustada teie sõltumatust, või muud huvide konflikti. Deklareerida tuleb kogu Euroopa Parlamendis tööleasumisele eelnev kutsealane tegevus
ja kõik mandaadi täitmised, et ennetada huvide konflikte. Teave tuleb esitada katkestusteta viie aasta kohta, mis eelnevad Euroopa Parlamenti tööle asumisele
(sh vajaduse korral õpingud ja tööta ajavahemikud).

11. Kas töötajate ja parlamendiliikmete registreeritud assistentide töölevõtmise üksus on pädev tegelema ka minu hüvitiste ja palgaga?

Ei. Peate pöörduma isiklike õiguste ja palgaarvestuse üksuse poole (INFONAP@europarl.europa.eu jaoks palgaarvestuse, PERSDI@europarl.europa.eu jaoks
õiguste).



12. Kas töölevõtmisele eelneva tervisekontrolli võib teha väljaspool Euroopa Parlamenti, näiteks oma raviarsti juures?

Ei. Peate järgima juhiseid, mis on esitatud rakenduse People teatises, millega teile teatati/teatatakse, et teie parlamendiliikme registreeritud assistendi tööleping
on valmis.

Kui olete varem läbinud tervisekontrolli mõnes teises Euroopa Liidu institutsioonis, võtke viivitamata ühendust Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistusega, kes
hindab, kas tuleks teha uus tervisekontroll. Rohkem teavet tervisekontrolli kohta saate aadressil:

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. Kas töötajate ja parlamendiliikmete registreeritud assistentide töölevõtmise üksus saab aidata mul tulevase töökoha asukohalinnas eluaset leida?

Ei, kuid Euroopa Parlamendil on Brüsselis tööle asuvate parlamendiliikmete registreeritud assistentide jaoks vastuvõtubüroo, kuhu võite saata e-kirja järgmisel
aadressil: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. Kuidas ma tean, kas ma saan muid hüvitisi (kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetusi, majapidamistoetus, lapsetoetus)? Millised dokumendid tuleb
esitada?

Loetelu dokumentidest, mis tuleb esitada nende hüvitiste arvutamiseks, on lisatud tööpakkumisele, mis teile rakenduse People kaudu saadeti. Pärast tööleasumist
vaatab isiklike õiguste ja palgaarvestuse üksus need dokumendid läbi ja teavitab teid hüvitistest ja toetustest (PERSDI@europarl.europa.eu), millele teil on õigus.

15. Sain e-kirja koos vormidega palga väljamaksmise, õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustuse jm kohta. Mida ma pean nende dokumentidega tegema?

Need originaaldokumendid tuleb täita ja esitada töölepingu allkirjastamise päeval

Unité des Relations avec le personnel
Rue Montoyer 70
Bruxelles



16. Millal ja kuhu tuleb esitada isiklike õigustega (toetused ja hüvitised) seotud vajalikud dokumendid?

Originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad võib esitada töölepingu allkirjastamise päeval töötajatega suhtlemise üksusele Brüsselis,
Rue Montoyer 70, Bruxelles

või saata posti teel aadressil

Unité Droits individuels et rémunérations
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Ümbrikule tuleb lisada märkus « ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents ».
Soovitame saata need dokumendid võimalikult kiiresti, et teie õiguste kindlaksmääramine ei viibiks.

17. Kas ma võin parlamendiliikme registreeritud assistendi töölepingut täites tegeleda institutsioonivälise tegevusega või seda jätkata – töötada füüsilisest isikust
ettevõtjana või palgatöötajana või täita poliitilist mandaati kohalikul või riigi tasandil?

Töölevõtmine võib toimuda täistööajaga või osalise tööajaga.
Kui olete parlamendiliikme taotluse alusel tööle võetud osalise tööajaga, võite alustada täiendavat tegevust või selle säilitada, kui olete selleks eelnevalt saanud
parlamendiliikmelt ja Euroopa Parlamendi ametisse nimetavalt ametiisikult kirjaliku loa. See tegevus ei tohi kahjustada teie tööd parlamendiliikme registreeritud
assistendina ega institutsiooni huve. Üldiselt ei ole huvide konflikti vältimiseks lubatud töötada samaaegselt parlamendiliikme registreeritud assistendi ja riigi
tasandi parlamendi liikme kohaliku assistendina, kuuluda mõnda surverühma või tegutseda kohalike assistentide makseagendina.

Kui töötate osalise tööajaga omaenda taotluse aluse, ei või te tegelda väljaspool teenistuskohustusi muu tasustatava tegevusega kui töötada valitaval avaliku
sektori ametikohal.

Kui soovite tegeleda institutsioonivälise tegevusega või töötada valitaval avaliku sektori ametikohal, peate selleks eelnevalt esitama vastaval vormil (kättesaadav
rakenduses People või intranetis) taotluse personali- ja karjäärijuhtimise üksuse õiguste ja kohustuste allüksusele (droitsetobligations@ep.europa.eu).


