
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1. Melyek a felvételhez szükséges dokumentumok?

A People alkalmazásba feltöltendő dokumentumok jegyzéke az alkalmazáson keresztül kapott vagy hamarosan megérkező ajánlatban szerepel.

2. Mit tegyek, ha nem sikerül belépnem a People alkalmazásba (az állásajánlatban szereplő hivatkozás nem működik / vírusellenőrző üzenet jelenik meg)?

 Bizonyosodjon meg arról, hogy az alábbi böngészők egyikét használja: Mozilla Firefox vagy Google Chrome.
 Figyelmesen nézze végig az alkalmazás használatát ismertető videót, melynek hivatkozása a PEOPLE alkalmazásra mutató hivatkozást tartalmazó üzenetben

található: http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Végül pedig, ha továbbra sem tud hozzáférni az alkalmazáshoz, üzenhet nekünk a PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu e-mail-címen keresztül.

Lehetőség szerint küldjön nekünk képernyőképet a hibáról, vagy arról, hogy nem sikerül belépnie.
Amikor „vírusellenőrző” üzenetet kap dokumentumai feltöltésekor, zárja be az alkalmazást, majd térjen vissza néhány perccel később. A szóban forgó
dokumentum feltöltése időközben valószínűleg befejeződött.

3. Hová küldjem a felvételemhez szükséges dokumentumokat?

Az eredeti dokumentumokat vagy hiteles másolatokat a szerződés aláírásakor kell benyújtani a Személyzeti Kapcsolattartás Osztályának irodáiban
(Brüsszel, Rue Montoyer 70).
Amennyiben a dokumentumok benyújtására a szolgálati jogviszony megkezdése után kerül sor, azokat belső postával is elküldheti az alábbi címre:

Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi Osztálya
GEO 02B012
Luxembourg

A borítékra írja rá az alábbi megjegyzést: „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents” (Parlamenti asszisztensek, dokumentumok).



4. Mi történik, ha szerződésem aláírásakor nem tudom bemutatni a felvételemhez szükséges dokumentumok eredetijét vagy hiteles másolatát?

A szerződés hatályba lépésétől kezdve három hónap áll rendelkezésére a dokumentumok benyújtására.
Személyi aktája a szükséges eredeti dokumentumok/hiteles másolatok beérkezéséig a Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek
Felvételi Osztályán marad (lásd a 3. pontot).
Ez azt jelenti, hogy bérének és egyéni jogosultságainak megállapítása késedelmet szenved.
Addig pedig csak alapbért fog kapni.
Amennyiben a három hónap eltelik és nem nyújtotta be a szükséges dokumentumok eredetijét vagy hiteles másolatát, szerződése megszűnik.

5. Mit tegyek, ha felvettek akkreditált parlamenti asszisztensnek, de nem vagyok uniós állampolgár?

Előfordulhat, hogy egy európai parlamenti képviselő abban az esetben is igényt tart szolgálataira akkreditált parlamenti asszisztensként, ha nem uniós
állampolgár. Ebben az esetben a képviselőnek indokolással ellátott kérelmet kell benyújtania a szerződéskötésre jogosult hatósághoz (AHCC). Ez a hatóság
engedélyezheti az eltérést az uniós állampolgárságra vonatkozó kötelezettségtől. A hatóság tájékoztatja a képviselőt a kérelem elbírálásáról. Ezt követően a
képviselő az Önre vonatkozó felvételi kérelmét a szokásos eljárásnak megfelelően benyújthatja.

6. (Még) nem szereztem felsőfokú diplomát. Így is felvételt nyerhetek?

Nem. Amennyiben képviselője 14–19. fokozatba kéri az Ön felvételét.

Igen. Amennyiben felsőfokú oktatásban szerzett diploma híján igazolni tudja olyan középfokú bizonyítvány szerzését, amely felsőfokú tanulmányok
megkezdésére jogosít, továbbá legalább 3 éves, teljes munkaidős és fizetett megfelelő szakmai tapasztalatot. Ebben az esetben nem vehető fel 13.-nál magasabb
besorolási fokozatba.

7. Mi a teendő megszakítással/megszakítás nélkül történő újbóli felvétel esetén (melyek a szükséges dokumentumok)?

Megszakítással történő újbóli felvétel esetén:
Az eljárás azonos a felvétel során követendővel.
Ügyelni kell arra, hogy a People alkalmazásba feltöltésre kerüljön egy új erkölcsi bizonyítvány, egy új titoktartási nyilatkozat és adott esetben új, érvényes
személyi azonosító okmány (amennyiben a korábbi felvételekor benyújtott okmány érvényessége időközben lejárt). A diploma és/vagy a szakmai tapasztalat a
Streamline-ban található személyi aktájából kinyerhető, ha előző szerződése végén elmentette az adatokat.

Megszakítás nélkül történő újbóli felvétel esetén:
A felvételre irányuló kérelem azonos a felvétel esetén leírttal, ebben az esetben azonban semmilyen dokumentumot nem kell benyújtani.
E-mailben fogják felkérni az új szerződés aláírására.



8. Nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt beszereznem az erkölcsi bizonyítványt és/vagy a kötelező katonai szolgálatra vonatkozó dokumentumot (kötelező
Ausztria, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország és Litvánia, valamint a nem uniós országok esetében, ideértve a kettős állampolgársággal
rendelkező személyeket is). Mit tegyek?

Amennyiben ezeket a dokumentumokat nem tudja legkésőbb öt munkanappal a szerződés kezdete előtt feltölteni a People alkalmazásba, a szerződéskötésre
jogosult hatóság (AHCC) elfogadhatja a megfelelően kitöltött, keltezett és aláírt, a People alkalmazásban elérhető, esküértékű nyilatkozatot is. Az eredeti
dokumentumokat (vagy a hiteles másolatokat) a szerződés aláírásakor vagy a szerződés hatálybalépésétől számított három hónapon belül kell benyújtani.

9. Ki hitelesítheti az általam benyújtandó dokumentumok másolatait?

A nemzeti közigazgatási hivatalok, többek közt a helyi és területi szintűek is, a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint az igazságügyi és rendőri hatóságok,
a nemzetközi szervezetek, például az ENSZ, a NATO, az EBESZ, a részben vagy egészében egy tagállamhoz tartozó szervezetek, melyeknek engedélye van arra,
hogy az állampolgároknak közszolgáltatást nyújtson, illetve a tagállam ilyenként ismer el (például nemzeti postaszolgálatok), saját diplomáik vonatkozásában az
egyetemek és egyéb oktatási intézmények, az európai uniós intézmények egyes emberi erőforrásokkal foglalkozó szolgálatai, valamint a hasonló szervezetek, a
közjegyzők, az ügyvédek kizárólag azokban az országokban, ahol erre jog szerint jogosultak, konkrétan:

 „„Barristers” és „„Solicitors” az Egyesült Királyságban és az Ír Köztársaságban;
 „Advocates” Máltán;
 „„Advogados” Portugáliában.

10. Mi a célja annak az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatnak, melyet az akkreditált parlamenti asszisztenseknek felvételükkor ki kell tölteniük és
be kell nyújtaniuk?

Egy olyan kötelező nyilatkozatról van szó, amelyet a szerződéskötésre jogosult hatóság (AHCC) vizsgál meg annak biztosítása céljából, hogy esetleges személyes
érdek vagy bármely más összeférhetetlenség ne veszélyeztethesse az Ön függetlenségét. Ezenkívül az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében köteles
bejelenteni minden egyéb szakmai tevékenységet és megbízatást, melyet parlamenti hivatalba lépése előtt gyakorolt. A közölt információkat a parlamenti
hivatalba lépést megelőző öt teljes évre vonatkozóan kell megadni (beleértve adott esetben a tanulmányok és a szakmai hivatás nélküli időszakokat is).

11. A Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi Osztálya illetékes-e juttatásaim és bérem kezelésében?

Nem. Ilyen kérdésekkel az Egyéni Jogosultságok és Bérek Osztályához kell fordulni
(http://www.persnet.ep.parl.union.eu/persnet/cms/home/Dir_B/droits_indiv_home/who_does_what_indiv_ent)



12. A felvételt megelőző orvosi vizsgálat elvégezhető az Európai Parlamenten kívül, például a háziorvosomnál?

Nem. Köteles a People alkalmazás által küldött értesítés utasításainak megfelelően eljárni, amely tájékoztatta Önt/hamarosan tájékoztatni fogja Önt arról, hogy
parlamenti asszisztensi szerződése elkészült.

Ugyanakkor, ha egy másik európai intézménynél korábban már átesett orvosi vizsgálaton, szíveskedjen mielőbb kapcsolatba lépni az Európai Parlament orvosi
szolgálatával, amely majd eldönti, hogy szükség van-e újabb orvosi vizsgálatra. Az orvosi vizsgálattal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot

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

13. A Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi Osztálya tud-e a foglalkoztatás helye szerinti szálláskeresésben segítséget
nyújtani?

Nem, de intézményünknek van egy, a Brüsszelbe helyezett akkreditált parlamenti asszisztenseket fogadó irodája, amellyel e-mailben léphet kapcsolatba
foglalkoztatási helyének megfelelően: AccueilBru@europarl.europa.eu .

14. Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e egyéb juttatásokra (külföldi munkavégzési támogatás, háztartási támogatás, eltartott gyermek utáni
támogatás)? Milyen dokumentumokat kell benyújtanom?

A különböző juttatások kiszámításához szükséges dokumentumokat a People alkalmazáson keresztül kapott állásajánlat mellékletében találja. Szolgálati
jogviszonyának megkezdése után ezeket a dokumentumokat az Egyéni Jogosultságok és Bérek Osztálya megvizsgálja, majd értesíti Önt, hogy milyen juttatásokra
és támogatásokra (PERSDI@europarl.europa.eu) jogosult.

15. E-mailben értesítést kaptam a fizetésem folyósításához, a beteg- és balesetbiztosításhoz stb. szükséges nyomtatványokkal együtt. Mit kell tennem ezekkel
a dokumentumokkal?

A nyomtatványok kitöltött, eredeti példányát szerződése aláírásakor az alábbi helyre kell eljuttatni:
Személyzeti Kapcsolattartás Osztálya (Unité des Relations avec le personnel), Brüsszel
Rue Montoyer 70, Bruxelles



16. Mikor és hol kell benyújtanom az egyéni jogosultságaim (juttatások és támogatások) megállapításához szükséges dokumentumokat?

Az eredeti dokumentumokat vagy a hiteles másolatokat a szerződés aláírásakor az alábbi helyre kell eljuttatni:
Személyzeti Kapcsolattartás Osztálya (Unité des Relations avec le personnel), Brüsszel
Rue Montoyer 70
Bruxelles
vagy azok postai úton is eljuttathatók az alábbi címre:
Egyéni Jogosultságok és Bérek Osztálya (Unité Droits individuels et rémunérations)
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
A borítékra írja rá az alábbi megjegyzést: „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents” (Parlamenti asszisztensek, dokumentumok).
Javasoljuk, hogy a kért dokumentumokat minél előbb juttassa el a megfelelő helyre, hogy jogosultságai megállapítása ne szenvedjen késedelmet.

17. Folytathatok vagy végezhetek egyéb tevékenységet az Európai Parlamenten kívül az akkreditált parlamenti asszisztensi szerződésemmel egyidejűleg
(független munka, kereső tevékenység, helyi vagy országos szintű politikai megbízatás)?

Az ön foglalkoztatása lehet teljes munkaidős vagy részidős.
Amennyiben Önt képviselője kérésére részmunkaidőben foglalkoztatják, képviselője és a kinevezésre jogosult hatóság előzetes és írásos engedélyével kiegészítő
tevékenységet folytathat vagy kezdhet. Ez a tevékenység nem ütközhet a képviselő számára végzett munkájával és nem sértheti az intézmény érdekeit. Az
összeférhetetlenségek elkerülése érdekében általában nem engedélyezett, hogy valaki egyszerre legyen akkreditált parlamenti asszisztens és egy nemzeti
képviselő helyi asszisztense, vagy akkreditált parlamenti asszisztens és lobbista, vagy hogy akkreditált parlamenti asszisztensként helyi asszisztensek harmadik
kifizető feleként is eljárjon.

Ha azonban saját kérésére kapott engedélyt a részmunkaidős munkavégzésre, a választással elnyerhető közhivatalon kívül egyéb jövedelemszerző
tevékenységet nem végezhet.

Amennyiben külső tevékenységet szeretne végezni, vagy választással elnyerhető közhivatalt betölteni, előzetes engedély iránti kérelmet kell benyújtania a
People alkalmazásban vagy az intraneten elérhető, megfelelő nyomtatvány segítségével a Személyzeti és Előmeneteli Osztály jogokkal és kötelezettségekkel
foglalkozó (droitsetobligations@ep.europa.eu) részlegéhez.


