
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

ĮDARBINIMAS

1. Kokių dokumentų reikia dėl įdarbinimo?

Dokumentų, kuriuos turite įkelti į programą PEOPLE, sąrašas nurodytas pasiūlyme, kurį gavote ar gausite toje programoje.

2. Ką daryti, jei iškilo problemų prisijungiant prie programos PEOPLE (neveikia darbo pasiūlyme pateikta nuoroda arba gaunu pranešimą „tikrinimas nuo virusų“)?

 Įsitikinkite, kad naudojatės viena iš šių naršyklių: Mozilla Firefox arba Google Chrome.

 Atidžiai peržiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame paaiškinama, kaip naudotis programa. Šio įrašo nuoroda pateikiama pranešime, kuriame yra nuoroda į programą
PEOPLE: http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4.

 Jei ir toliau negalite prisijungti prie programos, nusiųskite žinutę šiuo e. pašto adresu: PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Jei įmanoma, atsiųskite ekrano
kopiją, kurioje matytųsi klaida arba prieigos prie programos problema.

Jei įkeldami dokumentus gaunate pranešimą „tikrinimas nuo virusų“, uždarykite programą ir vėl ją atidarykite po kelių minučių. Gali būti, kad per tą laiką
atitinkamas dokumentas buvo įkeltas.

3. Kur turiu nusiųsti dokumentus, kurių reikia, kad būčiau įdarbintas (-a)?

Dokumentų originalai arba patvirtintos kopijos turi būti pateiktos Ryšių su darbuotojais skyriui (Briuselis, rue Montoyer 70), kai pasirašoma sutartis.
Jei dokumentai teikiami Jums pradėjus eiti pareigas, galite juos nusiųsti vidaus paštu šiuo adresu:

Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
GEO 02B012
Luxembourg
ant voko nurodant „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“ („Parlamento narių padėjėjai, dokumentai“).



4. Ką daryti, jeigu tada, kai pasirašoma sutartis, aš negaliu pateikti dokumentų originalų arba patvirtintų kopijų, kurių reikia, kad būčiau įdarbintas (-a)?
Dokumentus galite pateikti per tris mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Visi Jūsų dokumentai liks Sutartininkų ir Parlamento narių akredituotų padėjėjų įdarbinimo skyriuje, kol bus gauti reikiamų dokumentų originalai ir (arba)
patvirtintos kopijos (žr. 3 punktą).
Tai reiškia, kad Jūsų atlyginimo dydis, įskaitant ir individualias išmokas, bus nustatytas vėliau.
Todėl Jūs gausite tik bazinį atlyginimą.
Jei pasibaigus trijų mėnesiui terminui Jūs nebūsite pateikęs (-usi) dokumentų originalų arba patvirtintų kopijų, Jūsų sutartis bus nutraukta.

5. Ką daryti, jei mane turi įdarbinti akredituotu Parlamento nario padėjėju, o aš neturiu vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybės?

Parlamento narys gali Jus įdarbinti akredituotu padėjėju, net jei Jūs esate ES nepriklausančios valstybės pilietis (-ė). Tokiu atveju jis pateikia tinkamai pagrįstą
prašymą darbo sutartis sudaryti įgaliotam subjektui.  Įgaliotas subjektas gali leisti nukrypti nuo reikalavimo būti vienos iš valstybių narių piliečiu (-e). Jis apie
sprendimą dėl minėto prašymo informuoja Parlamento narį. Tada Parlamento narys gali pateikti Jūsų įdarbinimo prašymą pagal įprastą tvarką.

6. Aš (dar) neturiu aukštojo mokslo diplomo. Ar galiu būti įdarbintas (-a)?
Ne, jei Parlamento narys nori Jus įdarbinti į 14–19 lygio pareigas.

Taip, jei vietoj aukštojo mokslo diplomo galite pateikti brandos atestatą, suteikiantį teisę įgyti aukštąjį išsilavinimą, ir dokumentus, kuriais patvirtinama ne mažesnė
kaip trejų metų atitinkamo atlyginamo darbo visą dieną patirtis. Jūs galėsite būti įdarbintas (-a) į ne aukštesnes kaip 13 lygio pareigas.

7. Ką daryti, kai esu įdarbinamas (-a) dar kartą be pertraukų arba su pertraukom (kokius dokumentus reikia pateikti)?

Kai įdarbinama dar kartą su pertrauka
Taikoma tokia pati tvarka, kaip ir įdarbinimo atveju.
Reikės į programą PEOPLE įkelti naują teistumo (neteistumo) pažymą, naują pareiškimą dėl privatumo ir prireikus galiojantį asmens tapatybės dokumentą (jei
asmens tapatybės dokumentas, kurį buvote pateikęs (-usi), kai Jus įdarbino anksčiau, nebegalioja). Diplomą ir (arba) profesinę patirtį patvirtinančius dokumentus
galima bus paimti iš sistemoje „Streamline“ esančios Jūsų asmeninės bylos, jei juos ten išsaugojote ankstesnės sutarties galiojimo pabaigoje.

Kai įdarbinama dar kartą be pertraukos
Pildomas toks pat įdarbinimo prašymas, kaip ir įdarbinant, tik nereikia pateikti jokių dokumentų.
Pasirašyti naujos sutarties būsite pakviestas (-a) e. paštu.



8. Man labai sudėtinga per trumpą laiką gauti teistumo (neteistumo) pažymą ir (arba) dokumentą dėl karo tarnybos (jį privalo pateikti  Austrijos, Danijos,
Estijos, Graikijos, Kipro, Lietuvos ir Suomijos, taip pat ES nepriklausančių šalių piliečiai, įskaitant daugiau nei vieną pilietybę turinčius asmenis). Ką daryti?

Jei negalite įkelti vieno iš šių dokumentų į programą PEOPLE ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki sutarties įsigaliojimo dienos, darbo sutartis sudaryti
įgalioto subjektas gali sutikti priimti tinkamai užpildytą ir pasirašytą garbės pareiškimą su nurodyta data. Šį pareiškimą galima rasti programoje PEOPLE. Dokumentų
originalus (arba patvirtintas kopijas) pateiksite tą dieną, kai bus pasirašoma sutartis, arba per tris mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

9. Kas turi teisę tvirtinti dokumentų, kuriuos privalau Jums nusiųsti, kopijas?

Nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant vietos ir regionų institucijas, diplomatinės ir konsulinės įstaigos, teisminės institucijos ir policijos įstaigos, tarptautinės
organizacijos JT, NATO, EBPO, ESBO, iš dalies ar visiškai valstybei narei priklausančios įstaigos, kurioms ta valstybė yra suteikusi leidimą arba pripažinusi, kad jos gali
piliečiams teikti viešąsias paslaugas (pvz., nacionalinės pašto tarnybos), universitetai ir kitos švietimo įstaigos (jie gali tvirtinti tik savo pačių išduotų diplomų kopijas),
kai kurios Europos Sąjungos institucijų žmogiškųjų išteklių tarnybos ir joms prilyginamos įstaigos, notarai, advokatai tik tose šalyse, kuriose jiems teisės aktais suteikti
tokie įgaliojimai, t. y.:

 „barristers“ ir „solicitors“ Jungtinėje Karalystėje ir Airijos Respublikoje;
 „advocates“ Maltoje;
 „advogados“ Portugalijoje.

10. Kokia yra deklaracijos dėl interesų konflikto, kurią akredituoti Parlamento nario padėjėjai darbindamiesi privalo užpildyti ir pateikti, paskirtis?

Tai deklaracija, kurią sutartis sudaryti įgaliotas subjektas išanalizuoja, kad galėtų nustatyti, ar esama asmeninių interesų, kurie galėtų pakenkti Jūsų
nepriklausomumui, arba bet kokių kitų interesų konfliktų.  Todėl Jūs privalote deklaruoti visą prieš pradedant eiti pareigas Parlamente vykdytą profesinę veiklą ir
visas eitas pareigas, kad nekiltų interesų konfliktų. Turi būti pateikiama informacija apie iki Jūsų darbo Europos Parlamente pradžios per penkerius metus be
pertraukų vykdytą veiklą (įskaitant, jei reikia, studijas ir nedarbo laikotarpius).

11. Ar Sutartininkų ir Parlamento narių akredituotų padėjėjų įdarbinimo skyrius tvarko ir mano atlyginimą bei išmokas?

Ne. Turite kreiptis į Individualių išmokų ir darbo užmokesčio skyrių (INFONAP@europarl.europa.eu už darbo užmokesčio, PERSDI@europarl.europa.eu už
individualių išmokų).



12. Ar galima atlikti sveikatos patikrinimą ne Europos Parlamente, pvz., pas savo gydytoją?

Ne. Privalote laikytis programoje PEOPLE esančiame pranešime, kuriame buvote ar būsite informuotas (-a), kad Jūsų, kaip Parlamento nario padėjėjo, sutartis
parengta, pateiktų nurodymų.

Vis dėlto, jei esate anksčiau pasitikrinęs sveikatą kitoje ES institucijoje, turėtumėte kuo greičiau susisiekti su Europos Parlamento Medicinos tarnyba. Ji nuspręs, ar
turite atlikti dar vieną sveikatos patikrinimą. Norėdami sužinoti daugiau apie sveikatos patikrinimą, kreipkitės šiais adresais:

Medicinos tarnyba Briuselyje Medicinos tarnyba Liuksemburge
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. Ar gali Sutartininkų ir Parlamento narių akredituotų padėjėjų įdarbinimo skyrius man padėti rasti būstą mieste, kuriame dirbsiu?

Ne, tačiau mūsų institucijoje yra informacijos biuras Briuselyje dirbantiems akredituotiems Parlamento narių padėjėjams, į kurį galite kreiptis nusiųsdami laišką šiuo
e. pašto adresu: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. Kur galėčiau sužinoti, ar man gali būti mokamos kitos išmokos (ekspatriacijos arba gyvenimo užsienyje išmoka, namų ūkio išmoka, išmoka vaikui išlaikyti)?
Kokius dokumentus turiu pateikti?

Dokumentų, kuriuos turite pateikti, kad galima būtų apskaičiuoti šias įvairias išmokas, sąrašas pridedamas prie pasiūlymo, kurį gavote programoje PEOPLE. Jums
pradėjus dirbti, šiuos dokumentus išanalizuos Individualių išmokų ir darbo užmokesčio skyrius (PERSDI@europarl.europa.eu) ir praneš Jums, kurias išmokas galite
gauti.

15. Gavau e. pranešimą kartu su formomis dėl atlyginimo, sveikatos draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir kt. Ką turiu daryti su šiais dokumentais?

Šių dokumentų originalus turite užpildyti ir, kai bus pasirašoma Jūsų sutartis, pateikti Ryšių su darbuotojais skyriui Briuselyje, kurio adresas:
l'Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles
Rue Montoyer 70
Bruxelles



16. Kada ir kur turiu pateikti reikiamus dokumentus, kad būtų nustatytos man priklausančios individualios išmokos?

Dokumentų originalus arba patvirtintas kopijas galima pateikti, kai bus pasirašoma Jūsų sutartis, Ryšių su darbuotojais skyriui Briuselyje, kurio adresas:
l'Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles, Rue Montoyer 70, Bruxelles

arba siųsti paštu:

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

ant voko nurodant „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“ („Parlamento narių padėjėjai, dokumentai“).
Patariame šiuos dokumentus atsiųsti kuo greičiau, kad Jums priklausančios išmokos nebūtų nustatomos vėliau.

17. Ar galiu vykdyti arba tęsti veiklą ne Europos Parlamente tuo pačiu metu dirbdamas pagal Parlamento nario akredituoto padėjėjo sutartį: dirbti savarankiškai,
dirbti samdomą darbą, eiti politines pareigas vietos ar nacionaliniu lygiu?

Jūs galite dirbti visą arba ne visą darbo dieną.
Jei dirbate ne visą darbo dieną Jus įdarbinusio Parlamento nario prašymu, Jūs galite tęsti arba vykdyti papildomą veiklą gavę išankstinį raštišką Jus įdarbinusio
Parlamento nario ir Europos Parlamento paskyrimų tarnybos (skiriančiojo subjekto) leidimą. Ši veikla neturi trukdyti vykdyti Jūsų pareigas padedant tam pačiam
Parlamento nariui ir kenkti institucijos interesams. Siekiant išvengti interesų konfliktų paprastai neleidžiama tuo pat metu eiti Europos Parlamento nario akredituoto
padėjėjo ir nacionalinio parlamento nario vietinio padėjėjo pareigų, eiti Europos Parlamento nario akredituoto padėjėjo pareigas ir būti interesų grupės nariu arba
eiti Europos Parlamento nario akredituoto padėjėjo pareigas ir būti mokėjimų tarpininku vietiniams padėjėjams.

Jei Jums leidžiama dirbti ne visą darbo dieną patenkinus Jūsų prašymą, Jūs neturite teisės užsiimti jokia kita su darbu nesusijusia atlygintina veikla, išskyrus eiti
renkamas viešąsias pareigas.

Jei norėtumėte vykdyti su darbu nesusijusią veiklą arba renkamas viešąsias pareigas, turite Darbuotojų ir karjeros valdymo skyriui
(droitsetobligations@ep.europa.eu) pateikti prašymą išduoti išankstinį leidimą užpildydamas (-a) atitinkamą formą (programoje PEOPLE arba intranete).


