
JAUTĀJUMI UN ATBILDES

PIEŅEMŠANA DARBĀ

1. Kādi dokumenti jāiesniedz, stājoties darbā?

Saraksts ar dokumentiem, kas jums augšupjāielādē lietojumprogrammā People, ir ietverts piedāvājumā, kuru jūs saņēmāt/saņemsiet šajā lietojumprogrammā.

2. Kā rīkoties, ja rodas problēmas ar pieslēgšanos People (darba piedāvājumā norādītā saite nedarbojas vai parādās paziņojums par vīrusu pārbaudi)?

 Pārliecinieties, ka izmantojat kādu no šīm tīmekļa pārlūkprogrammām: Mozilla Firefox vai Google Chrome.
 Uzmanīgi noskatieties video pamācību par lietojumprogrammas izmantošanu — saite uz to ir norādīta paziņojumā par piekļuvi PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Ja piekļuves problēmu tomēr neizdodas novērst, jūs varat nosūtīt ziņu uz e-pastu PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Ja iespējams, nosūtiet

ekrānuzņēmumu, kurā redzams kļūdas paziņojums vai lietojumprogrammas piekļuves problēma.
Ja dokumentu augšupielādes laikā parādās paziņojums par vīrusu pārbaudi (anti-virus check), aizveriet lietojumprogrammu un atveriet atkārtoti pēc dažām
minūtēm. Iespējams, ka attiecīgais dokuments tikmēr būs augšupielādēts.

3. Uz kurieni man jāsūta dokumenti, kas nepieciešami saistībā ar pieņemšanu darbā?

Dokumentu oriģināli vai apliecinātas kopijas jāiesniedz Nodaļā attiecībām ar personālu, kas atrodas Briselē, Rue Montoyer 70, kad tiek parakstīts līgums.
Ja dokumentus iesniedzat pēc stāšanās darbā, jūs varat tos nosūtīt pa iekšējo pastu šādam adresātam:

Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
(Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļa)
GEO 02B012
Luxembourg

Dokumenti jāievieto aploksnē, uz kuras jābūt norādei „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents”.



4. Kas notiks, ja darba līguma parakstīšanas brīdī nevarēšu iesniegt pieņemšanai darbā nepieciešamo dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas?

Jūs varēsiet iesniegt dokumentus trīs mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā darba līgums.
Jūsu darbinieka lieta tiks glabāta Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļā līdz jūsu dokumentu oriģinālu un/vai nepieciešamo
dokumentu apliecinātu kopiju saņemšanai (sk. 3. punktu).
Tas nozīmē, ka tiks aizkavēta jūsu atalgojuma apmēra, kā arī jūsu individuālo tiesību noteikšana.
Tādējādi jūs saņemsiet tikai pamatalgu.
Ja trīs mēnešu laikā jūs nebūsiet iesniedzis dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas, jūsu darba līgums tiks izbeigts.

5. Kā rīkoties, lai mani pieņemtu darbā reģistrēta deputāta palīga amatā, ja neesmu nevienas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis?

Deputāts var vēlēties jūs pieņemt darbā reģistrēta deputāta palīga amatā, pat ja jums ir trešās valsts pilsonība. Šādā gadījumā deputāts iesniedz struktūrvienībai,
kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus (AHCC), pienācīgi pamatotu pieprasījumu. Šī struktūrvienība var atbrīvot no prasības par dalībvalsts pilsonību. Tā paziņo
deputātam savu lēmumu attiecībā uz iesniegto pieprasījumu. Pēc tam deputāts var iesniegt pieprasījumu par jūsu pieņemšanu darbā parastajā kārtībā.

6. Es (vēl) neesmu saņēmis augstākās izglītības diplomu. Vai mani var pieņemt darbā?

Nē, nevar, ja deputāts, kas vēlas ar jums sadarboties, pieprasa jūs pieņemt darbā 14.–19. pakāpē.

Jā, var, ja augstākās izglītības diploma vietā jūs kā pamatojumu varat iesniegt vidējās izglītības diplomu, kas ļauj turpināt studijas augstākajā mācību iestādē, un
apliecinājumu par atbilstošu profesionālo pieredzi vismaz trīs gadu garumā, kura gūta algotā pilnas slodzes darbā. Jūs varēs pieņemt darbā ne augstākā pakāpē
kā 13.

7. Kā rīkoties, ja tieku pieņemts darbā atkārtoti (pēc pārtraukuma / bez pārtraukuma)? Kādi dokumenti jāiesniedz?

Ja jūs atkārtoti pieņem darbā pēc pārtraukuma
Procedūra ir tāda pati, kā aprakstīts pirmreizējās darbā pieņemšanas gadījumiem.
Lietojumprogrammā People būs nepieciešams augšupielādēt jaunu sodāmības reģistra izrakstu, jaunu paziņojumu par konfidencialitāti un attiecīgā gadījumā —
derīgu personu apliecinošu dokumentu (ja beidzies tā dokumenta derīguma termiņš, kurš augšupielādēts iepriekšējā darbā pieņemšanas reizē). Ja, beidzoties
iepriekšējam darba līgumam, esat saglabājis savu diplomu un/vai profesionālās pieredzes datus, tos var iegūt no jūsu darbinieka profila sistēmā Streamline.

Ja jūs atkārtoti pieņem darbā bez pārtraukuma
Pieprasījums par pieņemšanu darbā ir tāds pats, kāds minēts aprakstā par pirmreizējo pieņemšanu darbā, taču šajā gadījumā nav jāiesniedz nekādi dokumenti.
Jūs e-pastā saņemsiet uzaicinājumu parakstīt jauno darba līgumu.



8. Man ir ļoti sarežģīti īsā laikā saņemt sodāmības reģistra izrakstu un/vai izziņu par militāro dienestu (obligāti nepieciešama personām no Austrijas, Kipras,
Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas un Lietuvas, kā arī no valstīm ārpus ES, tostarp personām ar dubultpilsonību). Kas man būtu jādara?

Ja jūs nevarat lietojumprogrammā People augšupielādēt šos dokumentus vai kādu no tiem (ne vēlāk kā piecas dienas pirms līguma sākuma dienas),
struktūrvienība, kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus (AHCC), var pieņemt People pieejamo pašdeklarāciju, kas ir pienācīgi aizpildīta, datēta un parakstīta.
Dokumentu oriģinālus (vai apliecinātas kopijas) varēsiet iesniegt, parakstot darba līgumu, vai trīs mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

9. Kam ir pilnvaras apliecināt nosūtāmo dokumentu kopijas?

Valsts pārvaldes iestādēm, tostarp vietējām struktūrām un teritoriālajām pašpārvaldēm, diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulātiem, kā arī tiesu iestādēm
un policijai, starptautiskajām organizācijām (ANO, NATO, ESAO, EDSO), iestādēm, kuras pilnīgi vai daļēji pieder kādai dalībvalstij un kuras šī dalībvalsts ir
pilnvarojusi vai apstiprinājusi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem (piemēram, valsts pasta pakalpojumu sniedzējiem), universitātēm un citām
izglītības iestādēm (tikai attiecībā uz to izsniegtiem diplomiem), noteiktiem Eiropas Savienības iestāžu cilvēkresursu dienestiem un līdzīgām struktūrām, notāriem
un juristiem — tikai valstīs, kurās tie likumīgi pilnvaroti to darīt, proti,

 advokātiem Apvienotajā Karalistē un Īrijas Republikā (barristers/solicitors),
 Maltā (advocates)
 un Portugālē (advogados).

10. Kāpēc reģistrētajiem deputātu palīgiem, stājoties darbā, jāaizpilda un jāiesniedz interešu konflikta neesības deklarācija?

Šī ir oficiāla deklarācija, kuru struktūrvienība, kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus (AHCC), pārbauda, lai pārliecinātos, ka nepastāv personīgas intereses, kuras
varētu ietekmēt jūsu neatkarību, un nekāda cita veida interešu konflikts. Tādēļ jums jāpaziņo par visu profesionālo darbību un pilnvarām, kas īstenotas pirms
amata ieņemšanas Eiropas Parlamentā, lai novērstu interešu konflikta situācijas. Jāiesniedz informācija par nepārtrauktu piecu gadu periodu pirms amata
ieņemšanas Eiropas Parlamentā (attiecīgā gadījumā ietverot studijas un periodus bez profesionālās darbības).

11. Vai Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļas kompetencē ir arī ar piemaksām un algu saistītie jautājumi?

Nē, nav. Jums būs jāvēršas Individuālo tiesību un algu sarakstu nodaļā (INFONAP@europarl.europa.eu par algu, PERSDI@europarl.europa.eu par individuālo
tiesību).



12. Vai pirms pieņemšanas darbā veicamā medicīniskā pārbaude var tikt īstenota ārpus Eiropas Parlamenta (piemēram, pie mana ārstējošā ārsta)?

Nē, nevar. Jums jāievēro norādījumi, kas sniegti paziņojumā, kuru saņēmāt/saņemsiet People un kurā ir/būs norādīts, ka jūsu deputāta palīga darba līgums ir
sagatavots.

Tomēr, ja iepriekš esat apmeklējis medicīnisko pārbaudi kādā citā Eiropas Savienības iestādē, aicinām jūs nekavējoties sazināties ar Eiropas Parlamenta
medicīnas dienestu, kas izvērtēs nepieciešamību veikt atkārtotu medicīnisko pārbaudi. Lai iegūtu plašāku informāciju par ārstu apmeklējumiem, lūdzam
sazināties ar:

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
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878

13. Vai Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļa var man palīdzēt atrast dzīvesvietu pilsētā, kurā man būs jāstrādā?

Nē, nevar. Taču mūsu iestādei ir uzņemšanas birojs, kas palīdz reģistrētiem deputātu palīgiem, kuru darba vieta ir Briselē. Jūs varat ar šo biroju sazināties pa e-
pastu, rakstot uz šādu adresi -: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. Kā varu uzzināt, vai man pienākas citas piemaksas (ekspatriācijas pabalsts vai ārvalstnieka pabalsts, apgādnieka pabalsts, bērnu pabalsts)? Kādi dokumenti
man jāiesniedz?

To dokumentu saraksts, kuri jāiesniedz, lai varētu aprēķināt šos dažādos pabalstus, pievienots piedāvājumam, kas jums nosūtīts lietojumprogrammā People. Pēc
amata ieņemšanas šos dokumentus pārbaudīs Individuālo tiesību un algu sarakstu nodaļa, kas jūs informēs par piemaksām un pabalstiem
(PERSDI@europarl.europa.eu), kuriem varat pieteikties.

15. E-pastā saņēmu ziņojumu ar veidlapām, kas saistītas ar manas algas pārskaitīšanu, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu utt. Kas man jādara ar
šiem dokumentiem?

Šie dokumenti jums jāaizpilda un, parakstot darba līgumu, to oriģināli jāiesniedz šādā birojā:
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles (Nodaļa attiecībām ar personālu Briselē)
Rue Montoyer 70, Bruxelles



16. Kad un kur man jāiesniedz dokumenti, kas nepieciešami, lai noteiktu manas individuālās tiesības (pabalstus un piemaksas)?

Šo dokumentu oriģināli vai apliecinātas kopijas, parakstot darba līgumu, jāiesniedz šādā birojā:
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles (Nodaļa attiecībām ar personālu Briselē)
Rue Montoyer 70
Bruxelles

Tos var arī nosūtīt pa pastu uz šādu adresi:

Unité Droits individuels et rémunérations (Individuālo tiesību un algu sarakstu nodaļa)
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Dokumenti jāievieto aploksnē, uz kuras jābūt norādei „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents”.
Ieteicams šos dokumentus iesniegt pēc iespējas ātrāk, lai neaizkavētu jūsu tiesību noteikšanu.

17. Vai reģistrēta deputāta palīga darba līguma izpildes laikā es varu strādāt vai turpināt strādāt arī ārpus Eiropas Parlamenta — kā pašnodarbinātais, algots
darbinieks vai vietējā vai valsts līmeņa politiska amatpersona?

Jūs varat strādāt Parlamentā kā pilna laika vai nepilna laika darbinieks.
Ja jūs pieņem darbā kā nepilna laika darbinieku pēc deputāta, ar kuru jūs strādājat, pieprasījuma, jūs varat turpināt vai sākt papildu darbu ar rakstisku un
iepriekšēju piekrišanu no attiecīgā deputāta un no Eiropas Parlamenta iecēlējinstitūcijas. Šis darbs nedrīkst ietekmēt jūsu pienākumu izpildi kā attiecīgā deputāta
palīgam un nedrīkst kaitēt iestādes interesēm. Lai novērstu interešu konfliktu, parasti nav atļauts ieņemt vienlaikus reģistrēta deputāta palīga un dalībvalsti
pārstāvoša deputāta vietējā palīga amatu vai arī būt vienlaikus reģistrētam deputāta palīgam un lobiju grupas dalībniekam, vai vienlaikus būt reģistrētam
deputāta palīgam un pilnvarotajam maksātājam, kas strādā ar vietējiem palīgiem.

Ja pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas jums atļaus strādāt nepilna laika darbu, jūs varēsiet strādāt tikai tādu algotu papildu darbu, kas saistīts ar vēlētu amatu
valsts dienestā.

Ja vēlaties strādāt papildu darbu vai pildīt vēlēta amata pienākumus valsts dienestā, jums Personāla vadības un karjeras nodaļas Tiesību un pienākumu daļai
(droitsetobligations@ep.europa.eu) jāiesniedz iepriekšējas atļaujas pieprasījums, kura sagatavošanai jāizmanto attiecīgā veidlapa (pieejama
lietojumprogrammā People un iekštīklā).


