
OTÁZKY/ODPOVEDE

PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

1. Aké dokumenty sú potrebné na prijatie do zamestnania?

Zoznam dokumentov, ktoré ste povinný nahrať do aplikácie People, sa nachádza v ponuke, ktorá vám bola/bude doručená prostredníctvom tejto aplikácie.

2. Ako postupovať v prípade, že nastane problém s prístupom do aplikácie People (nefunguje odkaz uvedený v pracovnej ponuke/objaví sa správa o antivírusovej
kontrole)

 Uistite sa, že používate jeden z týchto prehliadačov: Mozilla Firefox alebo Google Chrome.
 Pozorne si pozrite inštruktážne video o používaní aplikácie. Odkaz na toto video sa uvádza v správe, ktorá obsahuje odkaz na aplikáciu PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4.
 Ak problém s prístupom pretrváva, môžete poslať správu na adresu PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Ak je to možné, pošlite aj snímku obrazovky, na

ktorej sa uvádza hlásenie o „chybe“ alebo o nedostupnosti aplikácie.
Ak dostanete správu o „antivírusovej kontrole“ počas sťahovania vašich dokumentov, zavrite aplikáciu a vráťte sa k nej o niekoľko minút neskôr. Je
pravdepodobné, že príslušný dokument bol medzitým stiahnutý.

3. Kam mám poslať dokumenty potrebné na prijatie do zamestnania?

Originálne dokumenty alebo zodpovedajúce overené kópie treba pri podpise zmluvy odovzdať na oddelení vzťahov s personálom v Bruseli na Rue Montoyer 70.
Ak sa dokumenty odovzdávajú až po dátume vášho nástupu do funkcie, môžete ich poslať vnútornou poštou na túto adresu:

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

Na obálke uveďte poznámku „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“.



4. Ako postupovať v prípade, že pri podpise zmluvy nemôžem predložiť originály alebo zodpovedajúce overené kópie dokumentov požadovaných na moje prijatie
do zamestnania?

Na doručenie svojich dokumentov máte tri mesiace od nadobudnutia platnosti zmluvy.
Váš osobný spis ostane na oddelení pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov až do doručenia originálov vašich dokumentov
a/alebo zodpovedajúcich overených kópií požadovaných dokumentov (pozri bod 3).
To znamená, že určenie výšky vašej odmeny vrátane stanovenia vašich individuálnych nárokov sa oneskorí.
Počas tohto obdobia budete poberať len základný plat.
Ak do troch mesiacov nedoručíte originálne dokumenty alebo zodpovedajúce overené kópie, vaša zmluva bude ukončená.

5. Ako postupovať v prípade, že mám nastúpiť na pozíciu akreditovaného asistenta poslanca a nemám štátnu príslušnosť žiadneho členského štátu Európskej
únie?

Poslanec vás môže chcieť prijať ako svojho akreditovaného asistenta, aj keď ste štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členom EÚ. V takom prípade poslanec
predloží riadne odôvodnenú žiadosť orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ). Tento orgán môže povoliť výnimku z povinnosti mať štátnu
príslušnosť členského štátu EÚ a informuje poslanca o krokoch prijatých v súvislosti s jeho žiadosťou. Poslanec môže následne podať žiadosť o vaše prijatie do
zamestnania v súlade s bežným postupom.

6. (Ešte) nemám vysokoškolský diplom. Môžem byť  prijatý do zamestnania?

Nie. Ak váš poslanec požaduje, aby ste boli prijatý v platovej triede 14 až 19.

Áno. Ak namiesto vysokoškolského diplomu môžete doložiť diplom o stredoškolskom vzdelaní, ktorý oprávňuje na vysokoškolské vzdelanie, a náležitú platenú
odbornú prax, ktorú ste vykonávali na plný úväzok minimálne počas troch rokov. Zaradený môžete byť maximálne do platovej triedy  13.

7. Ako postupovať v prípade opätovného prijatia do zamestnania s prerušením/bez prerušenia (aké dokumenty sú potrebné)?

V prípade opätovného prijatia do zamestnania s prerušením:
Postup je rovnaký ako postup opísaný pri prijatí do zamestnania.
Do aplikácie People treba nahrať nový výpis z registra trestov, nové vyhlásenie o dôvernosti a v prípade potreby platný preukaz totožnosti (ak vypršala platnosť
preukazu, ktorý ste uvádzali pri svojom prvom prijatí do zamestnania). Diplom a/alebo doklad o odbornej praxi si môžete stiahnuť zo svojho osobného spisu
v aplikácii Streamline, ak ste si ich pred vypršaním predchádzajúcej zmluvy uložili.

V prípade opätovného prijatia do zamestnania bez prerušenia:
Žiadosť o prijatie do zamestnania je rovnaká ako žiadosť opísaná pri prijatí do zamestnania, s tým rozdielom, že už netreba poskytnúť nijaký doklad.
Bude vám zaslaná elektronická správa s výzvou, aby ste podpísali novú zmluvu.



8. Mám veľký problém získať v krátkom čase výpis z registra trestov a/alebo doklad o mojej vojenskej službe (povinnosť v prípade Rakúska, Cypru, Dánska,
Estónska, Fínska, Grécka, Litvy a krajín mimo EÚ, ako aj v prípade osôb s dvojitým občianstvom). Čo mám robiť?

Pokiaľ najneskôr do piatich pracovných dní pred začiatkom platnosti vašej zmluvy nemôžete nahrať do aplikácie People jeden alebo všetky tieto dokumenty, orgán
oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ) môže akceptovať riadne vyplnené, datované a podpísané čestné vyhlásenie dostupné v aplikácii People. Originály
dokumentov (alebo ich zodpovedajúce overené kópie) predložíte pri podpise zmluvy alebo do troch mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy.

9. Kto je oprávnený osvedčiť kópie dokumentov, ktoré vám musím zaslať?

Vnútroštátne orgány verejnej správy vrátane miestnych a územných samospráv, diplomatické a konzulárne zastúpenia, ako aj súdne a policajné orgány,
medzinárodné organizácie ako OSN, NATO, OECD a OBSE, orgány, ktoré úplne alebo čiastočne podliehajú členskému štátu a ktoré majú oprávnenie alebo ktoré
takéto členský štát uznáva ako inštitúciu poskytujúcu verejné služby občanom (napríklad vnútroštátne poštové služby), univerzity a iné vzdelávacie zariadenia
v prípade ich vlastných diplomov, niektoré služby v oblasti ľudských zdrojov v inštitúciách Európskej únie, ako aj im podobné orgány, notári, advokáti, ale len v tých
krajinách, v ktorých sú zo zákona oprávnení na takéto služby, a to konkrétne:

 „barristers“ (advokáti) a „solicitors“ (obhajcovia) v Spojenom kráľovstve a Írskej republike,
 „advocates“ (advokáti) na Malte,
 „advogados“ (advokáti) v Portugalsku.

10. Čo je cieľom vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré musia akreditovaní asistenti poslancov vyplniť a predložiť pri ich prijatí do zamestnania?

Ide o predpísané vyhlásenie, ktoré skúma orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ), aby overil, že neexistuje prípadný osobný záujem, ktorý by mohol
ohroziť vašu nezávislosť, ani žiadny iný konflikt záujmov. Zároveň v ňom musíte nahlásiť všetky odborné činnosti a všetky mandáty, ktoré ste vykonávali pred
nástupom do funkcie v Parlamente, aby sa predišlo vzniku konfliktu záujmov. Poskytnuté informácie musia pokrývať nepretržité obdobie piatich rokov pred vaším
nástupom do práce v Európskom parlamente (v prípade potreby vrátane štúdia alebo obdobia bez zamestnania).

11. Má oddelenie pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov právomoc spracúvať aj moje príspevky a plat?

Nie. V tejto súvislosti sa musíte obrátiť na oddelenie individuálnych nárokov a miezd (INFONAP@europarl.europa.eu pre miezd, PERSDI@europarl.europa.eu pre
individuálnych nárokov).



12. Možno vstupnú lekársku prehliadku absolvovať aj mimo priestorov Európskeho parlamentu, napríklad u môjho ošetrujúceho lekára?

Nie. Ste povinný dodržiavať pokyny uvedené v oznámení doručenom prostredníctvom aplikácie People, v ktorom ste boli/budete informovaný o tom, že vaša
zmluva na pozíciu asistenta poslanca je pripravená.

Ak ste však už predtým absolvovali lekársku prehliadku v inej európskej inštitúcii, čo najskôr sa skontaktujte s lekárskou službou Európskeho parlamentu, ktorá
posúdi, či musíte absolvovať ďalšiu prehliadku. Viac informácií o lekárskych prehliadkach vám poskytne:

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

13. Môže mi oddelenie pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov pomôcť nájsť si ubytovanie v meste, kam som bol
pridelený?

Nie, ale v našej inštitúcii je k dispozícii oddelenie pre prijímanie akreditovaných asistentov poslancov pridelených do Bruselu, s ktorým sa môžete spojiť e-mailom
na tejto adrese podľa svojho budúceho pôsobiska: AccueilBru@europarl.europa.eu .

14. Ako zistím, či mám nárok na iné príspevky (na zahraničné bydlisko alebo expatriáciu, domácnosť alebo nezaopatrené dieťa)? Aké dokumenty musím predložiť?

Zoznam dokumentov, ktoré treba poskytnúť na výpočet výšky týchto rôznych príspevkov, sa uvádza v prílohe k ponuke, ktorú ste dostali prostredníctvom aplikácie
People. Po vašom nástupe do funkcie tieto dokumenty preskúma oddelenie individuálnych nárokov a miezd, ktoré vás bude informovať o príspevkoch a prídavkoch
(PERSDI@europarl.europa.eu), ktoré si môžete nárokovať.

15. E-mailom som dostal oznámenie s formulármi týkajúcimi sa vyplácania mojej mzdy, zdravotného a úrazového poistenia atď. Čo mám urobiť s týmito
dokumentmi?

Tieto originálne dokumenty musíte vyplniť a pri podpise zmluvy odovzdať v kancelárii oddelenia pre vzťahy s personálom:
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles
Rue Montoyer 70
Bruxelles



16. Kedy a kde musím predložiť dokumenty potrebné na stanovenie mojich individuálnych nárokov (prídavkov a príspevkov)?

Originálne dokumenty alebo overené kópie môžete odovzdať pri podpise svojej zmluvy v kancelárii oddelenia pre vzťahy s personálom:
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles
Rue Montoyer 70
Bruxelles

alebo poslať poštou na adresu:

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

Na obálke uveďte poznámku „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“.
Odporúčame vám, aby ste tieto dokumenty poslali v dostatočnom predstihu, aby nedošlo k oneskoreniu pri stanovení vašich nárokov.

17. Môžem vykonávať alebo naďalej vykonávať pracovnú činnosť mimo Európskeho parlamentu súbežne popri výkone funkcie akreditovaného asistenta poslanca:
samostatnú zárobkovú činnosť, platenú prácu či politický mandát na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni?

Môžete byť zamestnaný na plný alebo na čiastočný úväzok v Parlamente.
Ak ste zamestnaný na čiastočný úväzok na žiadosť vášho poslanca, môžete si ponechať alebo rozvíjať doplnkovú činnosť s písomným a predbežným povolením
vášho poslanca a menovacieho orgánu Európskeho parlamentu. Táto činnosť nesmie mať vplyv na funkciu, ktorú vykonávate u tohto poslanca, a nesmie
poškodzovať záujmy inštitúcie. Vo všeobecnosti sa nepovoľuje pracovať ako akreditovaný asistent poslanca a zároveň ako miestny asistent poslanca národného
parlamentu, ako akreditovaný asistent poslanca a zároveň člen lobistickej skupiny alebo ako akreditovaný asistent poslanca a zároveň ako osoba poverená
výkonom platieb pre miestnych asistentov, aby sa predišlo konfliktu záujmov.

Ak vám bolo na základe vašej žiadosti povolené pracovať na čiastočný úväzok, nemôžete vykonávať externú zárobkovú činnosť okrem volených verejných funkcií.

Ak máte záujem vykonávať externú činnosť alebo volenú verejnú funkciu, musíte požiadať o predchádzajúci súhlas prostredníctvom príslušného formulára (ktorý
je dispozícii v aplikácii People alebo na intranete) na úseku pre práva a povinnosti na oddelení pre riadenie zamestnancov a služobný postup
(droitsetobligations@ep.europa.eu).


