
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

ZAPOSLITEV

1. Kateri dokumenti so potrebni za zaposlitev?

Seznam dokumentov, ki jih morate naložiti v aplikacijo People najdete v ponudbi, ki ste jo/jo boste prejeli prek te aplikacije.

2. Kaj naredim, če imam težave pri dostopu do aplikacije People (povezava v ponudbi za zaposlitev ne deluje/sporočilo o protivirusnem preverjanju)?

 Preverite, ali uporabljate enega od naslednjih brskalnikov: Mozilla Firefox ali Google Chrome.
 Pazljivo si oglejte video o uporabi aplikacije. Povezavo do videa najdete v sporočilu, ki vsebuje povezavo do aplikacije PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Če imate še vedno težave pri dostopu, lahko pošljete sporočilo na elektronski naslov PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Če je le mogoče, pošljite posnetek

zaslona, ki javlja napako ali onemogočen dostop do aplikacije.

Ko pri nalaganju dokumentov prejmete sporočilo „anti-virus check“ (protivirusno preverjanje), zaprite aplikacijo in jo po nekaj minutah ponovno odprite.
Dokumenti se bodo medtem verjetno naložili.

3. Kam moram poslati dokumente, ki so potrebni za zaposlitev?

Izvirnike dokumentov ali overjene kopije morate ob podpisu pogodbe oddati v pisarnah na oddelku za odnose z zaposlenimi v Bruslju (Unité des relations avec le
personnel, Rue Montoyer 70, Bruxelles).
Če boste dokumente predložili po nastopu dela, jih boste lahko po notranji pošti poslali oddelku za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih
parlamentarnih pomočnikov:
Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
GEO 02B012
Luxembourg

v ovojnici z napisom „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“ (parlamentarni pomočniki, dokumenti).



4. Kaj se zgodi, če izvirnikov ali overjenih kopij dokumentov, ki se zahtevajo za zaposlitev, ne morem predložiti ob podpisu pogodbe?

Dokumente morate predložiti v treh mesecih po začetku veljavnosti pogodbe.
Vašo osebno dokumentacijo bodo hranili na oddelku za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov, dokler ne bodo prejeli
izvirnikov in/ali overjenih kopij zahtevanih dokumentov (gl. točko 3).
Višino plače, vključno z individualnimi pravicami, vam bodo tako določili pozneje.
Do takrat boste prejemali samo osnovno plačo.
Če izvirnih dokumentov ali overjenih kopij ne boste predložili v treh mesecih, vam bodo pogodbo prekinili.

5. Kakšen je postopek, če bi se zaposlil kot akreditirani parlamentarni pomočnik in nisem državljan države članice Evropske unije?

Če vas poslanec želi zaposliti kot akreditiranega parlamentarnega pomočnika, čeprav niste državljan države članice EU, predloži utemeljeno prošnjo organu za
sklepanje pogodb o zaposlitvi. Ta lahko omogoči odstopanje od obveznosti, da ste državljan države članice, in poslanca obvesti o svoji odločitvi. Poslanec lahko nato
vloži prošnjo za vašo zaposlitev po običajni poti.

6. Nimam (še) visokošolske izobrazbe. Ali se lahko zaposlim?
Ne, če poslanec zahteva, da se zaposlite v razredu od 14 do 19.

Da, če nimate visokošolske izobrazbe, lahko pa utemeljite, da imate srednješolsko izobrazbo, ki omogoča visokošolsko izobraževanje, in najmanj tri leta ustreznih
poklicnih izkušenj s polnim plačanim delovnim časom. Uvrščeni ste lahko največ v zaposlitveni razred 13.

7. Kakšen je postopek pri ponovni zaposlitvi s prekinitvijo/brez prekinitve (katere dokumente potrebujem)?

Ponovna zaposlitev s prekinitvijo:
Postopek je enak kot pri zaposlitvi.
V aplikacijo Peoplemorate naložiti nov izpisek iz kazenske evidence, novo izjavo o zaupnosti in po potrebi veljaven osebni dokument (če dokument, ki ste ga
predložili pri predhodni zaposlitvi, ni več veljaven). Diplomo in/ali podatke o poklicnih izkušnjah je mogoče pridobiti iz vaše osebne dokumentacije v aplikaciji
Streamline, če ste jih shranili pred iztekom predhodne pogodbe.

Ponovna zaposlitev brez prekinitve:
Prošnja za zaposlitev je enaka kot pri zaposlitvi, razlika je le v tem, da ni treba predložiti nobenega dokumenta.
Po elektronski pošti boste prejeli povabilo, da pridete podpisat novo pogodbo.



8. Izpisek iz kazenske evidence in/ali dokument o služenju vojaškega roka (obvezno za Avstrijo, Ciper, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo in Litvo ter države, ki niso
članice EU, tudi za osebe z dvojnim državljanstvom) bi zelo težko pridobil v kratkem času. Kaj naj naredim?

Če (enega od) teh dokumentov ne morete naložiti v aplikacijo People najpozneje pet delovnih dni pred začetkom pogodbe, lahko organ za sklepanje pogodb o
zaposlitvi sprejme ustrezno izpolnjeno, datirano in podpisano častno izjavo, ki je na voljo v tej aplikaciji. Izvirne dokumente (ali overjene kopije) boste predložili ob
podpisu pogodbe ali v treh mesecih po začetku njene veljavnosti.

9. Kdo lahko overja kopije dokumentov, ki jih moram poslati?

Nacionalne javne uprave, vključno z lokalnimi in teritorialnimi skupnostmi, diplomatska in konzularna predstavništva, pravosodni in policijski organi, mednarodne
organizacije OZN, NATO, OECD in OVSE, organizacije, ki popolnoma ali delno pripadajo državi članici in jih je ta pooblastila ali priznala, da državljanom ponujajo
javne storitve (na primer nacionalne poštne storitve), univerze in druge izobraževalne ustanovesamo za pri njih pridobljene diplome, nekatere službe za človeške
vire pri institucijah Evropske unije in druge njim podobne organizacije ter notarji, odvetniki, vendar samo v državah, v katerih so za to zakonito pooblaščeni, in sicer:

 v Veliki Britaniji in v Republiki Irski barristers in solicitors,
 na Malti advocates
 in na Portugalskem advogados.

10. Kakšen je namen izjave o neobstoju nasprotja interesov, ki jo morajo akreditirani parlamentarni pomočniki izpolniti in predložiti ob zaposlitvi?

Gre za zakonsko predpisano izjavo, ki jo organ za sklepanje pogodb o zaposlitvi preuči, da bi ugotovil, ali nimate osebnega interesa, ki bi lahko vplival na vašo
neodvisnost, ali da niste v katerem koli drugem nasprotju interesov. Navesti morate vse poklicne dejavnosti in mandate, ki ste jih opravljali pred nastopom dela v
Parlamentu, da bi tako preprečili nasprotje interesov. Informacije morajo zajemati nepretrgano obdobje petih let pred nastopom dela v Evropskem parlamentu
(po potrebi tudi študij in obdobja, ko niste opravljali poklicne dejavnosti).

11. Ali je oddelek za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov pristojen tudi za izplačevanje nadomestil in plače?

Ne. Obrniti se boste morali na oddelek za individualne pravice zaposlenih in izplačila (INFONAP@europarl.europa.eu za izplačila, PERSDI@europarl.europa.eu za
individualne pravice).



12. Ali lahko zdravniški pregled pred zaposlitvijo opravim drugje kot v Evropskem parlamentu, na primer pri svojem lečečem zdravniku?

Ne. Ravnati morate v skladu z navodili iz obvestila, poslanega iz aplikacije People, v katerem ste bili/boste obveščeni, da je vaša pogodba parlamentarnega
pomočnika pripravljena.

Če ste zdravniški pregled opravili že prej v drugi evropski instituciji, se morate čim prej obrniti na zdravstveno službo Evropskega parlamenta, ki bo presodila, ali ga
morate ponovno opraviti. Več informacij o zdravniških pregledih lahko dobite pri zdravstveni službi v Bruslju in Luxembourgu:

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. Ali mi oddelek za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov lahko pomaga najti stanovanje v mestu, v katerem sem
zaposlen?

Ne, vendar je v naši instituciji sprejemna pisarna za akreditirane parlamentarne pomočnike, zaposlene v Bruslju, ki ji lahko pišete po elektronski pošti glede na vaš
prihodnji kraj zaposlitve: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. Kako lahko zvem, ali sem upravičen do drugih nadomestil (nadomestili za izselitev in bivanje v tujini, gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka)?
Katere dokumente moram predložiti?

Seznam dokumentov, ki jih morate predložiti za izračun različnih nadomestil, je priložen ponudbi, ki vam je bila poslana prek aplikacije People. Ko boste nastopili
delo, bodo te dokumente preučili na oddelku za individualne pravice zaposlenih in izplačila, nato pa vas bodo obvestili o nadomestilih in dodatkih
(PERSDI@europarl.europa.eu), do katerih ste upravičeni.

15. Po elektronski pošti sem prejel obvestilo z obrazci o izplačilu plače, zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju itd. Kaj moram narediti s temi dokumenti?

Izvirne dokumente morate izpolniti in jih ob podpisu pogodbe oddati v pisarnah na oddelku za odnose z zaposlenimi v Bruslju:
Unité des Relations avec le personnel, Rue Montoyer 70, Bruxelles.



16. Kdaj in komu moram predložiti dokumente, potrebne za določitev individualnih pravic (dodatkov in nadomestil)?

Izvirne dokumente ali overjene kopije lahko ob podpisu pogodbe oddate v pisarnah na oddelku za odnose z zaposlenimi v Bruslju:
Unité des Relations avec le personnel
Rue Montoyer 70
Bruxelles

ali jih pošljete po pošti oddelku za individualne pravice zaposlenih in izplačila:

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

v ovojnici z napisom „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“ (parlamentarni pomočniki, dokumenti).
Svetujemo vam, da dokumente pošljete čim prej, da vam ne bi bilo treba predolgo čakati na določitev pravic.

17. Ali lahko medtem, ko opravljam delo akreditiranega parlamentarnega pomočnika, (še naprej) opravljam dejavnost zunaj Evropskega parlamenta: samostojno
dejavnost, plačano delo, politični mandat na lokalni ali nacionalni ravni?

Zaposleni ste lahko s polnim ali krajšim delovnim časom.
Če ste zaposleni s krajšim delovnim časom na zahtevo poslanca, vam lahko ta skupaj z organom Evropskega parlamenta za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pisno
predhodno odobri, da ohranite ali razvijete dodatno dejavnost. Ta ne sme škodovati delu, ki ga opravljate pri poslancu, in interesom institucije. Da bi preprečili
nasprotje interesov, večinoma ni dovoljeno, da bi bili hkrati akreditirani parlamentarni pomočnik in lokalni pomočnik poslanca nacionalnega parlamenta ali hkrati
akreditirani parlamentarni pomočnik in lobist ali hkrati akreditirani parlamentarni pomočnik in plačilni posrednik za lokalne pomočnike.

Če vam je odobreno, da delate s krajšim delovnim časom na vašo zahtevo, lahko kot plačano zunanjo dejavnost opravljate samo voljene javne funkcije.

Če želite opravljati zunanjo dejavnost ali voljene javne funkcije, morate predhodno na ustreznem obrazcu, ki je na voljo v aplikaciji People ali na intranetu, pri službi
za pravice in dolžnosti na oddelku za kadrovsko vodenje in poklicno pot zaposlenih (droitsetobligations@ep.europa.eu) vložiti prošnjo za odobritev.


