
FRÅGOR OCH SVAR

REKRYTERING

1. Vilka handlingar behöver jag lämna in för att kunna rekryteras?

Förteckningen över de handlingar som du ska ladda upp till applikationen People återfinns i det erbjudande som du har mottagit/kommer att motta via
applikationen.

2. Vad ska jag göra om jag har problem med att logga in i People (länken i anställningserbjudandet fungerar inte/jag får ett meddelande om en
antiviruskontroll)?

 Kontrollera att du använder en av följande webbläsare: Mozilla Firefox eller Google Chrome.
 Titta på instruktionsvideon för applikationen. Länken till videon finns i det meddelande som innehåller länken till People:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Om du fortfarande inte kan logga in ombes du skicka ett meddelande till PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Skicka gärna med en skärmdump som visar

problemet.
Om du får ett meddelande om en antiviruskontroll när du laddar ner dina dokument ska du stänga ner applikationen och vänta några minuter innan du öppnar
den igen. Dokumentet kan då ha laddats ner under tiden.

3. Vart ska jag skicka mina rekryteringshandlingar?
Originalen eller de bestyrkta kopiorna ska lämnas in till Enheten för kontakter med personalen i Bryssel (adress: l'Unité des relations avec le personnel,
Rue Montoyer 70) när kontraktet skrivs på.
Om du lämnar in handlingarna efter att du har tillträtt tjänsten kan du skicka dem med internpost till följande adress:

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

i ett kuvert märkt ”ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents”.



4. Vad händer om jag inte kan lämna in originalen eller de bestyrkta kopiorna av mina rekryteringshandlingar när jag skriver under kontraktet?
Du har tre månader på dig från det att kontraktet börjar gälla att lämna in dina handlingar.
Enheten för rekrytering av kontraktsanställd personal och ackrediterade parlamentsassistenter behåller din personliga akt tills de har mottagit de nödvändiga
handlingarna i original eller bestyrka kopior av dessa (se punkt 3).
Det innebär att det tar längre tid att fastställa din lönenivå och dina individuella rättigheter.
Fram till dess betalas endast din grundlön ut.
Om du inte skickar in handlingarna innan tidsfristen på tre månader har löpt ut upphävs ditt kontrakt.

5. Vad ska jag göra om jag ska rekryteras som ackrediterad parlamentsassistent och jag inte är medborgare i en av EU:s medlemsstater?

En parlamentsledamot kan välja att rekrytera dig som ackrediterad parlamentsassistent trots att du inte är EU-medborgare. I sådana fall ska parlamentsledamoten
lämna in en motiverad begäran till den myndighet som har befogenhet att sluta anställningsavtal. Denna kan bevilja ett undantag från kravet om medborgarskap
i en EU-medlemsstat och meddelar parlamentsledamoten om sitt beslut. Därefter kan parlamentsledamoten lämna in en begäran om rekrytering enligt det vanliga
förfarandet.

6. Jag har (ännu) inte någon examen från högre utbildning. Kan jag rekryteras?
Nej. Om din parlamentsledamot begär att du ska rekryteras i lönegrad 14–19.

Ja. Om du i stället för ett examensbevis från högre utbildning har ett examensbevis från en gymnasieutbildning som ger tillträde till högre utbildning och lämplig
arbetslivserfarenhet om minst tre år från en betald heltidsanställning. Då kan du emellertid inte rekryteras till en högre lönegrad än 13.

7. Vad ska jag göra om jag återrekryteras med avbrott/utan avbrott (vilka handlingar ska jag lämna in)?

Vid återrekrytering med avbrott:
Förfarandet är identiskt med det vanliga rekryteringsförfarandet.
Du måste i People på nytt ladda upp ett utdrag ur belastningsregistret, ett nytt sekretessintyg och vid behov en giltig identitetshandling (om giltighetstiden för
den identitetshandling som du laddade upp då du ursprungligen rekryterades har löpt ut). Examensbeviset och/eller intyget på arbetslivserfarenhet kan hämtas
från din personliga akt i Streamline om du sparade dem då ditt föregående kontrakt löpte ut.

Vid återrekrytering utan avbrott:
Rekryteringsbegäran är densamma som vid en vanlig rekrytering, med den enda skillnaden att du inte behöver lämna in några handlingar.
Du kommer att få ett e-postmeddelande där du ombes skriva under ditt nya anställningskontrakt.



8. Jag har svårt att få ett utdrag ur belastningsregistret och/eller ett intyg om militärtjänstgöring (obligatoriskt för Österrike, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Grekland och Litauen samt för icke EU-länder, inbegripet för personer med dubbelt medborgarskap) med kort varsel: Vad ska jag göra?

Om du inte har möjlighet att ladda upp en eller flera av de begärda handlingarna i applikationen Peopleminst fem arbetsdagar innan kontraktet träder i kraft, kan
den myndighet som har befogenhet att sluta anställningsavtal acceptera den försäkran på heder och samvete som finns i People. Försäkran ska vara korrekt ifylld,
daterad och undertecknad. Du ska lämna in handlingarna i original (eller bestyrkta kopior av dessa) när du skriver under ditt kontrakt eller inom tre månader efter
det att kontraktet träder i kraft.

9. Vem har rätt att bestyrka kopior av de handlingar som jag ska skicka in?

Nationella offentliga myndigheter, inklusive regionala och lokala myndigheter, diplomatiska och konsulära beskickningar samt rättsliga och polisiära myndigheter,
de internationella organisationerna FN, Nato, OECD, OSSE och organ som helt eller delvis tillhör en medlemsstat och som av denna har fått tillstånd/godkännande
att tillhandahålla offentliga tjänster till medborgarna (t.ex. nationella posttjänster), universitet och andra utbildningsinstitutioner när det gäller deras egna
examensbevis, vissa personaltjänster vid EU:s institutioner samt likvärdiga organ, notarius publicus samt jurister i de länder där de har rättslig befogenhet att
bestyrka dokument, nämligen

 ”barristers” och ”solicitors” i Förenade kungariket och Republiken Irland,
 ”advocates” i Malta, och
 ”advogados” i Portugal.

10. Vilket är ändamålet med intyget om frånvaro av intressekonflikter som ackrediterade parlamentsassistenter måste fylla i och lämna in när de rekryteras?

Detta är ett lagstadgat intyg som den myndighet som har befogenhet att sluta anställningsavtal granskar för att kontrollera om det föreligger eventuella personliga
intressekonflikter som skulle kunna äventyra ditt oberoende eller någon annan sorts intressekonflikt. Du måste också ange all din yrkesverksamhet och alla
uppdrag som du innehaft före din anställning vid parlamentet, i syfte att undvika intressekonflikter. De upplysningar som du lämnar ska omfatta en
sammanhängande period på fem år före din anställning vid Europaparlamentet (inbegripet, i tillämpliga fall, studier och perioder då du inte har varit
yrkesverksam).

11. Är det Enheten för rekrytering av kontraktsanställd personal och ackrediterade parlamentsassistenter som hanterar löne- och ersättningsfrågor?

Nej. Dessa frågor hanteras av Enheten för individuella rättigheter och ersättningar (INFONAP@europarl.europa.eu för ersättningar,
PERSDI@europarl.europa.eu för individuella rättigheter).



12. Kan hälsokontrollen inför nyanställning göras utanför Europaparlamentets lokaler, till exempel av min behandlande läkare?

Nej. Du måste följa anvisningarna i det meddelande som du har mottagit/kommer att motta i People om att ditt anställningskontrakt för tjänsten som
parlamentsassistent har färdigställts.

Om du har gjort en hälsokontroll tidigare, hos en annan EU-institution, rekommenderas du att så snart som möjligt kontakta Europaparlamentets läkartjänst
som bedömer om en ny hälsokontroll är nödvändig. Mer information om hälsokontrollen kan du då från:

Läkartjänsten i Bryssel Läkartjänsten i Luxemburg
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Bryssel Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembpourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tfn : +32 228 42 123 Tfn : +352 43 00 22 878

13. Kan Enheten för rekrytering av kontraktsanställd personal och ackrediterade parlamentsassistenter hjälpa mig att hitta bostad i den stad där jag kommer att
arbeta?

Nej, men institutionen har en välkomsttjänst för ackrediterade parlamentsassistenter som anställs i Bryssel. Du kan kontakta denna tjänst via följande e-postadress
(beroende på din framtida tjänstgöringsort): AccueilBru@europarl.europa.eu

14. Hur får jag reda på om jag har rätt till ytterligare ersättning (utlandstillägg, särskilt utlandstillägg, hushållstillägg, barntillägg)? Vilka handlingar ska jag
lämna in?

Förteckningen över de handlingar som ska lämnas in för beräkning av dessa olika tillägg finns som bilaga till det erbjudande om anställning som du har mottagit
via People. Efter att du tillträder din tjänst kommer handlingarna att granskas av Enheten för individuella rättigheter och ersättningar,
(PERSDI@europarl.europa.eu), som därefter kommer att informera dig om de typer av bidrag och tillägg som du har rätt till.

15. Jag har fått ett e-postmeddelande med blanketter som gäller utbetalning av min lön, sjuk- och olycksfallsförsäkring osv. Vad ska jag göra med dessa
blanketter?

Du ska fylla i blanketterna i original och lämna in dem när du skriver under ditt kontrakt på kontoret på följande adress:
l'Unité des Relations avec le personnel (Enheten för kontakter med personalen i Bryssel) Rue Montoyer 70 Bryssel.



16. När och var ska jag lämna in de handlingar som krävs för att fastställa mina individuella rättigheter (bidrag och tillägg)?

Du kan lämna in dessa handlingar i original eller bestyrkta kopior av dessa när du skriver under ditt kontrakt på kontoret på följande adress:
l'Unité des Relations avec le personnel (Enheten för kontakter med personalen i Bryssel), Rue Montoyer 70 Bryssel

Alternativt kan du skicka dem i posten till följande adress:

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

i ett kuvert märkt ”ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents”.
Du rekommenderas att lämna in dessa handlingar så snart som möjligt för att dina rättigheter ska kunna fastställas utan dröjsmål.

17. Kan jag utöva eller fortsätta att utöva en verksamhet utanför Europaparlamentet samtidigt som jag är anställd som ackrediterad parlamentsassistent, såsom
arbete som egenföretagare, avlönat arbete eller ett politiskt uppdrag på lokal eller nationell nivå?

Du kan vara anställd på heltid eller deltid.
Om du är deltidsanställd på begäran av din parlamentsledamot kan du behålla eller uppta en kompletterande verksamhet efter föregående och skriftligt
godkännande från parlamentsledamoten och från Europaparlamentets tillsättningsmyndighet. Verksamheten får inte inverka skadligt på din tjänst hos
parlamentsledamoten i fråga och inte heller på institutionens intressen. I allmänhet är det inte tillåtet att samtidigt vara ackrediterad parlamentsassistent vid
Europaparlamentet och lokal assistent för en nationell parlamentsledamot, eller att vara ackrediterad parlamentsassistent vid Europaparlamentet och medlem i
en lobbygrupp, eller att vara ackrediterad parlamentsassistent vid Europaparlamentet och avlönad tredje part för lokala assistenter. Syftet med dessa regler är
att undvika intressekonflikter.

Om du har lämnat in en begäran om deltidsarbete och har fått denna begäran godkänd får du inte utöva någon annan extern avlönad verksamhet än ett offentligt
ämbete.

Om du önskar utöva en extern verksamhet eller ett offentligt ämbete ska du först lämna in en begäran om godkännande på den avsedda blanketten (tillgänglig i
applikationen People eller på intranätet) till avdelningen för rättigheter och skyldigheter vid Enheten för personaladministration och karriär
(droitsetobligations@ep.europa.eu).


