Kom bij het
Europees
Parlement!
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Het personeel van de Europese instellingen draagt dagelijks bij
aan het Europese project, nu en in de toekomst. De ambtenaren en
andere personeelsleden van de Europese Unie stellen zich in dienst
van honderden miljoenen mensen en elke burger kan hieraan zijn
steentje bijdragen. Bent u geïnteresseerd in een stage of een baan
bij het Europees Parlement ? In deze gids vindt u een overzicht van
de verschillende stage- en carrièremogelijkheden die onze instelling
te bieden heeft en van de procedures die u hiervoor moet doorlopen.
Wij hopen dat deze gids aan uw verwachtingen voldoet en dat wij u
op een dag als collega mogen begroeten.

Veel leesplezier !

Afdeling Betrekkingen met het personeel
Directoraat-generaal Personeelszaken

De in deze gids opgenomen informatie laat de door de bevoegde
autoriteiten bij de uitoefening van hun discretionaire bevoegdheid gehanteerde interpretatie onverlet en kan in geen geval bij een geschil
het Europees Parlement worden tegengeworpen.
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1 Het Europees Parlement in het kort
Het Europees Parlement is de enige instelling van de Europese Unie
die rechtstreeks door de burgers
wordt gekozen. Het Parlement
vormt dan ook het democratische
fundament bij uitstek van de EU.
Sinds 1979 kiezen de Europese
burgers het Europees Parlement
door middel van rechtstreekse
algemene verkiezingen. In de
achtste zittingsperiode bestaat het
Parlement uit 751 leden. Het is de
spreekbuis van meer dan 500 miljoen Europeanen, afkomstig uit de
28 lidstaten.
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Het Europees Parlement heeft
drie basisbevoegdheden: een
wetgevende bevoegdheid, een
begrotingsbevoegdheid en de bevoegdheid om politiek toezicht te
houden op de overige Europese
instellingen. De rol van het Parlement wordt voortdurend uitgebreid. Zo moeten de EU-lidstaten
rekening houden met de uitslag
van de Europese verkiezingen bij
het aanwijzen van een kandidaat
voor de functie van voorzitter
van de Europese Commissie. De
benoeming van deze kandidaat
moet door het nieuwe Parlement
worden goedgekeurd. Zo „kiest”
het Parlement, volgens de bewoordingen van het Verdrag, de

voorzitter van de Commissie. Dit
betekent dat de kiezers daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen
op de keuze van de persoon die
aan het hoofd komt te staan van
het dagelijks bestuur van de Unie.
Bezoek
de
internetpagina
van het Europees Parlement:
http://www.europarl.europa.eu/
portal/nl voor meer informatie
en volg de activiteiten van het
Parlement ook op Facebook
https://www.facebook.com/
europeanparliament en op Twitter
https://twitter.com/Europarl_nl.
De drie belangrijkste standplaatsen van het Europees Parlement
zijn Brussel, Luxemburg en Straatsburg. Het Secretariaat-generaal is
officieel in Luxemburg gevestigd,
maar de leden van het Europees
Parlement en de nauw met hen samenwerkende diensten bevinden
zich in Brussel. De vergaderingen
van de fracties en de parlementaire commissies en de extra plenaire vergaderingen vinden plaats in
Brussel. De plenaire parlementaire vergaderingen, die twaalf keer
per jaar gedurende een week
plaatsvinden, worden gehouden
in Straatsburg, de officiële zetel
van het Europees Parlement.

Het Secretariaat-generaal vormt
de administratieve structuur van
het Europees Parlement. Het
bestaat uit 12 directoraten-generaal en een Juridische Dienst.
De dubbele taak van het Secretariaat-generaal bestaat uit het
ondersteunen van de leden bij
hun parlementaire taken en het
verlenen van infrastructurele en
logistieke diensten. Het Secretariaat-generaal biedt eveneens
ondersteuning aan de fracties;
de leden worden bijgestaan door
hun parlementaire medewerkers
en door de personeelsleden van
de fracties. In totaal heeft het Europees Parlement circa 9 000 personeelsleden.

Het personeel van het Europees
Parlement doet uiteenlopend en
boeiend werk in deze democratische en betrokken instelling. Als
werkgever bevordert het Europees Parlement de gelijkheid en
diversiteit binnen het Secretariaat-generaal en waarborgt het
de volledige toepassing van de
beginselen van non-discriminatie,
zodat de diversiteit van de Europese samenleving bij haar werknemers weerspiegeld wordt.
De functies bij het Europees Parlement beslaan vele verschillende
vakgebieden en bieden een groot
aantal mogelijkheden, van stages
tot een volledige loopbaan als
Europees ambtenaar.
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2 Ambtenaar worden
bij het Europees Parlement
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Als u een loopbaan wilt beginnen
als ambtenaar bij het Secretariaat-generaal van het Europees
Parlement, moet u eerst slagen
voor een algemeen vergelijkend
onderzoek (concours), georganiseerd door het Europees Bureau
voor Personeelsselectie (EPSO).
Het vergelijkend onderzoek bestaat uit een aantal stappen, afhankelijk van het profiel: selectie
op basis van kwalificaties, testen
over het redeneringsvermogen,
testen over de talenkennis en testen over de beroepsbekwaamheid. De laatste stap van het
vergelijkend onderzoek is een as-

sessment, waar 7 of 8 bekwaamheden (afhankelijk van de graad)
worden beoordeeld door middel
van verschillende toetsen.
EPSO organiseert algemene vergelijkende onderzoeken voor
alle Europese instellingen. De
toekomstige ambtenaren en andere EU-medewerkers worden
aangeworven op basis van reservelijsten, die na afloop van de vergelijkende onderzoeken worden
opgesteld.
De personeelswerving bij het Secretariaat-generaal van het Euro-

pees Parlement verloopt dus via
een gemeenschappelijke procedure voor alle instellingen van de
Europese Unie.
Er zijn weliswaar vele verschillende banen en beroepen bij de EU,

• staatsburger zijn van één van
de lidstaten van de Europese
Unie;
• al uw rechten als EU-burger
genieten;
• hebben voldaan aan de wettelijke voorschriften inzake de
militaire dienstplicht;

Voor meer informatie over sollicitatieprocedures en huidige of toekomstige vacatures kunt u terecht
op de website van het Europees

maar de algemene voorwaarden
om Europees ambtenaar te worden gelden voor alle kandidaten. Om u voor een vergelijkend
onderzoek te kunnen inschrijven
moet u:

• een grondige kennis hebben
van één officiële EU-taal, en
voldoende kennis van een
andere officiële taal;
• indien van toepassing, voldoen aan de vereisten wat
betreft beroepskwalificatie en
werkervaring al naargelang
het vermelde specialisatieniveau en de vermelde rang.

Bureau voor Personeelsselectie (http://europa.eu/epso) en
hoofdstuk 7 van deze gids.

Werkgebieden
Om de leden van het Europees
Parlement bij hun werk te kunnen
ondersteunen, heeft het Secretariaat-generaal een groot gamma
aan functies te bieden voor kandidaten met beroepservaring op
verschillende gebieden:

• Parlementaire bijstand,
• taalkundige bijstand,
• communicatie,
• management,
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• financiën,

• administratie,

• informatica,

• materiële en logistieke ondersteuning.

• juridische bijstand,

Functiegroepen en beroepen
Bij alle Europese instellingen is het
personeel in drie categorieën verdeeld:

De functiegroep
„administrateurs” (AD)
Deze functiegroep omvat 12 rangen en komt overeen met functies
met een conceptueel of analytisch
karakter, functies op taalkundig
en wetenschappelijk gebied en
leidinggevende functies. Het Europees Parlement biedt vele verschillende carrièremogelijkheden aan
universitair afgestudeerden:
• administrateur van parlementaire organen;
• persattaché;
• jurist-taalkundige;
• financieel administrateur;
• vertaler of tolk, enz.
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De functiegroep
„assistenten” (AST)
Deze functiegroep omvat 11 rangen en komt overeen met functies
met een uitvoerend karakter op
alle gebieden waarop de instelling actief is. Assistenten hebben
vele verschillende taken: zij zijn
onmisbaar op financieel en begrotingsgebied, bij het personeelsbeheer, op informatica- en
documentatiegebied en op vele
andere vlakken.

De functiegroep
secretariaat- en
kantoormedewerkers”
(AST/SC)
Deze functiegroep omvat 6 rangen en komt overeen met secretariaat- en kantoorfuncties, en andere gelijkwaardige functies met
een uitvoerend, ondersteunend of
logistiek karakter waarvoor een
zekere autonomie vereist is.

De loopbaanontwikkeling bij het Secretariaat-generaal is onderworpen
aan het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en verloopt
ofwel via bevordering, binnen dezelfde functiegroep, ofwel via specifieke
procedures, tussen de functiegroepen.
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3 Banen op basis van tijdelijke contracten
bij het Secretariaat-generaal
Naast een loopbaan als ambtenaar bestaat bij het Europees
Parlement de mogelijkheid van
een tijdelijk contract. Met contracten voor tijdelijke functionarissen of voor arbeidscontractanten
worden teams uitgebreid die een
specifieke ondersteuning nodig
hebben of worden permanente
posten opgevuld die niet bezet
konden worden via een interne
of interinstitutionele selectieprocedure of op basis van de reservelijsten. Deze contracten bestaan
voor alle beroepen en beroepsprofielen.
De contracten van tijdelijke functionarissen hebben in het algemeen een looptijd van maximaal
zes jaar. Voor bepaalde specifieke profielen bestaan er echter
contracten voor onbepaalde tijd.
Het gaat hier om een klein aantal
banen en de aanwervingsproce-
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dures voor deze banen kunnen
onderling sterk verschillen.
Arbeidscontractanten worden geselecteerd in het kader van een
selectieprocedure die volgt op
een „oproep tot het indienen van
blijken van belangstelling”, die
resulteert in een reservelijst. De
geslaagde kandidaten worden
aangeworven naargelang de behoeften van de verschillende diensten. Normaliter is de totale duur
van de contractuele betrekking
maximaal zes jaar.
Er zijn speciale regels van toepassing op personeel dat op basis
van een tijdelijk contract is aangeworven. Voor meer informatie
hierover kunt u terecht op de website van het Europees Bureau voor
Personeelsselectie (EPSO):
http://europa.eu/epso/

4 Parlementaire ondersteuning
van een parlementslid
Een andere categorie tijdelijke
banen wordt gevormd door de
parlementaire medewerkers, die
rechtstreeks voor de leden van het
Europees Parlement werken.
De parlementaire medewerkers
ondersteunen de leden bij de uitoefening van hun parlementaire
taken zowel in één van de drie
standplaatsen (geaccrediteerde
parlementaire
medewerkers),
als in hun kiesdistrict (plaatselijke
medewerkers) en in Straatsburg
tijdens de parlementaire zittingen.
De geaccrediteerde parlementaire medewerkers, die in één van de
drie standplaatsen van het parlement werkzaam zijn, stellen thematische dossiers op over belangrijke politieke onderwerpen die
de leden behandelen en bereiden
ontwerpverslagen en -adviezen
en amendementen voor die door
de leden worden ingediend. Ook
schrijven zij toespraken, beantwoorden zij vragen van burgers
en ontvangen zij bezoekers. Bo-

vendien beheren zij het kantoor
van het parlementslid in kwestie.
De plaatselijke parlementaire medewerkers, gevestigd in de kiesdistricten, ondersteunen de leden
in hun werkzaamheden ter plaatse met burgers, verenigingen en
politieke autoriteiten. Zij vormen
de schakel tussen de kiezers, de
plaatselijke partijstructuur en het
parlementslid.
Deze vorm van samenwerking stut
op de vertrouwensrelatie tussen
de medewerker en het lid. Om
deze reden kiezen de leden van
het Europees Parlement zelf hun
medewerkers. Voor vragen of een
sollicitatie kunt u zich wenden tot
het kantoor van het parlementslid
in kwestie.
De volledige lijst van leden van
het Europees Parlement (per lidstaat en per fractie) is te vinden
op de website van het Europees
Parlement op het volgende adres:
http://www.europarl.europa.eu/
meps/nl/map.html
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5 Banen bij de politieke fracties
van het Europees Parlement
In het Europees Parlement zetelen
de parlementsleden in fracties. Ze
zitten niet gegroepeerd per nationaliteit, maar op basis van hun
politieke voorkeur.
Het fractiepersoneel ondersteunt
de fractieleden bij de uitoefening
van hun taken en vervult een uiterst politieke functie. Het formuleert en verspreidt met name de
politieke richtlijnen van de fractie
en de standpunten over specifieke
onderwerpen. In bepaalde thematische dossiers bereidt het de
werkzaamheden van de verschillende leden voor.
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Het door de fracties aangeworven personeel werkt op basis van
een contract voor onbepaalde
duur. Bij de fracties bestaan dezelfde drie functiegroepen als bij
het Secretariaat-generaal van het
Europees Parlement.
Voor nadere informatie over de
aanwervingsprocedures en voor
vragen of een sollicitatie kunt u
zich rechtstreeks wenden tot de
fractie in kwestie.
De lijst van fracties in het Europees
Parlement is te vinden op:
http://www.europarl.europa.eu/
portal/nl

6 Stages en studiebezoeken
Om de burger te laten kennismaken met de werkzaamheden en
de werking van het Europees Parlement, biedt het Secretariaat van

• stages voor houders van een
universitair diploma (algemene stages, optie journalistiek
en optie „Sacharovprijs”)
• opleidingsstages

Stages worden betaald (universitair afgestudeerden) of geschieden tegen een onkostenvergoeding (opleidingsstages).
Op internet kunt u zich inschrijven
voor de verschillende soorten stages. Wij raden u aan niet tot de
laatste dag met uw inschrijving
te wachten om te voorkomen dat
het systeem door een groot aantal
aanvragen overbelast raakt.

het Parlement verschillende mogelijkheden aan voor algemene en
specifieke stages, evenals voor
studiebezoeken:

• vertaalstages voor universitair afgestudeerden
• stages in het kader van een
vertaalopleiding
• studiebezoeken

Gedetailleerde informatie over
stages, evenals de toelatingscriteria, interne regels, veel gestelde vragen en het elektronische
sollicitatieformulier kunt u vinden
op de website van het Europees
Parlement http://www.europarl.
europa.eu/ onder „Het Parlement
en u” – „Werken bij het Parlement” – „Stages”
Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met de bevoegde diensten:
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Voor stages voor universitair afgestudeerden, opleidingsstages en
studiebezoeken

Voor vertaalstages voor afgestudeerden en stages in het kader
van een vertaalopleiding:

Parlement européen
Bureau des stages
GEO 02B012
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG
stages@ep.europa.eu

Parlement européen
Stages de traducteurs
TOB 07A017
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

Stages voor houders van een universitair diploma
(de zogenaamde Robert Schumanstages)
Deze stages zijn uitsluitend bestemd voor afgestudeerden aan
een universiteit of een daarmee
gelijkgestelde school. Zij zijn bedoeld om universitair afgestudeerden de mogelijkheid te bieden de

tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en zich vertrouwd
te maken met de werkzaamheden
van de Europese Unie en van het
Europees Parlement in het bijzonder.

Robert Schumanstages omvatten
drie soorten stages:
• de algemene stages, die openstaan voor alle kandidaten die
aan de criteria voldoen
• optie journalistiek: gegadigden moeten beschikken over
een aantoonbare beroepsbekwaamheid die blijkt uit publicaties, het lidmaatschap van de
vereniging van journalisten van
een lidstaat van de Europese
Unie of de voltooiing van een
erkende journalistenopleiding
in een lidstaat van de Europese

Unie of één van de kandidaat-lidstaten
• optie „Sacharovprijs”: dit programma is erop gericht de
kennis te verdiepen over het
optreden van het Europees
Parlement op het gebied van de
mensenrechten, alsook over de
internationale mensenrechten
normen. Het is bedoeld voor
gegadigden die zich in het
bijzonder voor het onderwerp
mensenrechten interesseren.

Opleidingsstages
Het Europees Parlement biedt jongeren die in het bezit zijn van een
diploma secundair onderwijs (behaald vóór de uiterste indienings-

datum van de stageaanvraag)
dat hun toegang verleent tot de
universiteit, of die gelijkwaardig
hoger of technisch onderwijs heb15

ben gevolgd, de mogelijkheid een
opleidingsstage te lopen. Deze
stages zijn in de eerste plaats
bedoeld voor jongeren die stage
moeten lopen in het kader van hun

opleiding, op voorwaarde dat zij
ten minste de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt op de eerste dag
van hun stage.

Vertaalstages voor universitair afgestudeerden
Deze stages zijn uitsluitend bedoeld voor afgestudeerden aan
een universiteit of een daarmee
gelijkgestelde onderwijsinstelling.
Deze stages hebben ten doel afgestudeerden de mogelijkheid te
bieden de tijdens hun studie opgedane kennis te verruimen en

zich vertrouwd te maken met de
activiteiten van de Europese Unie
en van het Europees Parlement in
het bijzonder.
Standplaats voor vertaalstages
voor afgestudeerden is Luxemburg.

Stage in het kader van een vertaalopleiding
Het Europees Parlement biedt de
mogelijkheid om een praktijkstage
te lopen aan degenen die, vóór
de uiterste indieningsdatum voor
de stageaanvraag, in het bezit
zijn van een diploma secundair
onderwijs of gelijkwaardig hoger
of technisch onderwijs hebben
gevolgd. Deze stages zijn in de
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eerste plaats bedoeld voor hen
die stage moeten lopen in het
kader van hun opleiding op voorwaarde dat zij ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
op de eerste dag van hun stage.
Voor stages in het kader van een
vertaalopleiding is de standplaats
Luxemburg.

Studiebezoeken – specifiek onderzoek
Studiebezoeken hebben ten doel
burgers van 18 jaar en ouder de
kans te geven diepgaander onderzoek te doen naar specifieke
onderwerpen die verband houden met de Europese integratie.
Burgers mogen ook onderzoek
verrichten in de bibliotheek of de
archieven van het Europees Parlement (in beide gevallen uitsluitend
in Luxemburg).

Studiebezoeken duren maximaal
een maand. Voor de personen
die een stage hebben gelopen
bij het Europees Parlement geldt
een wachttijd van zes maanden
voordat een aanvraag voor een
studiebezoek kan worden ingediend.
Het Europees Parlement neemt
op geen enkele wijze deel in de
eventuele kosten van bezoekers,
van welke aard ook.

Stages bij een parlementslid of bij een fractie
De leden van het Europees Parlement en de fracties die in het
Parlement zijn vertegenwoordigd,
ontvangen regelmatig stagiairs,
zowel in Brussel als in Straatsburg.
Studenten en pas afgestudeerden
van het hoger onderwijs kunnen
zo een eerste indruk krijgen van
de dagelijkse politieke activiteiten
van het Europees Parlement. Bepaalde leden kunnen zich bovendien door stagiairs laten ondersteunen in hun kiesdistricten.
In tegenstelling tot de stages van
het Secretariaat-generaal van het

Europees Parlement, worden deze
stages niet georganiseerd in het
kader van de officiële programma’s van het Europees Parlement.
Deze stages zijn afhankelijk van
de ontvangstcapaciteiten en interne regels van de fracties en de
kantoren van de leden. Om deze
reden kunnen de voorwaarden,
de duur, de inschrijvingsdata en
de betaling van deze stages variëren. U wordt dan ook verzocht
rechtstreeks contact op te nemen
met het lid of de fractie van uw
keuze.
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7 Het Europees Bureau
voor Personeelsselectie
Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) is belast met
het grootste deel van de wervingsprocedures voor personeel van
alle Europese instellingen.
Zo houdt het bureau zich bezig
met het organiseren van de algemene vergelijkende onderzoeken
(concours) voor de selectie van
toekomstige ambtenaren. Het organiseert ook toelatingsexamens
voor kandidaten voor een tijdelijke functie, in het bijzonder voor
toekomstige arbeidscontractanten.
Op de website van EPSO (http://
europa.eu/epso) vindt u alle informatie die u nodig hebt voor
een sollicitatie:
• voorlopige planning van de
komende vergelijkende onderzoeken met informatie over
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het vakgebied in kwestie en de
talen waarin u kunt solliciteren;
• officiële aankondigingen voor
vergelijkende onderzoeken;
• beschrijving van de inschrijvingsprocedure;
• toegang tot uw persoonlijke
dossier;
• testvoorbeelden;
• ...
De aankondigingen voor vergelijkende onderzoeken worden gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Unie (PB), op de
website van EPSO, en in specifieke media.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EPSO.
https://epso.europa.eu/contact/
faq/intermediary-page/86_nl

Wanneer u op een reservelijst
voor personeelswerving staat,
kunnen alle Europese instellingen
contact met u opnemen. Normaliter wordt u door de diensten die
geïnteresseerd zijn in uw curriculum vitae voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd.

EPSO is niet belast met de aanwerving van parlementaire medewerkers en van personeelsleden
van de fracties van het Europees
Parlement.
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8 Werkomgeving
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De vele carrièremogelijkheden,
de multiculturele werkomgeving
waarin alle 24 officiële talen
naast elkaar worden gebruikt en
de juiste balans tussen werk en
privéleven, maken deze werkomgeving aantrekkelijk. Gelijke rechten en diversiteit en het welzijn
van de werknemer en het milieu
staan hoog in het vaandel.

ziektekostenverzekering en kunt u
gedurende uw gehele loopbaan
aangepaste opleidingen volgen.
Het personeelsbeleid van het Europees Parlement moedigt daarenboven mobiliteit in uw loopbaan aan. U kunt bovendien uw
kinderen inschrijven bij de crèche
van het Europees Parlement en bij
de Europese scholen.

Als personeelslid van het Europees Parlement bent u sociaal verzekerd (ziektekosten- en ongevallenverzekering, pensioen) via het
Gemeenschappelijk stelsel van

De betaling van het personeel van
het Europees Parlement wordt geregeld in het Statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EU, dat geldt voor

het personeel van alle Europese
instellingen. Naast een basissalaris, afhankelijk van de rang en
salaristrap bij aanwerving, omvat
de betaling een aantal toelagen
en/of vergoedingen al naar gelang uw persoonlijke situatie (ontheemdingstoelage,
inrichtingsvergoeding, gezinstoelagen, ...).
De betaling is onderworpen aan
belastingen en sociale bijdragen
van de Europese Unie.

Ter afsluiting

ressante en veelzijdige loopbaan.
Grijp deze kans en kies voor een
internationale, multiculturele en
unieke werkomgeving.
Het Europees Parlement staat
voor hoge kwaliteit op vele verschillende vakgebieden en is op
zoek naar kandidaten met zeer
uiteenlopende
achtergronden.
Lijkt het u wat om hiervan deel uit
te maken ?
Kom dan bij het Europees Parlement !

Een baan bij het Europees Parlement opent de weg naar een inte-
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Aantekeningen

Aantekeningen

L005786 | Conception & Design : IDEA Unit | Print : Printing Unit | DG ITEC, EDIT Directorate | © European Union, 2017 - EP
Photos © European Union, Paul-Henri SPAAK building: © Association des Architectes du CIC, Vanden Bossche sprl, CRV s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck -- Schutterstock

