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Често задавани въпроси
Стажове „Робер Шуман“ в Европейския парламент

1. Мога ли да изпратя спонтанна кандидатура?

Не, Европейският парламент не приема спонтанни кандидатури. Европейският
парламент открива процедура за кандидатстване за стажове два пъти годишно:
 през октомври – за стажовете, започващи през март и завършващи през юли;

 през май – за стажовете, започващи през октомври и завършващи през февруари.

2. Какви квалификации са ми необходими, за да кандидатствам за стаж по
програмата „Шуман“?

Нуждаете се от диплома за завършено висше образование, издадена след завършване на
курс на обучение с продължителност най-малко три години. Трябва да сте получили
дипломата си най-късно три месеца преди началото на стажа.

3. Имам завършен курс университетско образование с продължителност най-
малко три години, но все още не съм получил(а) дипломата си. Мога ли въпреки
това да кандидатствам?

Да, можете, но ако бъдете избрани, ще трябва да представите официално удостоверение
от Вашия университет, че сте получили дипломата си най-късно три месеца преди
началото на стажа.

4. Има ли възрастова граница?

Трябва да сте навършили 18 години, за да кандидатствате. Няма максимална възрастова
граница.

5. Не съм гражданин на държава – членка на Европейския съюз, Мога ли въпреки
това да кандидатствам?

Да. Компетентният орган може да предложи ограничен брой стажове на кандидати от
държави извън Европейския съюз. Ако бъдете избрани, ще трябва да кандидатствате за
всички необходими визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа. Всички
разноски остават за Ваша сметка.
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6. Има ли ограничение за броя на кандидатурите, които мога да изпратя?

Да. Можете да изпратите най-много три кандидатури в рамките на всеки отделен период
на подаване на кандидатури.

7. Ако в предложението за стаж се обявяват няколко еднакви позиции (позиция А,
Б, В и т.н.), мога ли да кандидатствам за повече от една от тях?

В някои случаи се използват букви (А, Б, В и т.н.), за да се обозначават еднакви позиции
за стаж, налични в съответните отдели/служби. Всяко предложение / всяка буква
съответства на една позиция. Можете да кандидатствате общо за най-много три
предложения в една служба / един отдел или в различни служби/отдели.  От Вас зависи
да решите как бихте желали да организирате собствените си кандидатури. Моля, имайте
предвид, че не можете да кандидатствате за повече от три предложения, дори ако те са
за една и съща позиция.

8. Мога ли едновременно да кандидатствам и за стаж в други европейски
институции?

Да.

9. Вече съм преминал(а) стаж / вече съм работил(а) за институция на Европейския
съюз. Мога ли да при това положение да кандидатствам за стаж в Европейския
парламент?

Ако сте преминали стаж (платен или неплатен) в институция, орган или агенция на ЕС,
който е продължил повече от два последователни месеца, вече не отговаряте на
условията за стаж по програмата „Шуман“. Същото правило се прилага, ако сте
работили за някой от органите, посочени в линка по-горе, в продължение на повече от
два последователни месеца.
Ако обаче стажът или работата са били с продължителност точно два месеца или по-
малко, все още отговаряте на условията за стаж в Европейския парламент.

10. Мога ли да нанеса поправки или промени в кандидатурата си онлайн, след
като тя бъде изпратена?

След като сте подали кандидатурите си, не е възможно да ги променяте. Можете обаче
да поискате да заличим Вашия профил, като изпратите електронно писмо на адрес PERS-
Schuman-Trainees@europarl.europa.eu. Трябва ясно да посочите електронния адрес,
свързан с профила, който желаете да бъде заличен. След като получите потвърждение,
че Вашият профил е заличен, ще можете да се регистрирате отново и да подадете отново
кандидатурите си за най-много три предложения за стаж.

11. Нямам достъп до профила си. Какво да направя?

Ако не си спомняте паролата си, можете да я възстановите, като кликнете върху
„ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА?“. Ако не получите електронно писмо с връзка за подновяване
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на паролата в рамките на няколко часа, моля, свържете се с PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.
Нашата система за подаване на кандидатури автоматично архивира празните профили;
това се случва например, когато даден кандидат започне регистрацията, но не подаде
кандидатура за предложено място през следващите дни.

12. На какъв език трябва да представя кандидатурата си (автобиография,
мотивационно писмо)?

Можете да подадете кандидатурата си на всеки един от официалните езици на ЕС.
Въпреки това, за да се увеличат възможностите да бъдете избрани, автобиографията
следва да бъде написана на английски или френски език. Съветваме Ви да напишете
мотивационното си писмо на езика, на който е написано предложението, за което
кандидатствате.

13. Кога трябва да изпратя придружаващите документи?

Ако в предложението за стаж не е посочено друго, не е необходимо да се представят
документите, доказващи, че отговаряте на критериите за допустимост, когато изпращате
кандидатурата си. Трябва да изпратите тези документи само ако сте в предварителния
списък на одобрените кандидати.

14. Ще се явя ли на събеседване по време на периода на подбор?

Възможно е лицата, набиращи стажанти, да Ви поканят на кратко телефонно
събеседване. Също така е възможно обаче да бъдете включени в списъка без провеждане
на събеседване.

15. Какви придружаващи документи трябва да изпратя и на какъв език?

Ако бъдете включени в предварителния списък на одобрените кандидати, ще Ви
помолим да предоставите:

 копие от дипломата за завършено висше образование;
 копие от валиден паспорт/лична карта;
 копие от свидетелство за съдимост, издадено през последните шест месеца преди

началната дата на стажа.

Тези документи могат да бъдат на всеки един от официалните езици на ЕС. Тъй като
издаването на някои от тези документи може да отнеме известно време, препоръчваме
те да бъдат подготвени, в случай че бъдете включени в предварителния списък на
одобрените кандидати.

16. Името ми е включено в предварителния списък на одобрените кандидати.
Означава ли това, че ми се предлага стаж в Парламента?

Не. В предварителния списък одобряваме по няколко кандидати за всяко предложение
за стаж, но можем да предложим мястото само на един от тези кандидати. Избраният
кандидат (сред одобрените кандидати, посочени в предварителния списък) за конкретно
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място получава предложението за стаж, при условие че премине проверката на
критериите за допустимост. В противен случай процедурата продължава с другите
кандидати за това място. Ако лицата в предварителния списък на одобрените кандидати
имат еднакво равнище на квалификации и умения, компетентният орган може да
приложи критерии за баланс между половете и за географски баланс, за да избере
кандидата, който ще получи предложението за стаж.

17. Не съм в предварителния списък на одобрените кандидати или не съм
избран(а) за стаж в институцията. Ще мога ли да попитам защо кандидатурата ми
не е била приета?

Не. Тъй като получаваме голям брой кандидатури, Отделът за набиране на стажанти не
може да уведомява кандидатите защо техните кандидатури не са приети. Отделът за
набиране на стажанти не може нито да информира кандидатите защо не са включени в
списъка, нито да им предоставя съвети как да подадат по-добра кандидатура в бъдеще.

18. Трябва ли да плащам данъци върху месечното си възнаграждение?

Месечното възнаграждение не се облага с общностен данък. В края на стажа ще
получите удостоверение, в което се посочва общата получена сума. Ваша отговорност е
да проверите в данъчните органи на Вашата държава дали това възнаграждение подлежи
на данъчно облагане.

19. Мога ли да продължа образованието си по време на стажа?

Имате право да продължите образованието си по време на стажа. Като се има предвид
обаче, че стажът е на пълно работно време, нямате право да посещавате учебни часове в
работно време.

20. Имам увреждане. Има ли улеснения и надбавки във връзка с това увреждане?

Стажантите с увреждане, признато от Европейския парламент, могат да се ползват от
разумно приспособяване на работните условия и допълнителна надбавка в размер до
50% от месечното възнаграждение в зависимост от степента на увреждане (оценката се
извършва от Европейския парламент):
 Ако степента на увреждането е под 20%, не се отпуска допълнително плащане.
 Ако степента на увреждането е 20% или повече, но под 50%, допълнителното

плащане ще бъде в размер на 20% от месечното възнаграждение.
 Ако степента на увреждането е 50% или повече, допълнителното плащане ще

бъде в размер на 50% от месечното възнаграждение.

21. Имам увреждане, което не ми позволява да изготвя документите, необходими
за кандидатурата ми. Какво мога да направя?

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да изготвите документите, необходими за
процедурата за кандидатстване и/или подбор, моля, свържете се с PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.
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22. Моят университет изисква подписването на специален договор за стаж, за да
може този стаж да бъде отчетен в моите академични кредити. Може ли
Европейският парламент да попълни и подпише образеца, предоставен от
университета?

Европейският парламент не попълва или подписва споразумения или формуляри,
предоставени от външни учебни заведения или от трета страна. Ако Вашият университет
се нуждае от такова споразумение, за да бъде стажът Ви валиден, Европейският
парламент може да сключи споразумение за стаж с три подписващи страни: Европейски
парламент, стажант и университет. Ако получите писмо, че кандидатурата Ви е
одобрена, и се нуждаете от такъв документ, моля, свържете се с Pers-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu преди началото на стажа.

Ако имате допълнителни въпроси, които не са обхванати от настоящия документ или
от вътрешните правила, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


