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Korduma kippuvad küsimused
Schumani praktika Euroopa Parlamendis

1. Kas võin esitada omaalgatusliku kandideerimisavalduse?

Ei. Euroopa Parlament ei võta vastu omaalgatuslikke kandideerimisavaldusi. Euroopa
Parlamenti praktikale saab kandideerida kaks korda aastas:

 oktoobris, märtsist juulini toimuvale praktikale;

 mais, oktoobrist veebruarini toimuvale praktikale.

2. Millist kvalifikatsiooni on vaja Schumani praktikale kandideerimiseks?

Vajalik on ülikoolidiplom, mis on väljastatud pärast vähemalt kolm aastat kestnud õpinguid.
Diplom peab olema väljastatud vähemalt kolm kuud enne praktika alguspäeva.

3. Olen lõpetanud vähemalt kolm aastat kestnud ülikooliõpingud, kuid ma ei ole veel
diplomit saanud. Kas võin siiski kandideerida?

Jah, kuid valituks osutumise korral peate esitama ülikooli ametliku kinnituse, et saite diplomi
vähemalt kolm kuud enne praktika alguspäeva.

4. Kas kandideerimisel on vanusepiirang?

Kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane. Vanuse ülempiiri ei ole.

5. Ma ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik. Kas võin siiski kandideerida?

Jah. Pädev ametiisik võib pakkuda piiratud arvu praktikakohti väljastpoolt Euroopa Liitu pärit
kandidaatidele. Kui osutute valituks, peate taotlema nõutava viisa, elamis- ja tööloa. Teie
kantud kulusid ei hüvitata.

6. Kas kandideerimisavalduste arv, mida võin saata, on piiratud?

Jah. Iga kandideerimisperioodi jooksul võite saata kuni kolm avaldust.
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7. Kui praktikapakkumises on mitu identset praktikakohta (praktikakohad A, B, C
jne), kas võin kandideerida neist rohkem kui ühele?

Mõnel juhul kasutatakse üksuses või teenistuses pakutavatele identsetele praktikakohtadele
viitamiseks tähti (A, B, C jne). Iga praktikakoht/täht vastab ühele kohale. Võite kandideerida
kuni kolmele praktikakohale, mis võivad olla samas teenistuses/üksuses või eri
teenistustes/üksustes. Võite ise otsustada, kuidas soovite oma kandideerimisavaldused
struktureerida. Pange tähele, et te ei saa kandideerida rohkem kui kolmele praktikakohale, isegi
kui need on identsed.

8. Kas võin samal ajal kandideerida praktikale teistes Euroopa Liidu institutsioonides?

Jah.

9. Olen juba läbinud praktika / olen juba töötanud Euroopa Liidu institutsioonis. Kas
saan siiski kandideerida praktikale Euroopa Parlamendis?

Pärast rohkem kui kaks järjestikust kuud kestnud (tasustatud või tasustamata) praktikat mõnes
ELi institutsioonis, organis või asutuses ei saa te enam Schumani praktikale kandideerida.
Sama reegel kehtib ka juhul, kui olete töötanud mõnes eespool oleva lingi all viidatud asutuses
rohkem kui kaks järjestikust kuud.
Kui aga praktika või töö kestis täpselt kaks kuud või vähem, on teil võimalik Euroopa
Parlamenti praktikale kandideerida.

10. Kas võin oma veebipõhist avaldust pärast selle esitamist parandada või muuta?

Esitatud kandideerimisavaldust ei ole enam võimalik muuta. Võite siiski paluda meil oma
konto kustutada, saates e-kirja aadressil PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu. Peate
selgelt märkima e-posti aadressi, mis on seotud kontoga, mille soovite kustutada. Kui olete
saanud kinnituse, et teie konto on kustutatud, saate uuesti registreeruda ja esitada oma
kandideerimisavaldused kuni kolmele praktikakohale.

11. Ma ei pääse oma kontole ligi. Mida peaksin tegema?

Kui te ei mäleta oma salasõna, saate selle taastada, klõpsates nupul „FORGOT YOUR
PASSWORD?“. Kui te ei saa e-kirja lingiga salasõna lähtestamiseks mõne tunni jooksul, võtke
palun ühendust aadressil PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Meie avalduste süsteem arhiveerib automaatselt tühjad kontod. See juhtub näiteks siis, kui
kandidaat alustab registreerimist, kuid ei esita järgmistel päevadel kandideerimisavaldust
ühelegi praktikakohale.

12. Millises keeles tuleks avaldus (CV, motivatsioonikiri) esitada?

Kandideerimisavalduse võite esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles. Valituks
osutumise võimaluste suurendamiseks peaks aga CV olema kirjutatud kas inglise või prantsuse
keeles. Soovitame kirjutada isikliku avalduse keeles, milles on avaldatud praktikapakkumine,
kuhu soovite kandideerida.
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13. Millal tuleb saata tõendavad dokumendid?

Kui praktikapakkumises ei ole märgitud teisiti, ei ole kandideerimisavalduse saatmisel vaja
esitada sobivust tõendavaid dokumente. Need dokumendid tuleb esitada ainult juhul, kui olete
läbinud eelvaliku.

14. Kas valiku käigus peetakse minuga vestlus?

On võimalik, et värbajad peavad teiega lühikese telefonivestluse. Võite osutuda valituks ka
ilma vestlust läbimata.

15. Milliseid tõendavaid dokumente peaksin saatma ja millises keeles?

Kui olete edukalt läbinud eelvaliku, tuleb teil esitada järgmised dokumendid:

 ülikoolidiplomi koopia;
 kehtiva passi / isikutunnistuse koopia;

 kuue kuu jooksul enne praktika alguskuupäeva väljastatud karistusregistri väljavõte.

Need dokumendid võivad olla mis tahes ELi ametlikus keeles. Kuna mõnede nende
dokumentide saamine võib võtta aega, soovitame need hankida juhuks, kui eelvaliku läbite.

16. Ma läbisin eelvaliku. Kas see tähendab, et mulle pakutakse praktikakohta Euroopa
Parlamendis?

Ei. Iga praktikapakkumise jaoks valitakse välja mitu kandidaati, kuid praktikakohta saame
pakkuda neist ainult ühele. Praktikapakkumine konkreetsele kohale tehakse (eelvaliku läbinud
kandidaatide seast) valituks osutunud kandidaadile, kes on läbinud kandideerimistingimustele
vastavuse kontrolli. Muul juhul jätkatakse teiste kandidaatide värbamist sellele kohale. Kui
eelvaliku läbinud kandidaatide kvalifikatsioon ja oskused on võrdsel tasemel, võib pädev
asutus praktikapakkumise saava kandidaadi väljavalimiseks kohaldada soolise ja geograafilise
tasakaalu kriteeriume.

17. Ma ei läbinud eelvalikut ega osutunud institutsiooni praktikale valituks. Kas võin
küsida, miks ma ei osutunud valituks?

Ei. Kuna praktikantide töölevõtmise üksusele laekub suur hulk taotlusi, ei ole võimalik
teavitada kandidaate sellest, miks nad ei osutunud valituks. Praktikantide töölevõtmise üksus
ei saa kandidaatidele teada anda, miks nad eelvalikut ei läbinud, ega anda kandidaatidele nõu,
kuidas esitada tulevikus parem avaldus.

18. Kas igakuine toetus kuulub maksustamisele?

Igakuist toetust ELi maksuga ei maksustata. Praktika lõpus saate tõendi selle kohta, kui suurt
toetust teile maksti. Peate ise oma riigi maksuametilt uurima, kas toetus kuulub
maksustamisele.
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19. Kas võin praktika ajal õpinguid jätkata?

Võite praktika ajal õpinguid jätkata. Praktika on siiski täisajaga töökoht, seetõttu ei ole teil
lubatud tööajal loengutes osaleda.

20. Mul on puue. Kas sellega kaasneb mingi toetus?

Euroopa Parlamendi poolt tunnustatud puudega praktikandid võivad saada mõistlikke
abinõusid ja lisatoetust kuni 50 % igakuisest toetusest, sõltuvalt puude astmest (mida Euroopa
Parlament hindab):
 Kui puue jääb alla 20%, siis lisamakset ei määrata.
 Kui puue on 20% või suurem, kuid jääb alla 50%, on lisamakse suurus 20% igakuisest

toetusest.
 Kui puue on 50% või suurem, on lisamakse suurus 50% igakuisest toetusest.

21. Mul on puue, mis ei võimalda mul koostada kandideerimise jaoks vajalikke
dokumente. Mida saaksin teha?

Kui teil on puue, mis ei võimalda teil koostada kandideerimis- ja/või valikumenetluse jaoks
vajalikke dokumente, võtke palun ühendust e-posti aadressil PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. Minu ülikool nõuab spetsiaalse praktikalepingu allkirjastamist, et praktikat saaks
akadeemiliste ainepunktide arvutamisel arvesse võtta. Kas Euroopa Parlament saab
ülikooli vormi täita ja allkirjastada?

Euroopa Parlament ei täida ega allkirjasta ühtegi väliste haridusasutuste või kolmandate isikute
lepingut ega vormi. Kui ülikool vajab lepingut praktika heakskiitmiseks, võib Euroopa
Parlament sõlmida praktikalepingu, mille Euroopa Parlament ise, praktikant ja ülikool
allkirjastavad. Kui olete saanud vastuvõtukirja ja vajate sellist dokumenti, võtke palun enne
praktika alguskuupäeva ühendust aadressil PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

Kui teil on küsimusi, mida käesolev dokument või sise-eeskiri ei hõlma, võtke meiega kindlasti
ühendust aadressil

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


