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Téigh isteach  
i  bParlaimint  
na  hEorpa !



Bíonn ról ag baill foirne institiúidí AE gach lá chun Eoraip an 
lae inniu agus an lae amárach a thógáil. Sprioc is ea a bheith 
ag obair do na céadta milliún duine a roinneann siad go léir, 
agus d'fhéadfadh gach saoránach AE a bheith leo. Cibé acu atá 
spéis agat i gcúrsaí oiliúna nó dul i mbun gairme i bParlaimint na 
hEorpa, soláthraíonn an treoir seo forbhreathnú ar na deiseanna 
atá ar fáil agus na nósanna imeachta maidir le hiarratais. Tá súil 
againn go bhfreagróidh sé do cheisteanna uile agus lá amháin 
beidh an pléisiúr againn a bheith ag obair leat.

Bain súp as!

An tAonad um an gCaidreamh leis an bPearsanra

Ardstiúrthóireacht an Phearsanra

Feidhmíonn na húdaráis inniúla cumhachtaí leathana 
lánroghnacha i réimse na hearcaíochta. Tabhair faoi deara, mar 
sin, nach bhféadfar an fhaisnéis atá sa treoir seo in imthosca 
ar bith a úsáid in aghaidh Pharlaimint na hEorpa in imeachtaí 
dlíthiúla.
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1 Faisnéis chúlra 
faoi Pharlaimint na hEorpa
Tá Parlaimint na hEorpa ar cheann 
de chlocha coirnéil an daonlathais 
san Aontas Eorpach, an t-aon 
institiúid Eorpach a thoghtar trí 
vótáil chomhchoiteann dhíreach, 
mar atá ó 1979. Is é an tionól 
seo, ina bhfuil 751  Fheisire 
ina ochtú téarma, guth níos 
mó ná  500  milliún Eorpach i 
28 mBallstát.

Tá cumhachtaí ag Parlaimint 
na hEorpa i dtrí phríomhréimse: 
cumhachtaí reachtacha, 
cumhachtaí buiséadacha agus 
an chumhacht chun grinnscrúdú 
polaitiúil a fheidhmiú ar na 
hinstitiúidí Eorpacha eile. Bíonn 
a ról ag síorathrú. Mar shampla, 
ceanglaítear ar Bhallstáit AE 
torthaí na dtoghchán Eorpach chur 
i gcuntas agus ainmnitheach do 
phost Uachtarán an Choimisiúin á 
roghnú. Ansin, formheasfaidh an 
Pharlaimint nua an t-ainmnitheach 
sin Faoi théarmaí an Chonartha, 
mar sin, ‚toghann' an Pharlaimint 
Uachtarán an Choimisiúin, rud a 
chiallaíonn go bhfuil cead aighnis 
ag vótálaithe anois i dtaobh cé a 
bheidh ina cheann ar chomhlacht 
feidhmiúcháin AE.

I gcomhair breis faisnéise téigh 
go dtí láithreán gréasáin PE ag 
http://www.europarl.europa.
eu/portal/ga, agus lean ár 
ngníomhaíochtaí ar Facebook 
https://www.facebook.com/
europeanparliament agus Twitter 
https://twitter.com/Europarl_ga

Tá trí phríomhionad oibre ag 
Parlaimint na hEorpa: an Bhruiséil, 
Lucsamburg agus Strasbourg. Cé 
go bhfuil an Rúnaíocht lonnaithe 
i Lucsamburg, is sa Bhruiséil a 
bhíonn na Feisirí de Pharlaimint na 
hEorpa agus na ranna a oibríonn 
go dlúth leo. Is anseo a thionóltar 
cruinnithe grúpaí polaitiúla agus 
coistí parlaiminteacha agus 
mionseisiúin (seisiúin anuas ar 
na príomhsheisiúin iomlánacha). 
Tionólann Parlaimint na hEorpa 
12 pháirtseisiún aonseachtaine sa 
bhliain in Strasbourg, a suí oifigiúil.

Riarann an Rúnaíocht Parlaimint na 
hEorpa. Tá 12  ardstiúrthóireacht 
agus Seirbhís Dlí ann. Is é a ról 
ná cabhrú leis na Feisirí ina gcuid 
oibre laethúla agus áiseanna 
agus tacaíocht lóistíochta a chur 
ar fáil. Cuidíonn an Rúnaíocht 
chomh maith leis na grúpaí 

http://www.europarl.europa.eu/portal/ga
http://www.europarl.europa.eu/portal/ga
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_ga
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polaitiúla, fad is a thacaíonn a 
gcúntóirí parlaiminteacha agus 
a bhfoireann grúpa pholaitiúil 
féin leis na Feisirí. San iomlán, 
fostaíonn Parlaimint na hEorpa 
timpeall 9 000 duine.

Éilítear ar bhaill foirne Pharlaimint 
na hEorpa cúraimí éagsúla agus 
spreagúla a chomhlíonadh i 
gcroílár institiúide atá daonlathach, 
cuimsitheach agus tiomanta. Mar 
fhostóir, gabhann Parlaimint na 

hEorpa uirthi féin comhionannas 
agus éagsúlacht a chur chun 
cinn laistigh dá Rúnaíocht agus 
áirithíonn sí go gcuirtear i bhfeidhm 
go hiomlán prionsabail an neamh-
idirdhealaithe ionas go bhfuil baill 
foirne ionadaíoch go fírinneach ar 
shochaí na hEorpa.

Tá réimse leathan de dheiseanna 
ar fáil, cúrsaí oiliúna agus 
gairmeacha sa tseirbhís shibhialta 
Eorpach ina measc.
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2 Bheith i d'oifigeach 
de Pharlaimint na hEorpa

Más mian leat tabhairt faoi 
ghairm mar oifigeach i Rúnaíocht 
Pharlaimint na hEorpa, ní mór duit 
ar dtús pas a fháil i gcomórtas 
a eagraíonn an Oifig Eorpach 
um Roghnú Foirne (EPSO). 
Tá céimeanna éagsúla sa 
chomórtas, ag brath ar an bpróifíl: 
roghnú bunaithe ar cháilíochtaí, 

ar thrialacha scileanna 
réasúnaíochta, ar thrialacha 
teanga agus ar thrialacha 
scileanna gairmiúla. Bíonn an 
chéim dheiridh den chomórtas 
ag ionad measúnaithe, áit a 
ndéantar meastóireacht ar 7 nó 8 
n-inniúlacht (ag brath ar an ngrád) 
trí chleachtaí éagsúla.
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Tá EPSO freagrach as comórtais 
oscailte a eagrú do na hinstitiúidí 
Eorpacha uile. Earcófar seirbhísigh 
shibhialta Eorpacha amach anseo 
ó liostaí ionadaithe arna ndréachtú 
ar bhonn na gcomórtas sin.

Leanann earcaíocht do Rúnaíocht 
Pharlaimint na hEorpa mar sin nós 

imeachta atá coiteann do gach 
institiúid AE.

Cé go gcuimsíonn an tseirbhís 
shibhialta Eorpach go leor 
gníomhaíochtaí agus gairmeacha 
éagsúla, is ionann na critéir 
incháilitheachta do gach duine. 
Chun iarrthóirí a ligean isteach ar 
chomórtas, ní mór dóibh:

• a bheith ina saoránach de 
Bhallstát an Aontais Eorpaigh;

• a lánchearta mar shaoránach 
a theachtadh;

• aon oibleagáidí a chuirtear 
or thu faoi dhlí na tíre a 
bhaineann le seirbhís mhíleata 
a chomhall;

• sáreolas a bheith acu ar 
cheann de theangacha 
oifigiúla an Aontais Eorpaigh 
agus eolas sásúil ar theanga 
oifigiúil eile;

• i gcás inarb iomchuí, na 
cáilíochtaí riachtanacha agus 
an taithí ghairmiúil a bheith acu 
don chéim speisialtóireachta 
a éilíonn an post agus an 
grád ar a bhfuil sé foilsithe.

Is féidir teacht ar gach faisnéis faoi 
nósanna imeachta atá ann faoi 
láthair agus conas clárú dóibh 
ar láithreán gréasáin na hOifige 

Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO) 
(http://europa.eu/epso). Is féidir 
breis faisnéise a fháil i gCaibidil 7 
den bhróisiúr seo.

http://europa.eu/epso
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Réimsí gníomhaíochta

D'fhonn an tacaíocht atá de dhíth 
orthu a thabhairt do na Feisirí, 
tairgeann an Rúnaíocht réimse 
leathan post d'iarrthóirí a bhfuil 
taithí ghairmiúil i raon réimsí:

• cúnamh parlaiminteach,

• cúnamh teangeolaíoch,

• cumarsáid,

• bainistíocht,

• airgeadas,

• teicneolaíocht faisnéise,

• cúnamh dlí,

• riarachán,

• cúnamh lóistíochtúil.

Grúpaí feidhme agus gairmeacha

Roinntear foireann i ngach institiúid 
Eorpach i dtrí chatagóir:

Riarthóirí (AD)

Tá 12 ghrád AD ann. Comhlíonann 
riarthóirí dualgais riaracháin, 
chomhairleacha, teangeolaíocha, 
eolaíochta agus bhainistíochta. 
Tairgeann Parlaimint na hEorpa 
réimse leathan de chonairí gairme 
do chéimithe ollscoile:

• riar thóirí i gcomhlachtaí 
parlaiminteacha,

• preasoifigigh,

• dlítheangeolaithe,

• riarthóirí airgeadais,

• aistritheoirí agus ateangairí, etc.

Cúntóirí (AST)

Tá 11 ghrád AST ann. Comhlíonann 
cúntóirí dualgais feidhmiúcháin i 
ngach réimse gníomhaíochta den 
institiúid. Fágann raon leathan 
na gcúraimí ríthábhachtacha a 
dhéanann siad i réimsí na ngnóthaí 
buiséid agus airgeadais, na 
bainistíochta pearsanra, TF agus 
na bainistíochta doiciméad, gan 
mórán a lua, iad fíor-riachtanach.
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Rúnaithe agus cléirigh 
(AST/SC)

Tá 6 ghrád AST/SC ann. 
Comhlíonann na baill foirne 

seo dualgais rúnaíochta agus 
bainistíochta oifige, agus cúraimí 
praiticiúla, tacaíochta agus 
lóistíochtúla eile, ina n-éilítear go 
minic a bheith ábalta oibriú gan 
mhaoirseacht.

Is de réir na Rialachán Foirne a rialaítear dul chun cinn gairme sa Rúnaíocht. 
Cuirtear foireann chun cinn laistigh den ghrúpa feidhme céanna nó, ar 
bhonn na nósanna imeachta sonracha, go grúpa feidhme níos airde.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF
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3 Conarthaí téarma shocraithe 
sa Rúnaíocht
I dteannta gairmeacha mar 
oifigeach, tairgeann Parlaimint 
na hEorpa freisin conarthaí 
téarma shocraithe. Is é cuspóir na 
gconarthaí seo mar bhaill foirne 
shealadacha nó chonarthacha 
clúdach do phoist bhuana atá fós 
folamh a chur ar fáil mar gheall 
ar nós imeachta roghnúcháin 
inmheánach nó idirinstitiúideach 
nár éirigh leis, mura bhféadfaí 
iad a líonadh ó liosta ionadaithe, 
nó chun foireann a neartú chun 
críche ar leith. Tá conarthaí téarma 
shocraithe ar fáil do gach post 
agus próifíl ghairmiúil.

Bíonn conarthaí ball foirne 
sealadach bailí de ghnáth ar 
feadh sé bliana ar a mhéad. 
Bíonn conarthaí neamhiata ar 
fáil do dhaoine ag a bhfuil próifílí 
sonracha áirithe. Is annamh na 

cineálacha seo post a bheith ann, 
agus cuirtear nósanna imeachta 
maidir le hiarratais in oiriúint de 
ghnáth don phost i gceist.

Roghnaítear baill foirne 
chonarthacha tar éis ‚glao ar 
léirithe spéise' agus cuirtear 
iarratasóirí rathúla ar liosta 
ionadaithe. Má roghnaítear 
iad, fostaítear iarrthóirí de réir 
riachtanais rannacha. Maireann 
conarthaí de ghnáth ar feadh sé 
bliana ar a mhéad.

Tá feidhm ag rialacha speisialta 
maidir le foireann a earcaítear 
ar chonarthaí téarma shocraithe. 
Is féidir breis faisnéise a fháil ar 
láithreán gréasáin na hOifige 
Eorpaí um Roghnú Pearsanra:

http://europa.eu/epso

http://europa.eu/epso
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4 Cúntóirí parlaiminteacha

Is catagóir eile den fhoireann 
shealadach cúntóirí parlaimint-
eacha, a oibríonn go díreach 
d'Fheisirí.

Cabhraíonn cúntóirí parlaimint-
eacha le Feisirí ina gcuid 
oibre laethúla agus bunaítear 
iad i gceann de thrí áit oibre 
Pharlaimint na hEorpa (cúntóirí 
parlaiminteacha creidiúnaithe) 
nó i dtoghlach baile an Fheisire 
(cúntóirí áitiúla); oibríonn siad in 
Strasbourg le linn páirtseisiún.

Oibríonn cúntóirí parlaiminteacha 
creidiúnaithe i gceann de thrí áit 
oibre Pharlaimint na hEorpa agus 
bíonn siad freagrach as faisnéis 
chúlra ar shaincheisteanna 
polaitiúla tábhachtacha a 
bhaineann le hobair a bhFeisire 
a thiomsú agus dréacht-
tuarascálacha, tuairimí agus 
leasuithe a chuireann a bhFeisire 
síos a scríobh. Dréachtaíonn 
siad freisin óráidí, freagraíonn 
ceisteanna ó dhaoine den phobal, 
tugann aire do ghrúpaí cuairteoirí, 

agus bíonn i gceannas ar reáchtáil 
laethúil oifig a bhFeisire.

Bunaítear cúntóirí parlaiminteacha 
áitiúla i dtoghlach baile an Fheisire. 
Cabhraíonn siad leis an bhFeisire 
i gceist plé le toghthóirí, údaráis 
agus cumainn. Soláthraíonn siad 
nasc idir a bhFeisire, an pobal 
agus comhlachtaí áitiúla páirtí.

Oibríonn Feisirí go dlúth lena 
gcúntóirí agus braitheann go 
mór orthu, agus sin an fáth a 
roghnaíonn siad a bhfoireann go 
pearsanta. Más mian leat iarratas 
a dhéanamh ar phost mar chúntóir 
parlaiminteach, ba cheart duit dul 
i dteagmháil go díreach le hoifig 
an Fheisire i gceist.

Is féidir liosta iomlán d'Fheisirí - 
de réir tíre agus grúpa polaitiúil 
- a fháil ar láithreán gréasáin 
Pharlaimint na hEorpa ag an 
seoladh seo a leanas:

http://www.europarl.europa.eu/
meps/ga/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/ga/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ga/map.html
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Seachas bloic náisiúnta a 
dhéanamh, suíonn Feisirí ag 
Parlaimint na hEorpa i ngrúpaí 
polaitiúla de réir a lé polaitiúil.

Cabhraíonn foireann grúpa 
pholaitiúil leis na Feisirí ina ngrúpa 
lena gcuid oibre laethúla agus tá 
cineál an-pholaitiúil ag a ról.

Bíonn siad páirteach go príomha 
i bhfoirmliú agus i gcosaint na 
seasamh polaitiúil a ghlacfaidh a 
ngrúpa agus tuairimí ar ábhair ar 
leith a dhréachtú agus déanann 
siad freisin an obair ullmhúcháin 
do na tuarascálacha a tháirgeann 
Feisirí.

Tairgtear conarthaí neamhiata 
d'fhoireann a earcaíonn na grúpaí 

polaitiúla de ghnáth. Roinntear 
foireann grúpa pholaitiúil sna 
trí ghrúpa feidhme céanna le 
foireann i Rúnaíocht Pharlaimint 
na hEorpa.

Má theastaíonn breis faisnéise 
uait faoi nósanna imeachta 
earcaíochta, nó más mian leat 
iarratas a dhéanamh ar phost i 
ngrúpa polaitiúil, ba cheart duit 
dul i dteagmháil leis an ngrúpa go 
díreach.

Is féidir liosta de ghrúpaí polaitiúla 
na Parlaiminte a fháil ag an 
seoladh gréasáin seo a leanas:

http://www.europarl.europa.eu/
portal/ga

5 Poist i ngrúpaí polaitiúla Pharlaimint na 
hEorpa

http://www.europarl.europa.eu/portal/ga
http://www.europarl.europa.eu/portal/ga
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Tairgeann Rúnaíocht Pharlaimint 
na hEorpa raon cúrsaí oiliúna 
agus  cuairteanna staidéir 
ghinearálta agus speisialaithe 

atá ceaptha chun cur ar chumas 
saoránach eolas a chur ar 
obair agus gníomhaíochtaí na 
Parlaiminte:

6 Cúrsaí oiliúna agus cuairteanna staidéir

• cúrsaí oiliúna do chéimithe 
ollscoile (rogha ‘ghinearálta’, 
rogha ‘iriseoireachta’ agus 
rogha Dhuais Sakharov)

• socrúcháin oiliúna

• cúrsaí oiliúna aistriúcháin do 
chéimithe ollscoile

• socrúcháin oiliúna aistriúcháin

• cuairteanna staidéir

• Íoctar na cúrsaí oiliúna 
(céimithe ollscoile) nó 
fordheonaítear iad 
(socrúcháin oiliúna).

Íoctar na cúrsaí oiliúna (céimithe 
ollscoile) nó fordheonaítear iad 
(socrúcháin oiliúna).

Comhlánaítear iarratais do gach 
cúrsa oiliúna ar líne. Moltar duit 
gan fanacht go dtí an lá deiridh 
chun iarratas a dhéanamh, toisc 
gur féidir líon mór iarratas a 
chuirtear isteach ag an am céanna 
an córas a rólódáil.

Is féidir faisnéis mhionsonraithe 
faoi chúrsaí oiliúna, lena n-áirítear 

na critéir incháilitheachta, na 
rialacha inmheánacha CCanna 
agus an fhoirm iarratais ar líne 
a fháil ar láithreán gréasáin 
Pharlaimint na hEorpa http://
www.europarl.europa.eu/ faoi 
“An Pharlaimint agus tusa” > 
“Oibrigh linne” > “Cúrsaí oiliúna”.

I gcomhair breis faisnéise, téigh 
i dteagmháil leis na ranna 
ábhartha:

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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I gcomhair cúrsaí oiliúna do 
chéimithe ollscoile, socrúcháin 
oiliúna agus cuairteanna staidéir:

Parlaimint na hEorpa
Oifig Cúrsaí Oiliúna
GEO 02B012
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
stages@ep.europa.eu

Le haghaidh sealanna oiliúna 
aistriúcháin do chéimithe 
ollscoile agus socrúcháin oiliúna 
aistriúcháin:

Parlaimint na hEorpa
Cúrsaí oiliúna aistriúcháin
TOB 07A017 
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Cúrsaí oiliúna do chéimithe ollscoile — 
Scoláireachtaí Robert Schuman

Ní dhámhtar na cúrsaí oiliúna seo 
ach do chéimithe ollscoileanna 
nó institiúidí coibhéiseacha. Is é a 
sprioc ná an deis a thabhairt do 
na céimithe sin cur leis an eolas 

a fuarthas le linn a staidéir agus 
taithí a fháil ar ghníomhaíochtaí 
an Aontais Eorpaigh, agus go 
háirithe, Pharlaimint na hEorpa.

Áirítear trí rogha le cúrsaí oiliúna Robert 
Schuman:
• rogha ghinearálta, atá ar fáil 

do na hiarratasóirí ar fad a 
chomhlíonann na critéir.

• rogha iriseoireachta: ní mór do 
na hiarratasóirí taithí ghairmiúil 
a bheith acu agus fianaise 
a thabhairt air sin i bhfoirm 
saothar atá foilsithe, nó i bhfoirm 
comhaltais i gcumann iriseoirí i 
mBallstát de AE nó i bhfoirm 
cáilíochta san iriseoireacht atá 
aitheanta i mBallstáit AE nó sna 

stáit is iarrthóirí ar aontachas 
san Aontas.

• rogha Dhuais Sakharov: is 
ann don chlár seo chun go 
rachfar amach níos doimhne 
ar ghníomhaíocht Pharlaimint 
na hEorpa ar mhaithe le cearta 
an duine agus freisin ar na 
caighdeáin idirnáisiúnta i réimse 
chearta an duine. Tá an rogha 
seo dírithe ar iarrthóirí a bhfuil 
spéis mhór acu i saincheisteanna 
chearta an duine.

Socrúcháin oiliúna

Tairgeann Parlaimint na hEorpa 
socrúcháin oiliúna d'iarratasóirí, 
roimh an spriocdháta 
iarratais, a mbeidh deimhniú 

ardteistiméireachta meánscoile 
faighte acu a fhreagraíonn 
don leibhéal is gá chun dul 
isteach in ollscoil nó ardchúrsa 
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nó cúrsa teicniúil ar leibhéal 
coibhéiseach curtha i gcrích acu. 
Tugtar tosaíocht do mhic léinn a 
gceanglaítear orthu socrúchán 
oiliúna éigeantach a chur i gcrích 

mar chuid dá staidéir. Ní mór 
d'iarratasóirí a bheith 18 mbliana 
d'aois nó os a chionn an chéad lá 
den socrúchán.

Cúrsaí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile

Ní dhámhtar na cúrsaí oiliúna seo 
ach do chéimithe ollscoileanna 
nó institiúidí coibhéiseacha. Is é 
a sprioc ná an deis a thabhairt 
do chéimithe cur leis an eolas 
a fuarthas le linn a staidéir agus 

taithí a fháil ar ghníomhaíochtaí 
an Aontais Eorpaigh, agus go 
háirithe, Pharlaimint na hEorpa. 
Sanntar oiliúnaithe aistriúcháin ar 
Lucsamburg.

Socrúcháin oiliúna aistriúcháin

Tairgeann Parlaimint na 
hEorpa socrúcháin aistriúcháin 
d'iarratasóirí, roimh an spriocdháta 
iarratais, a mbeidh deimhniú 
ardteistiméireachta meánscoile 
faighte acu a fhreagraíonn don 
leibhéal is gá chun dul isteach 
in ollscoil nó ardchúrsa nó cúrsa 
teicniúil ar leibhéal coibhéiseach 

curtha i gcrích acu. Beartaítear 
na socrúcháin seo do mhic léinn 
a gceanglaítear orthu socrúchán 
oiliúna éigeantach a chur i gcrích 
mar chuid dá staidéir. Ní mór 
d'iarratasóirí a bheith 18 mbliana 
d'aois nó os a chionn an chéad lá 
den socrúchán. Sanntar oiliúnaithe 
aistriúcháin ar Lucsamburg.

Cuairteanna staidéir – do thaighde ar leith

Ceaptar cuairteanna staidéir chun 
an deis a thabhairt do dhaoine 

18 mbliana d'aois nó os a cionn 
staidéar níos doimhne a dhéanamh 
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ar ábhair ar leith a bhaineann le 
lánpháirtiú na hEorpa. Tá rogha 
ag iarratasóirí freisin taighde a 
dhéanamh ag leabharlann nó 
cartlanna stairiúla Pharlaimint na 
hEorpa i Lucsamburg.

Maireann cuairteanna staidéir mí 
amháin ar a mhéad. Má tá cúrsa 

oiliúna i bParlaimint na hEorpa 
curtha i gcrích agat cheana, iarrtar 
ort fanacht sé mhí roimh iarratas a 
dhéanamh ar chuairt staidéir.

Ní dhéanfaidh Parlaimint na 
hEorpa aon ranníoc faoi chomhair 
costas d'aon chineál arna dtabhú 
ag cuairteoirí.

Cúrsaí oiliúna le Feisire nó grúpa polaitiúil

Glacann Feisirí agus grúpaí 
polaitiúla go rialta le hoiliúnaithe 
sa Bhruiséil agus in Strasbourg. 
Tugtar an deis do mhic léinn agus 
do chéimithe nua ollscoile chun 
saol polaitiúil laethúil i bParlaimint 
na hEorpa a bhlaiseadh go 
pearsanta. Glacann roinnt de na 
Feisirí le hoiliúnaithe ina dtoghlaigh 
freisin.

Murab ionann is na cinn a 
eagraíonn Rúnaíocht Pharlaimint 
na hEorpa, ní cuid de chlár oifigiúil 
na Parlaiminte na cúrsaí oiliúna 

seo. Cinntear infhaighteacht trí 
chumas grúpa nó Feisire áirithe 
freastal ar oiliúnaithe agus 
bíonn cúrsaí oiliúna faoi rialú ag 
rialacha inmheánacha ábhartha 
na ngrúpaí polaitiúla agus na 
rialacha arna leagan síos ag 
gach Feisire. Mar thoradh air 
sin, athraíonn téarmaí na gcúrsaí 
oiliúna, a ré, na spriocdhátaí 
iarratais agus na socruithe luach 
saothair. Moltar duit mar sin, dul 
i dteagmháil leis an bhFeisire nó 
leis an ngrúpa polaitiúil ábhartha 
go díreach.
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7 An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

Tá an Oifig Eorpach um Roghnú 
Foirne (EPSO) freagrach as 
an gcuid is mó de na nósanna 
imeachta earcaíochta foirne do 
na hinstitiúidí Eorpacha.

Eagraíonn sé na comórtais 
d'oifigigh agus na tástálacha 
a ghlac iarrthóirí do phoist 
neamhbhuana, go háirithe baill 
foirne chonarthacha.

Is féidir gach faisnéis maidir le 
hiarratais a fháil ar láithreán 
gréasáin EPSO (http://europa.
eu/epso), lena n-áirítear:

• féilire sealadach de chomórtais 
le teacht a thugann sonraí 
na réimsí ábhartha agus na 
dteangacha inar féidir an 
comórtas a ghlacadh;

• fógraí comórtas oifigiúil;

• forléargas ar an nós imeachta 
iarratais;

• tairseach inar féidir leat dul 
chun cinn d'iarratais/d'iarratas 
a leanúint;

• tástálacha samplacha

• ...

Foilsítear fógraí comórtas in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh 
(IO), ar láithreán gréasáin EPSO 
agus ar roinnt meán ar leith.

I gcomhair breis faisnéise téigh i 
dteagmháil le EPSO:

https://epso.europa.eu/contact/
faq/intermediary-page/86_ga

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_ga
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_ga
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Nuair a bheidh tú curtha ar liosta 
ionadaithe, féadfaidh aon cheann 
de na hinstitiúidí Eorpacha dul 
i dteagmháil leat. De ghnáth 
tabharfaidh ranna ar suim leo do 
CV cuireadh duit chun agallaimh.

Ní dhéileálann EPSO le hearcú 
cúntóirí parlaiminteacha nó 
fhoireann ghrúpa polaitiúil 
Pharlaimint na hEorpa.



20

8 Timpeallacht oibre

Níl sna hildeiseanna d'fhorbairt 
ghairmiúil, sa timpeallacht oibre 
ilchultúrtha ina labhraítear 
24  theanga oifigiúla, agus sa 
chothromaíocht oibre is saoil 
iontach ach cuid de na buntáistí 
a bhaineann le bheith ag obair 
i bParlaimint na hEorpa, áit 
a gcuirtear luach an-ard ar 
chomhionannas deiseanna, ar 
éagsúlacht, ar leas foirne agus ar 
an timpeallacht.

Mar bhall foirne de Pharlaimint 
na hEorpa teachtfaidh tú clúdach 
sóisialta slándála (árachas 
breoiteachta agus tionóisce, 
pinsean, cánacha) a sholáthraíonn 
scéim árachais sláinte an 
Chomhphobail, chomh maith le 
hoiliúint oiriúnaithe trí do ghairm. 
Spreagann beartas foirne na 
Parlaiminte freisin soghluaisteacht 
ghairme. Thairis sin, beidh an 
rogha agat do leanaí a chlárú 
i gcreis na Parlaiminte agus sna 
scoileanna Eorpacha.
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Rialaítear luach saothair foirne 
Pharlaimint na hEorpa le Rialacháin 
Foirne Oifigigh an Aontais 
Eorpaigh agus Coinníollacha 
Fostaíochta Sheirbhísigh eile an 
Aontais Eorpaigh, a bhaineann le 
foirne i ngach institiúid Eorpach. Is 
é atá ann buntuarastal nasctha leis 
an ngrád agus leis an gcéim ag 
ar earcaíodh thú, féadfar liúntais 
a deonaíodh ar bhonn d'imthosca 
pearsanta (liúntas easaoránachta, 
liúntais teaghlaigh, etc.) a áireamh 
i do luach saothair. Tá tuarastail 
faoi réir cháin an Aontais Eorpaigh 
agus ranníocaíochtaí árachais 
shóisialta.

Conclúid
Tairgeann dul isteach i bParlaimint 
na hEorpa duit deis gairme 
suimiúla i raon réimsí éagsúla. Má 
ghlacann tú an deis seo, roghnóidh 
tú timpeallacht oibre uathúil, 
ilchultúrtha agus idirnáisiúnta.

Lorgaíonn Parlaimint na hEorpa 
fiúntais i raon réimsí agus 
earcaíonn iarrthóirí le próifílí thar 
a bheith éagsúil. Ar mhaith leat a 
bheith mar chuid di seo?

Cad ina thaobh go bhfuil tú ag 
fanacht? Téigh isteach i bParlaimint 
na hEorpa inniu!
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