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FÓGRA 
 

Tá ardán ar líne, APPLY4EP, curtha ar fáil ag Parlaimint na hEorpa chun barr feabhais agus 

luathú a dhéanamh ar na nósanna imeachta earcaíochta. 

 

Is trí APPLY4EP amháin is féidir iarratas a chur isteach ag freagairt d’fhógra folúntais atá 

foilsithe ag Parlaimint na hEorpa. Is féidir dul chuig an ardán ag an seoladh seo a leanas: 

https://apply4ep.gestmax.eu. 

 

Más mian leat páirt a ghlacadh i gceann amháin nó níos mó de na nósanna imeachta 

roghnúcháin atá eagraithe ag Parlaimint na hEorpa, is í an chéad chéim a chaithfidh tú a 

dhéanamh ná cuntas a chruthú in APPLY4EP. 

 

Nuair a bheidh do chuntas cruthaithe agat, beidh ort ansin cliceáil ar an ‘Déan iarratas ar líne’ 

atá le fáil ag deireadh an fhógra folúntais agus lean na treoracha. 

 

Ní féidir leat ach aon chuntas amháin a chruthú. Is féidir leat, mar sin féin, na mionsonraí atá 

cláraithe agat a mhodhnú chun an fhaisnéis a bhaineann leat a thabhairt cothrom le dáta. 

Sula ndéanann tú iarratas, léigh an fógra folúntais agus an Treoir seo go cúramach le do thoil.  

 

Bíodh na doiciméid tacaíochta go léir atá le cur i gceangal le d’iarratas ullmhaithe roimh ré 

agat mar gur d’aon bhabhta amháin a chaithfear an t-iarratas a dhéanamh. 

 

1. RÉAMHRÁ 

Cén leagan amach a bhíonn ar nós imeachta roghnúcháin? 

 

Sraith céimeanna atá sa nós imeachta roghnúcháin ina dtéann na hiarrthóirí in iomaíocht lena 

chéile. Tá an nós imeachta ar oscailt do gach saoránach den Aontas Eorpach a chomhlíonann 

na critéir riachtanacha faoin dáta deiridh atá socraithe chun na hiarratais a chur isteach, ar nós 

imeachta é a thugann deis chothrom do na hiarrthóirí go léir a scileanna a léiriú agus a thugann 

an deis roghnú a dhéanamh bunaithe ar thuillteanas, agus ag an am céanna prionsabal na córa 

comhionainne á urramú. 

 

Déantar na hiarrthóirí a n-éiríonn leo sa nós imeachta roghnúcháin a chur ar liosta d’iarrthóirí 

oiriúnacha as a roghnaíonn Parlaimint na hEorpa duine don phost a luaitear san fhógra 

folúntais. 

 

Aon tagairt san fhógra seo do dhuine den ghnéas fireann measfar freisin gur tagairt í do dhuine 

den ghnéas baineann, agus a mhalairt go cruinn. 

 

I gcás gach nós imeachta roghnúcháin, déantar coiste roghnúcháin a cheapadh atá comhdhéanta 

de chomhaltaí atá ainmnithe ag an Riaracháin agus ag an gCoiste Foirne. Is ar mhodh rúin a 

dhéantar obair an choiste roghnúcháin agus cuirtear an obair sin i gcrích i gcomhréir le 

hIarscríbhinn III de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh(1). 

                                                 
(1) Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle (IO L 56, 4.3.1968, lch. 1), arna leasú le 

Rialachán  (CE, Euratom) Uimh. 723/2004 (IO L 124, 27.4.2004, lch. 1) agus arna leasú go deireanach le 

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh 

https://apply4ep.gestmax.eu/
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Tá toirmeasc ar na hiarrthóirí aon teagmháil a dhéanamh, go díreach nó go hindíreach, leis an 

gcoiste roghnúcháin. Forchoimeádann an t-údarás ceapacháin an ceart gach iarrthóir a 

sháraíonn an treoir sin a eisiamh as an gcomórtas. 

 

Déanann an coiste roghnúcháin na critéir incháilitheachta, arna leagan síos san fhógra folúntais, 

a chur i bhfeidhm go diongbháilte le linn dóibh cinneadh a dhéanamh maidir le gach iarrathóir 

i dtaobh an nglacfaidh siad lena iarratas nó nach nglacfaidh. Má glacadh le hiarrthóir i 

gcomórtas nó i nós imeachta roghnúcháin roimhe seo, ní hionann sin agus a rá go bhfuil siad 

incháilithe go huathoibríoch don nós imeachta seo. 

 

Chun go ndéanfar na hiarrthóirí is fearr a roghnú, déanfaidh an coiste roghnúcháin comparáid 

idir feidhmíocht na n-iarrthóirí chun breithniú a dhéanamh ar a gcumas na cúraimí a bhfuil 

tuairisc orthu san fhógra a chomhall. Dá bhrí sin, ní hamháin go bhfuil ar an gcoiste an leibhéal 

eolais a mheas ach ní foláir dó freisin na daoine is fearr atá cáilithe don phost a aithint, bunaithe 

ar thuillteanas na n-iarrthóirí. 

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, go dtógann sé idir 4 agus 6 mhí nós imeachta roghnúcháin a 

thabhairt chun críche, ag brath ar an líon iarrthóirí. 

 

2. NA CÉIMEANNA SA NÓS IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN 
 

Tá na céimeanna seo a leanas sa nós imeachta roghnúcháin: 

 

— glacadh le hiarratais,  

— scrúdú an gcomhlíontar na coinníollacha ginearálta, 

— scrúdú an gcomhlíontar na coinníollacha sonracha, 

— measúnú ar cháilíochtaí, 

— trialacha, 

— liosta d’iarrthóirí oiriúnacha. 

Glacadh le comhaid iarratais 

 

Má tá sé socraithe agat iarratas a dhéanamh, beidh ort clárú ar líne agus na céimeanna uile a 

leanúint go dílis go dtí an chéim dheiridh ina ndéantar bailíochtú go leictreonach ar d’iarratas. 

Maidir leis na doiciméid tacaíochta go léir atá ag teastáil chun a chruthú go gcomhlíonann tú 

na coinníollacha ginearálta agus na coinníollacha sonracha atá luaite san fhógra folúntais, beidh 

ort iad sin a chur i gceangal leis an iarratas agus is fearr é má bhíonn siad i bhformáid PDF. Is 

trí chlárú ar líne, agus ar an gcaoi sin amháin, is féidir iarratas a dhéanamh.  Ní bheidh tú in 

ann clárú i ndiaidh an dáta deiridh chun iarratais a chur isteach. 

 

                                                 
Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta 

Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (IO L 287, 29.10.2013, lch. 15).  
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Scrúdú an gcomhlíontar na coinníollacha ginearálta 

 

Scrúdóidh an tAonad um Roghnú Tallainne an féidir glacadh leis na hiarratais, is é sin le rá, an 

ndearnadh na hiarratais a chur isteach ar an modh iomchuí agus faoin dáta deiridh a shonraítear 

san fhógra folúntais agus an gcomhlíonann na hiarrthóirí na coinníollacha ginearálta 

incháilitheachta. 

 

Dá réir sin, déanfar iarrthóirí a eisiamh go huathoibríoch más rud é: 

 

- nach ndearna siad iarratas trí APPLY4EP, nó 

 

- nár chomhlíon siad na coinníollacha ginearálta incháilitheachta. 

 

Má diúltaíodh d’iarratas, déanfar é sin a chur in iúl go díreach don iarrthóir lena mbaineann trí 

theachtaireacht ríomhphoist tar éis an dáta deiridh chun iarratais a chur isteach. 

 

Déanfaidh an t-údarás ceapacháin liosta de na hiarrthóirí a chomhlíonann na coinníollacha 

ginearálta a shonraítear san fhógra folúntais a tharraingt suas agus cuirfidh sé an liosta sin ar 

aghaidh chuig an gcoiste roghnúcháin. 

 

Scrúdú an gcomhlíontar na coinníollacha sonracha 

 

Déanfaidh an coiste roghnúcháin na comhaid iarratais a scrúdú agus tarraingeoidh sé suas liosta 

de na hiarrthóirí a chomhlíonann na coinníollacha sonracha a leagtar amach san fhógra 

folúntais. Bunóidh an coiste a chinntí go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san 

fhoirm iarratais agus a dtugann na doiciméid tacaíochta atá i gceangal leis an iarratas bonn cirt 

dóibh. 

 

Ní foláir mionsonraí iomlána maidir le cúrsaí léinn, le hoiliúint, le heolas ar theangacha agus, 

más gá, le taithí ghairmiúil a bheith tugtha san fhoirm iarratais, eadhon: 

 

— i gcás cúrsaí léinn: an dáta tosaigh agus an dáta críochnaithe do gach cúrsa, mar aon 

leis an gcineál dioplóma nó dioplómaí, lena n-áirítear na hábhair a ndearnadh staidéar 

orthu;  

— i gcás na taithí gairmiúla a d’fhéadfadh a bheith i gceist: an dáta tosaigh agus an dáta 

críochnaithe do gach tréimhse iomchuí agus tuairisc bheacht ar an gcineál cúraimí a bhí 

le comhall. 

 

Maidir le hiarrthóirí a bhfuil saothair léinn, ailt nó téacsanna eile foilsithe acu, agus atá ábhartha 

do chúraimí an phoist, ba cheart dóibh iad sin a lua san fhoirm iarratais. 

 

Déanfar na hiarrthóirí nach gcomhlíonann na coinníollacha sonracha incháilitheachta, arna 

leagan síos san fhógra folúntais, a eisiamh ag an gcéim seo.  

 

Cuirfear gach iarrthóir ar an eolas trí theachtaireacht ríomhphoist i dtaobh chinneadh an choiste 

roghnúcháin i leith glacadh nó gan glacadh lena n-iarratas sa nós imeachta. 

 

Measúnú ar cháilíochtaí 
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Chun iarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh chuig na trialacha dóibh, déanfaidh an coiste 

roghnúcháin meastóireacht ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a mbeidh glactha leo chuig an gcéim 

seo den nós imeachta. Bunóidh an coiste a chinntí go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis 

atá tugtha san fhoirm iarratais agus a dtugann na doiciméid tacaíochta atá i gceangal leis an 

iarratas bonn cirt dóibh, agus is fearr é má bhíonn na doiciméid tacaíochta sin i bhformáid PDF. 

Bunóidh an coiste roghnúcháin a chuid oibre ar na critéir a bheidh socraithe roimh ré agus aird 

á tabhairt aige go háirithe ar na cáilíochtaí a shonraítear san fhógra folúntais.  

 

Cuirfear gach iarrthóir ar an eolas trí theachtaireacht ríomhphoist i dtaobh chinneadh an choiste 

roghnúcháin i leith glacadh nó gan glacadh leo ag céim na dtrialacha. 

 

Trialacha 

 

Tá na trialacha go léir éigeantach agus tá feidhm díbeartha ag roinnt leo. Tá an líon uasta 

d’iarrthóirí a nglacfar leo i gcomhair na dtrialacha leagtha síos san fhógra folúntais. 

 

Más rud é nach ndéanfaidh iarrthóir na trialacha go léir, ní mharcálfar ceachtar acu. 

 

Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha 

 

Ní dhéantar ach an líon uasta iarrthóirí, mar a leagtar síos san fhógra folúntais, a chur ar an 

liosta d’iarrthóirí oiriúnacha. Poibleofar an liosta sin ar a mbeidh ainmneacha an n-iarrthóirí a 

roghnaíodh. 

 

Is ionann ainm iarrthóra a bheith ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha agus go bhféadfaidh ceann 

de sheirbhísí na hinstitiúide cuireadh chun agallaimh a thabhairt don duine sin, ach ní hionann 

é sin agus ceart ná ráthaíocht go ndéanfaidh an institiúid an t-iarrthóir sin a earcú. 

 

3. CONAS IARRATAS A DHÉANAMH? 

Sonraí Ginearálta 

 

Sula ndéanfaidh tú iarratas, ba cheart duit a sheiceáil go cúramach an gcomhlíonann tú na 

coinníollacha iontrála go léir, idir choinníollacha ginearálta agus choinníollacha sonracha, rud 

a chiallaíonn gur cheart duit ar dtús an fógra earcaíochta agus an Treoir seo a léamh go 

cúramach agus aird chuí a thabhairt ar na coinníollacha a leagtar amach iontu.  

 

Bíodh is nach bhfuil aon teorainn aoise leagtha síos sna fógraí folúntais, tugtar ar aire go bhfuil 

an aois scoir don fhoireann leagtha síos i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh. 

 

Beidh ort an fhoirm iarratais a chomhlánú ar líne agus gach doiciméad tacaíochta a éilítear a 

chur i gceangal leis an iarratas, agus is fearr é má bhíonn na doiciméid tacaíochta sin i 

bhformáid PDF. Ní bheifear in ann clárú i ndiaidh an dáta deiridh don chomórtas a leagtar síos 

san fhógra folúntais. 

 

Aon doiciméad eile a sheoltar, gan beann ar a bhfuil ann, seachas na doiciméid a cheanglófar 

leis an iarratas ar líne, ní chuirfear san áireamh iad. 
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Má tá tú faoi mhíchumas nó i gcúinsí ar leith a d’fhágfadh go bhféadfadh deacrachtaí a bheith 

agat le linn na dtrialacha (e.g. a bheith torrach nó leanbh agat atá fós á chothú ar an gcíoch, nó 

mar gheall go bhfuil fadhbanna sláinte agat nó go bhfuil tú faoi chóir dochtúra), ní foláir duit 

an méid sin a thabhairt le fios ar an bhfoirm iarratais agus aon fhaisnéis ábhartha a sholáthar 

ionas go mbeidh an Riarachán in ann, más féidir, bearta iomchuí a ghlacadh. Más amhlaidh an 

cás, ba cheart duit aon socruithe speisialta a mheasann tú a bheith riachtanach chun do 

rannpháirtíocht sna trialacha a éascú a lua san fhoirm iarratais. 

 

Chun go dtabharfar aird ar éileamh ar shocruithe speisialta, iarrtar ort deimhniú ón údarás 

náisiúnta nó teastas leighis a sheoladh le d’iarratas. Déanfar na doiciméid tacaíochta sin a 

scrúdú chun a dhéanamh amach cad iad na socruithe réasúnacha is féidir a dhéanamh chun 

freastal ar do riachtanais. 

 

Cén chaoi ar cheart comhad iarratais comhlánaithe a chur isteach? 

 

1. Déan iarratas ar líne trí dhul chuig an nasc san fhógra folúntais agus comhlánaigh go 

cúramach na réimsí ar gach leathanach gréasáin ar leith sa phróiseas, ag dul ar aghaidh 

céim ar chéim. 

 

2. Déan na doiciméid tacaíochta riachtanacha go léir a chur i gceangal leis an iarratas, agus 

bíodh na doiciméid sin uimhrithe ar dtús agat agus is fearr é má bhíonn siad tiontaithe go 

dtí formáid PDF roimh ré. 

 

3. Déan d’iarratas a bhailíochtú trí na treoracha san fheidhmchlár a leanúint agus beidh ort 

é sin a dhéanamh faoin dáta deiridh atá leagtha síos san fhógra folúntais. Ón uair a bheidh 

d’fhoirm iarratais bailíochtaithe agat, ní bheidh tú in ann aon athrú eile a dhéanamh ar an 

iarratas ná ní bheidh tú in ann aon doiciméad eile a chur leis.  

 

Cad iad na doiciméid tacaíochta nach mór a chur i gceangal leis an iarratas? 

Sonraí Ginearálta 

 

Ní gá go mbeadh an nath “Cóip dheimhnithe” luaite ar na doiciméid a uaslódálfaidh tú le 

d’iarratas ar líne, cé gur fearr é má bhíonn na doiciméid sin i bhformáid PDF. 

Ní fhéadfar tagairtí do láithreáin ghréasáin a mheas mar dhoiciméid tacaíochta chun na críche 

sin.  

Ní mheastar gur deimhniúcháin iad asphriontaí de leathanaigh as láithreán gréasáin, ach féadfar 

iad a chur i gceangal mar fhaisnéis bhreise agus chuige sin amháin. 

 

Ní mheastar gur doiciméad tacaíochta atá in curriculum vitae, fiú má éilítear cóip de 

cheann a uaslódáil leis an iarratas. 

 

Ní fhéadfaidh na hiarrthóirí tagairt a dhéanamh do chlárú a rinneadh, ná do dhoiciméid eile a 

cuireadh isteach mar chuid d’iarratas a rinneadh roimhe sin. 

 

Doiciméid tacaíochta a chruthaíonn go bhfuil na coinníollacha ginearálta á 
gcomhlíonadh 

 

Ní iarrtar doiciméad ar bith ag an bpointe seo chun a chruthú: 
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— gur náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh iad na hiarrthóirí; 

 

— go bhfuil a lánchearta mar shaoránach á dteachtadh ag na hiarrthóirí; 

 

— go bhfuil a ndualgais comhlíonta ag na hiarrthóirí i ndáil leis na hoibleagáidí míleata is 

infheidhme de réir dlí; 

 

— go bhfuil na teistiméireachtaí carachtair ag na hiarrthóirí is iomchuí do na cúraimí atá i 

gceist a chomhlíonadh. 

 

Ní mór do na hiarrthóirí tic a chur sa bhoiscín le taobh ‘Dearbhú ar onóir’. Is leis an tic 

sin a dhearbhaíonn na hiarrthóirí ar a n-onóir go bhfuil na coinníollacha sin á gcomhlíonadh 

acu agus go bhfuil an fhaisnéis a thugann siad fíor agus iomlán. 

 

Doiciméid tacaíochta a chruthaíonn go bhfuil na coinníollacha sonracha á 
gcomhlíonadh agus le haghaidh cáilíochtaí a mheasúnú 

 

Tá ar na hiarrthóirí an fhaisnéis go léir agus na doiciméid uile a sholáthar don choiste 

roghnúcháin a chuirfidh ar chumas an choiste sin beachtas na faisnéise atá tugtha san fhoirm 

iarratais a dheimhniú. 

 

Dioplómaí agus/nó teastais lena ndeimhnítear gur bhain na hiarrthóirí cáilíocht amach i 

gcúrsa léinn  

 

Ní foláir do na hiarrthóirí cóip de na dioplómaí nó teastais atá acu lena ndeimhnítear gur bhain 

siad cáilíocht amach i gcúrsa léinn ar an leibhéal a éilítear san fhógra folúntais a uaslódáil lena 

n-iarratas ar líne agus is fearr é má bhíonn siad sin i bhformáid PDF. 

 

Tabharfaidh an coiste roghnúcháin aird ar chórais dhifriúla oideachais Bhallstáit an Aontais 

Eorpaigh. 

 

Maidir le dioplómaí tríú leibhéal, ní foláir an fhaisnéis is mionsonraithe agus is féidir a chur ar 

fáil, go háirithe maidir leis na hábhair a ndearnadh staidéar orthu agus an tréimhse a mhair na 

cúrsaí, ionas go mbeidh ar chumas an choiste roghnúcháin a mheas cé chomh hábhartha do 

chúraimí an phoist atá na dioplómaí sin. 

 

Maidir le hoiliúint theicniúil nó ghairmiúil, nó le cúrsaí breisoideachais nó speisialtóireachta, 

ní foláir do na hiarrthóirí a chur in iúl an cúrsaí lánaimseartha, cúrsaí páirtaimseartha nó 

ranganna oíche a bhí i gceist leo, agus na hábhair a rinneadh mar aon le fad oifigiúil na gcúrsaí 

a chur in iúl chomh maith. Iarrtar ort an fhaisnéis sin ar fad a uaslódáil in aon doiciméad amháin 

agus is fearr é má bhíonn sé i bhformáid PDF.   

 

Taithí ghairmiúil  

 

Más rud é go n-éilítear taithí ghairmiúil san fhógra folúntais, ní chuirfear san áireamh ach 

amháin an taithí ghairmiúil a bheidh faighte ag an iarrthóir i ndiaidh dó an dioplóma nó an 

cháilíocht léinn is gá a bhaint amach. Ní foláir cruthúnas a bheith sna doiciméid tacaíochta de 

thréimhse agus leibhéal na taithí gairmiúla agus ní mór an cineál cúraimí a cuireadh i gcrích 

a thabhairt chomh mionsonraithe agus is féidir ionas go mbeidh ar chumas an choiste 

roghnúcháin a mheas cé chomh hábhartha do chúraimí an phoist atá an taithí ghairmiúil sin. 
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Má tá níos mó ná doiciméad amháin agat don taithí ghairmiúil chéanna, beidh ort iad sin a 

uaslódáil mar aon doiciméad amháin. 

 

Ní foláir go mbeidh doiciméad tacaíochta ann le aghaidh gach tréimhse den obair ghairmiúil 

lena mbaineann, mar shampla: 

 

— deimhniúcháin ó iarfhostóirí agus ón bhfostóir reatha lena ndeimhnítear an taithí 

ghairmiúil a éilítear chun cur isteach ar an nós imeachta roghnúcháin; 

 

— más rud é, ar chúiseanna rúndachta, nach féidir leis na hiarrthóirí na deimhniúcháin 

sin a chur i gceangal leis an iarratas, tá sé ríthábhachtach, ina n-ionad sin, go ndéantar 

fótachóip den chonradh oibre nó den litir earcaíochta agus/nó den chéad duillín pá 

agus den duillín pá deiridh agus go ndéantar leagan leictreonach den fhótachóip sin a 

chur i gceangal leis an iarratas; 

 

— i gcás nach thar ceann fostóra a rinneadh an obair ghairmiúil (duine féinfhostaithe, 

duine a ghabhann le saorghairmeacha etc.), glacfar mar chruthúnas le sonraisc ina 

dtugtar mionsonraí faoi na seirbhísí a soláthraíodh nó le haon doiciméad tacaíochta 

oifigiúil eile atá ábhartha. 

 

4. CUMARSÁID 
 

I bhfianaise na mortabhála atá ar na hiarrthóirí féin, ní foláir dóibh gach cúram a ghlacadh lena 

chinntiú go bhfuil an clárú ar líne comhlánaithe go cuí, go bhfuil gach doiciméad tacaíochta a 

éilítear curtha i gceangal leis an iarratas agus go bhfuil an t-iarratas bailíochtaithe in 

APPLY4EP roimh an dáta deiridh chun iarratas a dhéanamh faoi mar a leagtar síos san fhógra 

folúntais. 

 

Aon iarratas a chuirtear isteach ar mhodh eile seachas trí APPLY4EP, ní thabharfar aird 

orthu. Dá réir sin, is saothar in aisce é iarratas a chur isteach tríd an bpost is cuma más 

litir chláraithe é nó nach ea.  Ní ghlacfaidh an tAonad um Roghnú Tallainne le hiarratais 

a chur isteach trí lámhsheachadadh. 

 

Gach iarratas bailí a dhéantar trí APPLY4EP, tabharfar deimhniú air trí theachtaireacht 

ríomhphoist ón ardán féin ina luafar go bhfuil an clárú déanta.  

 

Déanfar an comhfhreagras go léir a sheolann Parlaimint na hEorpa maidir le nós imeachta 

roghnúcháin, lena n-áirítear cuireadh chuig trialacha, a sheoladh le teachtaireacht ríomhphoist 

chuig an seoladh a thugann an t-iarrthóir san fhoirm iarratais le linn dó clárú agus an cuntas á 

chruthú aige. Is ar an iarrthóir féin atá an mhortabháil na teachtaireachtaí ina chuntas 

ríomhphoist a sheiceáil go tráthrialta agus a chuntas a thabhairt cothrom le dáta má tharlaíonn 

aon athrú ar a chuid sonraí pearsanta.  

Chun a áirithiú go mbeidh an coiste roghnúcháin neamhspleách, tá toirmeasc ar na hiarrthóirí 

i gcúinse ar bith aon teagmháil a dhéanamh, go díreach nó go hindíreach, leis an gcoiste 

roghnúcháin agus má dhéanann siad é sin d’fhéadfaí iad a eisiamh as an nós imeachta 

roghnúcháin.  

Ní foláir gur trí do chuntas a sheoltar gach comhfhreagras leis an gcoiste roghnúcháin, mar aon 

le haon iarraidh ar fhaisnéis nó aon chomhfhreagras eile a bhaineann leis an nós imeachta. 
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5. FAISNÉIS GHINEARÁLTA 

Comhionannas Deiseanna 

 

Glacann Parlaimint na hEorpa fíorchúram chun gach cineál d’idirdhealú a sheachaint le linn an 

nós imeachta roghnúcháin. 

 

Is fostóir comhionannais deiseanna í agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh 

ar fhorais ar bith amhail inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, 

teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, a bheith i do dhuine de 

mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas pósta nó stádas 

teaghlaigh. 

 

Iarrataí ó iarrthóirí ar fhaisnéis a bhaineann leo a rochtain 

 

Tá ceart sonrach ag na hiarrthóirí i nósanna imeachta roghnúcháin faisnéis áirithe a bhaineann 

leo go díreach agus go leithleach a rochtain, faoi réir na gcoinníollacha a dtugtar tuairisc anseo 

thíos orthu. De bhua an chirt sin, féadfaidh Parlaimint na hEorpa an fhaisnéis bhreise seo a 

leanas a sholáthar d’iarrthóir arna iarraidh sin dó: 

 

a) i gcás iarrthóirí nach bhfaigheann cuireadh chuig scrúdú scríofa, féadfaidh siad cóip a 

fháil den bhileog mheastóireachta a bhaineann lena gcáilíochtaí ach é sin a iarraidh. Ní 

foláir aon iarraidh a dhéanamh laistigh d’aon mhí amháin ón dáta a seoladh an 

teachtaireacht ríomhphoist ag tabhairt fógra don iarrthóir faoin gcinneadh; 

 

b) i gcás iarrthóirí nár éirigh leo sa triail scríofa agus/nó nach bhfuil i measc na n-iarrthóirí 

a fuair cuireadh chuig na trialacha cainte, féadfaidh siad cóip a fháil de na páipéir a 

scríobh siad don triail mar aon le cóip den bhileog meastóireachta pearsanta ina bhfuil 

trácht an choiste roghnúcháin i dtaobh chomh maith agus a d’éirigh leo. Ní foláir aon 

iarraidh a dhéanamh laistigh d’aon mhí amháin ón dáta a seoladh an teachtaireacht 

ríomhphoist ag tabhairt fógra don iarrthóir faoin gcinneadh;  

 

c) i gcás iarrthóirí ar tugadh cuireadh chuig na trialacha cainte dóibh agus nach bhfuil a n-

ainm ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha, ní chuirfear na marcanna a fuair siad sna trialacha 

éagsúla in iúl dóibh go dtí go mbeidh an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha tarraingthe suas ag 

an gcoiste roghnúcháin. Arna iarraidh sin dóibh agus le haghaidh gach ceann de na 

trialacha, idir trialacha scríofa agus trialacha ó bhéal, féadfaidh siad cóip a fháil den 

bhileog meastóireachta pearsanta ina bhfuil trácht an choiste roghnúcháin i dtaobh chomh 

maith agus a d’éirigh leo. Ní foláir aon iarraidh ar chóip a dhéanamh laistigh d’aon mhí 

amháin ón dáta ar seoladh an teachtaireacht ríomhphoist ag tabhairt fógra don iarrthóir 

faoin gcinneadh gan é a chur ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha; 

 

d) i gcás iarrthóirí a bheidh ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha, is é a ndéanfar a chur in iúl 

dóibh ná gur iarrthóirí iad ar éirigh leo sa nós imeachta roghnúcháin. 

 

Déileálfar le hiarrataí i gcomhréir leis an gceanglas go ndéantar obair an choiste roghnúcháin 

ar mhodh rúin, amhail a leagtar síos i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh 

(Airteagal 6 d’Iarscríbhinn III) agus i gcomhlíonadh na rialacha maidir le cosaint daoine 

nádúrtha a mhéid a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil. 
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Cosaint sonraí pearsanta 

 

Déanann Parlaimint na hEorpa, ina cáil mar an comhlacht atá freagrach as eagrú nósanna 

imeachta roghnúcháin, a áirithiú go bpróiseáiltear sonraí pearsanta na n-iarrthóirí i 

ndlúthchomhlíonadh Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nadúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta 

a bheith á bpróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus 

maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 

Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 295, 

21.11.2018), go sonrach a mhéid a bhaineann le rúndacht agus slándáil na sonraí sin. 

 

Speansais taistil agus chothaithe 

 

Déanfar ranníocaíocht i dtreo speansais taistil agus chothaithe na n-iarrthóirí a dtabharfar 

cuireadh chuig trialacha dóibh. Déanfar mionsonraí faoin nós imeachta agus na rátaí is 

infheidhme a thabhairt sa teachtaireacht lena dtugtar cuireadh don iarrthóir chuig na trialacha. 

 

Glacfar leis gurb é an seoladh a thabharfaidh an t-iarrthóir san fhoirm iarratais an áit 

óna bhfágfaidh an t-iarrthóir le dul chuig an áit ina n-iarrfar air na trialacha a 

dhéanamh. Maidir leis sin, ní fhéadfar aird a thabhairt ar athrú ar an seoladh a chuirfidh 

an t-iarrthóir in iúl tar éis do Pharlaimint na hEorpa cuirí chuig trialacha a sheoladh, 

ach amháin sa chás go measann an Pharlaimint go bhfuil force majeure i gceist nó gur cás 

é atá go hiomlán eisceachtúil. 
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IARSCRÍBHINN I 
 

Treoir tháscach de na cáilíochtaí is iomchuí chun cur isteach ar nósanna imeachta 

roghnúcháin don ghrúpa feidhme AST  
 

TÍR 

Meánoideachas1 (a thugann rochtain ar ardoideachas) Ardoideachas (Ardchúrsa 
neamhollscoile nó gearrchúrsa 
ollscoile a mhaireann tréimhse 

dhlíthiúil de dhá bhliain ar a 
laghad) 

Belgique – 
België – 
Belgien 

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) / 
Diploma secundair onderwijs / Diplôme d'aptitude à accéder 
à l'enseignement supérieur (DAES) / Getuigschrift van hoger 
secundair onderwijs / Diplôme d'enseignement professionnel 
/ Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs 

Candidature - Kandidaat  
Graduat - Gegradueerde 
Bachelier (dit «professionnalisant» ou 
de «type court»)/ Professioneel 
gerichte Bachelor — 180 ECTS 

България 

Диплома за средно образование / Свидетелство за 
зрелост / Диплома / Диплома за завършено средно 
образование / Диплома за средно специално 
образование 

Специалист по …  

Česká 
republika 

Vysvědčení o maturitní zkoušce 
Vysvědčení o absolutoriu 
(Absolutorium) + diplomovaný 
specialista (DiS.) 

Danmark 

Bevis for: Studentereksamen  
Højere Forberedelseseksamen (HF) / Højere 
Handelseksamen (HHX) / Højere Afgangseksamen (HA) / 
Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX) 

Videregående uddannelser = Bevis 
for = Eksamensbevis som 
(erhversakademiuddannelse AK) 

Deutschland   

Eesti 
Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus  
Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta  

Tunnistus keskhariduse baasil 
kutsekeskhariduse omandamise 
kohta  

Éire/Ireland 

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar / Leaving Certificate 
Grade D3 in 5 subjects / Gairmchlár na hArdteistiméireachta 
(GCAT) / Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)  

Teastas Náisiúnta / National Certificate /  
 / Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais 
(120 ECTS) / Higher Certificate (120 
ECTS)  

Ελλάδα 

α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου  
β) Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου  
γ) Απολυτήριο Τεχνικού — Επαγγελματικού Λυκείου   
δ) Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου  
Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου / Απολυτήριο Τεχνολογικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου / Απολυτήριο Γενικού 
Λυκείου / Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης 
(IΕΚ) 

España 
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) + Curso de 
Orientación Universitaria (COU) / Bachillerato 

Técnico superior / Técnico 
especialista 

France 
Baccalauréat / Diplôme d'accès aux études universitaires 
(DAEU) / Brevet de technicien 

Diplôme d'études universitaires 
générales (DEUG) / Brevet de 
technicien supérieur (BTS) / Diplôme 
universitaire de technologie (DUT) / 
Diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques (DEUST) 

                                                 
1 Déantar daoine a fhostú ar ghrúpa feidhme AST faoin gcoinníoll breise go bhfuil taithí ghairmiúil iomchuí de thrí bliana 

ar a laghad acu. 
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Italia 
Diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità 
o esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore) 

Certificato di specializzazione tecnica 
superiore/attestato di competenza (4 
semestri) Diploma di istruzione e 
formazione tecnica superiore (IFTS) / 
Diploma di istruzione tecnica 
superiore (ITS) Diploma universitario 
(2 anni)  
Diploma di Scuola diretta a fini 
speciali (2 anni) 

Κύπρος 

Απολυτήριο  Δίπλωμα = Programmes offered by 
Public/Private Schools of Higher 
Education (for the latter accreditation is 
compulsory) / Higher Diploma  

Latvija 
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību  
Diploms par profesionālo vidējo izglītību  

Diploms par pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību  

Lietuva 
Brandos atestatas  Aukštojo mokslo diplomas 

Aukštesniojo mokslo diplomas  

Luxembourg 

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques  Brevet de technicien supérieur (BTS) 
/ Brevet de maîtrise / Diplôme de 
premier cycle universitaire (DPCU) / 
Diplôme universitaire de technologie 
(DUT)  

Magyarország 
Gimnáziumi érettségi bizonyítvány / Szakközép-iskolai 
érettségiképesítő bizonyítvány / Érettségi bizonyítvány  

Bizonyítvány felsőfokú 
szakképesítésről  

Malta 

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects 
(2 of them grade C or higher) / Matriculation certificate (2 
subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level 
including systems of knowledge with overall grade A-C) + 
Passes in the Secondary Education Certificate examination 
at Grade 5 /  
2 A Levels (passes A-E) + a number of subjects at Ordinary 
level, or equivalent  

MCAST diplomas/certificates  
Higher National Diploma  

Nederland 

Diploma VWO / Diploma staatsexamen (2 diploma’s) / 
Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (Diploma staatsexamen VWO) / Diploma 
staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs 
(Diploma staatsexamen HAVO)  

Kandidaatsexamen 
Associate degree (AD)  

Österreich 
Matura/Reifeprüfung  
Reife-und Diplomprüfung  
Berufsreifeprüfung  

Kollegdiplom 
Akademiediplom  

Polska 
Świadectwo dojrzałości 
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego  

Dyplom ukończenia kolegium 
nauczycielskiego Świadectwo 
ukończenia szkoły policealnej  

 
Diploma de Ensino Secundário/ Certificado de Habilitações 
do Ensino Secundário 

 

 
Svjedodžba o državnoj maturi  
Svjedodžba o zavrsnom ispitu  

  
Graduate specialist 
Stručni Pristupnik / Pristupnica  

România 
Diplomă de bacalaureat  Diplomă de absolvire (Colegiu 

universitar) învățamânt preuniversitar  

Slovenija 
Maturitetno spričevalo (Spričevalo o poklicni maturi) 
(Spričevalo o zaključnem izpitu)  

Diploma višje strokovne šole  

Slovensko  vysvedčenie o maturitnej skúške  absolventský diplom  
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Suomi/ 
Finland 

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden 
ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + 
treårig yrkesinriktad utbildning (Betyg över avlagd 
yrkesexamen på andra stadiet) 
Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över 
kombinationsstudier) 

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — 
Yrkesexamen på institutnivå 

Sverige Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning) 

Högskoleexamen (80 poäng) 
Högskoleexamen, 2 år, 120 
högskolepoäng 
Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen, 1– 3 år 

United 
Kingdom 

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes 
or equivalent (grades A to E)  
BTEC National Diploma  
General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level  
Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A 
level) 

Higher National Diploma/Certificate 
(BTEC)/SCOTVEC 
Diploma of Higher Education (DipHE) 
National Vocational Qualifications 
(NVQ) and Scottish Vocational 
Qualifications (SVQ) level 4 
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IARSCRÍBHINN II 
 

IARRATAÍ AR ATHBHREITHNIÚ – ACHOMHAIRC – GEARÁIN CHUIG AN 

OMBUDSMAN EORPACH 

 

Maidir le hiarrthóirí a mheasann go ndearnadh cinneadh díobhálach ina n-aghaidh, féadfaidh 

siad a iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcinneadh sin, féadfaidh siad nós imeachta 

achomhairc a thionscnamh nó féadfaidh siad gearán a thaisceadh leis an Ombudsman 

Eorpach(2).  

 

Iarrataí ar athbhreithniú 

 

Féadfaidh iarrthóirí a iarraidh ar an gcoiste roghnúcháin athbhreithniú a dhéanamh ar na cinntí 

seo a leanas:  

- gan glacadh isteach leo chuig an nós imeachta roghnúcháin 

- gan cuireadh a thabhairt dóibh chuig triail scríofa, agus 

- gan cuireadh a thabhairt dóibh chuig trialacha cainte. 

 

Ní féidir a iarraidh ar an gcoiste roghnúcháin athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh gan 

ainm iarrthóra a chur ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha. 

 

Ní mór iarrataí ar athbhreithniú, agus iad réasúnaithe go cuí, a sheoladh tríd an ardán 

APPLY4EP laistigh de 10 lá féilire ón dáta a seoladh an teachtaireacht ríomhphoist inar tugadh 

fógra i dtaobh an chinnidh. Seolfar freagra chuig an duine lena mbaineann a luaithe agus is 

féidir. 

 

Achomhairc 

 

– Ba cheart aon ghearán bunaithe ar Airteagal 90(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an 

Aontais Eorpaigh(3) a dhíriú chuig: 

 

M. le Secrétaire général 

Parlement européen 

Bât. Konrad Adenauer 

2929 Luxembourg 

LUXEMBOURG 

 

Tá an rogha seo ar fáil ag gach céim den nós imeachta roghnúcháin. 

 

Tarraingítear d’aird ar an bhfíoras go bhfuil cumhacht fhorleathan ag coistí roghnúcháin a 

mbreithiúnas féin a thabhairt, agus gur go neamhspleách a dhéanann siad a gcinntí agus nach 

                                                 
(2) Ní dhéanfaidh athbhreithnithe, achomhairc ná gearáin chuig an Ombudsman Eorpach aon chur isteach ar obair 

an choiste roghnúcháin. 

 

(3) Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle (IO L 56, 4.3.1968, lch. 1), arna leasú le 

Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 723/2004 (IO L 124, 27.4.2004, lch. 1) agus arna leasú go deireanach le 

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh 

Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta 

Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (IO L 287, 29.10.2013, lch. 15).  
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féidir leis an údarás ceapacháin na cinntí sin a athrú. Ní féidir srian a chur leis an gcumhacht 

leathan breithiúnais sin ach amháin sa chás inar léir go ndearnadh sárú soiléir ar na rialacha a 

rialaíonn a gcuid oibre. Féadfar, dá bhrí sin, cinneadh a dhéanann coiste roghnúcháin a agóid 

go díreach os comhair Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh fiú amháin mura mbíonn gearán 

taiscthe cheana féin faoi Airteagal 90(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh. 

 

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig: Tribunal de de l'Union européenne 

   2925 Luxembourg 

   LUXEMBOURG, 

 

bunaithe ar Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar 

Airteagal 91 de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh. 

 

Níl an rogha seo ar fáil ach amháin maidir le cinntí a ghlacfaidh an coiste roghnúcháin. 

 

Ní fhéadfar achomharc a dhéanamh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcoinne 

cinntí riaracháin lena ndiúltaítear glacadh le hiarrthóir i nós imeachta roghnúcháin ar fhorais 

nach bhfuil an t-iarratas ag comhlíonadh na gcoinníollacha incháilitheachta a leagtar amach i 

Roinn B.1. den fhógra folúntais ach amháin sa chás go mbíonn gearán taiscthe ar dtús, de réir 

mar atá sonraithe thuas. 

 

Ní fhéadfar achomharc chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a dhéanamh ach amháin 

trí dhlíodóir atá údaraithe chun cleachtadh os comhair cúirte i mBallstát den Aontas Eorpach 

nó sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. 

 

 Tosaíonn na tréimhsí ama a leagtar síos in Airteagal 90 agus in Airteagal 91 de Rialacháin 

Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh, a bhfuil feidhm acu maidir leis an dá chineál achomhairc, 

ón dáta a tugadh fógra den chinneadh bunaidh a bhfuil éifeacht dhíobhálach aige nó, sa chás 

amháin gur iarraidh ar athbhreithniú atá i gceist, ón dáta a tugadh fógra i dtaobh fhreagra 

bunaidh an choiste roghnúcháin ar an iarraidh sin. 

 

Gearáin chuig an Ombudsman Eorpach 

 

Is féidir le hiarrthóir, faoi mar is féidir le gach saoránach den Aontas Eorpach, gearán a 

dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach: 

 

Médiateur européen 

1, avenue du Président Robert Schuman - BP 403 

67001 STRASBOURG CEDEX 

FRANCE, 

 

faoi Airteagal 228(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir leis 

na coinníollacha a leagtar síos i gCinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom ó Pharlaimint na 

hEorpa an 9 Márta 1994 maidir le rialacháin agus coinníollacha ginearálta d’fheidhmiú 

fheidhmeanna an Ombudsman (IO L 113, 4.5.1994). 

 

Ba cheart do na hiarrthóirí a thabhairt dá n-aire nach bhfuil aon éifeacht fhionraitheach ag 

gearáin a dhéantar leis an Ombudsman ar an tréimhse ama a leagtar síos in Airteagal 91 de 

Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh maidir le hachomhairc a thaisceadh le Cúirt 

Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh faoi Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh. 


