
Personalo generalinis direktoratas

Europos Parlamentas siūlo sutartininko darbą kandidatams su negalia

Jau aštuntus metus iš eilės Europos Parlamentas įgyvendina 2022 m. pozityvių veiksmų
atrankos procedūrą, kuria asmenims su negalia sudaromos sąlygos dirbti šioje ES
institucijoje.

Pagal šią programą su negalią turinčiais asmenimis, kurie tapo Europos Parlamento
organizuojamos atrankos procedūros laureatais ir anksčiau niekada nėra dirbę ES
institucijoje (šiuo atveju tai netaikoma ES stažuotėms), sudaroma keletas vienų metų
trukmės sutarčių.

Pagal šią programą į asmenų su negalia kategoriją patenka asmenys, turintys ilgalaikių
fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurių lygis siekia bent 20 proc. ir kurie
šiems asmenims susidūrus su įvairiomis kliūtimis gali kliudyti visapusiškai ir
veiksmingai dalyvauti visuomenėje taip pat kaip ir kitiems asmenims.

Tinkamumo kriterijai

Tinkami kandidatai yra tie, kurie:

̶ turi negalią, dėl kurios sutrikimų lygis siekia bent 20 proc.;

̶ naudojasi visomis ES valstybės narės piliečio teisėmis;

̶ įrodė, kad bent C1 lygiu moka vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų; įrodė, kad bent
B2 lygiu (pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą) moka kitą
ES kalbą.

Oficialiosios Europos Sąjungos kalbos yra šios: BG (bulgarų), CS (čekų), DA (danų),
DE (vokiečių), EL (graikų), EN (anglų), ES (ispanų), ET (estų), FI (suomių), FR
(prancūzų), GA (airių), HR (kroatų), HU (vengrų), IT (italų), LT (lietuvių), LV (latvių),
MT (maltiečių), NL (nyderlandų), PL (lenkų), PT (portugalų), RO (rumunų), SK
(slovakų), SL (slovėnų), SV (švedų).

Reikalavimai II ir III pareigų grupės darbuotojams (asistentams): turėti diplomu
patvirtintą aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, arba turėti diplomu patvirtintą vidurinį
išsilavinimą, suteikiantį galimybę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, ir ne
mažesnę kaip trejų metų atitinkamą profesinę patirtį, arba turėti atitinkamo lygio
profesinį pasirengimą arba profesinę patirtį, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

Reikalavimai IV pareigų grupės darbuotojams (administratoriams): turėti diplomu
patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų
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universitetines studijas, arba atitinkamo lygio profesinį pasirengimą, kai tai pagrįsta
tarnybos interesais.

Atrankos procedūra

Europos Parlamentas, patvirtinęs kandidatų tinkamumą, tinkamumo reikalavimus
atitinkančius kandidatus pakvies atlikti kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų
variantais testų, susijusių su šiomis sritimis: žiniomis apie ES, žodiniu mąstymu ir
elgesiu tam tikrose situacijose. Negalios statusas bus patvirtintas vėlesniame atrankos
procedūros etape.

Pateikus medicininę pažymą, kurioje išsamiai nurodyti asmeniniai poreikiai, bus
sudarytos tinkamos sąlygos testams atlikti. Atkreipiame dėmesį į tai, kad į pokalbį gali
būti pakviesti ir Europos Parlamente gali būti įdarbinti tik testus išlaikę kandidatai.

Atrinkti kandidatai, kurie surinko bent minimalų reikalaujamą balų skaičių (50 proc.)
ir pateko tarp 30 geriausiai įvertintų kandidatų, bus įtraukti į galutinį kandidatų sąrašą
ir generaliniai direktoratai svarstys jų kandidatūras į laisvas darbo vietas ir (arba) šie
galės būti pakviesti pokalbio. Jei kandidatas negali asmeniškai dalyvauti pokalbyje, šis
gali vykti rengiant vaizdo konferenciją, vaizdo skambutį arba telefono pokalbį.

Tada atrinkti kandidatai turės pateikti jų turimos negalios įrodymą (medicininį
pažymėjimą arba nacionalinį neįgaliojo pažymėjimą). Prieš įdarbinant kandidatą, tam,
kad patvirtintų, jog jis atitinka reikalavimus pagal šią programą, Europos Parlamento
Medicinos tarnyba vertins, ar neįgalumas atitinka konkrečius kriterijus. Kandidatų,
norinčių pasinaudoti šia galimybe, negalia turi būti tokia, dėl kurios (fizinio ar
psichikos) sutrikimo lygis yra ne mažesnis kaip 20 proc. Europos fizinės ir psichikos
negalios vertinimo medicinos tikslais skalę, pagal kurią vertinamas neįgalumo laipsnis,
galima rasti čia: Europos fizinės ir psichikos negalios vertinimo skalė.

Dėl tinkamų sąlygų laikyti Europos Parlamento rengiamus testus sudarymo susitaria,
jas apibrėžia ir įgyvendina Europos Parlamentas. Kandidatai su negalia, kuriems reikia
sudaryti tinkamas sąlygas laikyti Europos Parlamento testus, turėtų apie tai pranešti
(PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu) teikdami paraišką.

Už tinkamų sąlygų sudarymą vėlesniais atrankos ir įdarbinimo proceso etapais bus
atsakinga įdarbinančioji institucija (šiuo atveju – Europos Parlamentas), o kandidatai
turėtų nesivaržydami atitinkamame etape paprašyti sudaryti tinkamas sąlygas.

Kaip pateikti paraišką?

Prašom iki 2022 m. kovo 7 d., pirmadienio, 18.00 val. (Vidurio Europos laiku) e. paštu
PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu atsiųsti toliau nurodytą informaciją PDF
formatu:

̶ savo gyvenimo aprašymą (Europass formatu),

̶ informaciją apie pasirinktą oficialiąją ES kalbą, kuria pageidaujate laikyti testą,

̶ ar jums reikia sudaryti tinkamas sąlygas laikyti testus.
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Tuo atveju, jei teikiate prašymą testų etape sudaryti tinkamas sąlygas, medicininis
pažymėjimas ir (arba) gydytojo pažyma, pagrindžiantys prašymą sudaryti tinkamas
sąlygas laikyti testus, turėtų būti siunčiami tiesiogiai tik EP Medicinos tarnybai adresu
PERS-MedicalServiceBrussels@ep.europa.eu. E. pranešimo, kuriame siunčiate minėtą
pažymėjimą (pažymą), antraštėje prašom nurodyti „DG PERS 2022 Positive Action
Selection/RA Testing Justification Note“. Informuojame, kad tinkamos darbo aplinkos
sąlygos bus pasiūlytos ir įdarbintiems kandidatams, bet šis klausimas bus sprendžiamas
vėlesniame etape.


