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IEVADS

Eiropas Parlaments ir daudznacionāla, daudzvalodu un daudzkultūru iestāde, kuras
darbinieki nāk no visas Eiropas.
Eiropas Parlamenta darbinieki paver iespējas EP deputātiem strādāt pie tā, lai Eiropas
demokrātija būtu īstena un noturīga.

Šī rokasgrāmata paredzēta tiem, kas vēlas pieteikties uz kādu Eiropas Parlamenta
izsludinātu personālatlases konkursu vai atlases procedūru.

Pieteikšanās notiek platformā APPLY4EP: https://apply4ep.gestmax.eu. Platformā
APPLY4EP iespējams atrast visas aktuālās Eiropas Parlamenta piedāvātās karjeras iespējas
un pieteikties tām, taču iespējams arī iesniegt spontānu pieteikumu.

Cilvēki, kas jau strādā Eiropas Parlamentā, jeb tā saucamie iekšējie kandidāti uz iekšējiem
konkursiem var pieteikties platformā APPLY4EP
https://apply4ep.gestmax.eu/employee/search

AR KO SĀKT?

Kandidātiem, kas Eiropas Parlamentā nestrādā, jeb ārējiem kandidātiem APPLY4EP ir
pieejami vakanču saraksti visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
Lai nomainītu valodu, jānoklikšķina uz izvēlnes augšējā labajā stūrī.

Kandidātiem, kas jau strādā Eiropas Parlamentā, ir iespējams izvēlēties valodu, izmantojot
Eiropas Parlamenta iekštīklu. Šādai izvēlei pieejamās valodas ir angļu, franču un vācu
valoda.
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https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/human-
resources/career/competitions-vacancies/notices-competitions.html

LIETOTĀJA KONTS

Ja jums ir interese par dalību vienā vai vairākās atlases procedūrās vai konkursos, ko
organizē Eiropas Parlaments, jums jābūt izveidotam lietotāja kontam.
Kad konts izveidots, to var izmantot, lai pieteiktos uz ikvienu interesējošo atlases procedūru
vai atlases konkursu, kas norisinās konta izveides laikā vai norisināsies nākotnē.

Lai izveidotu lietotāja kontu, pēc paziņojuma par vakances izsludināšanu izlasīšanas
jāpiesakās vakancei tiešsaistē, klikšķinot uz cilnes PIETEIKTIES TIEŠSAISTĒ vakances
paziņojuma apakšā.

Katram lietotājam var būt tikai VIENS konts platformā APPLY4EP. Ja atklāsies, ka jums ir
vairāk par vienu lietotāja kontu, jūs no dalības atlases procedūrā izslēgs (un tas var notikt
jebkurā procedūras posmā).

Jānorāda e-pasta adrese, jāizveido neuzminama parole un jāaizpilda visi lauki, kas marķēti
ar zvaigznīti.

Tad jāizvēlas valoda, kurā saņemsiet paziņojumus. Tā var būt angļu, franču vai vācu valoda.
Šajā izvēlētajā valodā tiek nosūtīti visi paziņojumi, kas attiecas uz uzaicinājumiem
piedalīties konkursa (konkursu) kārtās, kā arī atlases procedūras (procedūru) vai konkursa
(konkursu) rezultāti, kam kandidāts pieteicies.

Ja jums ir vairāk nekā vienas ES valsts valstspiederība, norādiet tikai vienu.

Pārliecinieties, ka nav mainījusies norādītā kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta
adrese un mājas adrese). Tas ir svarīgi, jo, pieņemot jūs darbā, var rasties nepieciešamība
sazināties ar jums pa telefonu vai e-pastu (sk. kandidātiem atvēlēto sadaļu lietotnē).



4

Ja jums jau ir konts, atliek tikai iereģistrēties ar savu e-pastu un paroli.

PIETEIKŠANĀS

Jūsu pieteikums tiks izmantots, lai novērtētu, vai jūs atbilstat prasībām, kas izvirzītas dalībai
atlases procedūrā vai konkursā. Lūdzu, pirms pieteikšanās ikvienā atlases procedūrā vai
konkursā:

 rūpīgi izlasiet darbā pieņemšanas/konkursa paziņojumu un norādījumus
pieteikumu iesniedzējiem, kas ir neatņemama paziņojuma daļa;

 iepazīstieties ar kritērijiem, kas izklāstīti  pieņemšanas/konkursa paziņojumā un
attiecas uz izglītību, profesionālo pieredzi un valodu zināšanām. Jūs esat aicināti
pieteikties vakancēm, kurās atbilstat vismaz šiem kritērijiem.

 Savlaicīgi sagatavojiet visus apliecinošos dokumentus, jo jāpiesakās vienā
piegājienā un pagaidām nav iespējams saglabāt pieteikumu, lai tā
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aizpildīšanu varētu pārtraukt un turpināt vēlāk. Ja aizvērsiet lapu, visa
informācija pazudīs un nāksies sākt visu no jauna.

 Izceliet tos aspektus pieredzē un izglītībā, kas tiešā veidā attiecas uz veicamajiem
uzdevumiem. Jo vairāk laika ieguldīsiet pieteikuma rakstīšanā un jo pārdomātāks
tas būs, jo pieteikums būs precīzāks un iedarbīgāks.

 Paturiet prātā, ka CV netiek uzskatīts par profesionālo pieredzi vai
izglītību/kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

 Pārliecinieties, lai informācija, ko norādāt piesakoties, būtu pareiza un precīza.

Pieteikšanās procesam ir trīs posmi.

Pirmais posms attiecas uz personas datiem. Ja jums jau ir izveidots lietotāja konts, ievadiet
lietotājvārdu un paroli. Ja jums nav sava lietotājkonta, jums nāksies to izveidot (sk. iepriekš).

Otrajā posmā jums tiks prasīts augšupielādēt CV.
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Pirmais CV, ko augšupielādēsiet, būs CV, ko lietotne APPLY4EP automātiski izmantos
visiem jūsu pieteikumiem, ko iesniegsiet lietotnē APPLY4EP. Ja vēlaties veikt izmaiņas CV,
jums jādodas uz lietotājkontu un jāveic izmaiņas tur. (Sk. kandidātiem atvēlēto sadaļu).

Šajā posmā ārējiem kandidātiem jāpievieno atsevišķas deklarācijas.

Iekšējiem kandidātiem, kas jau strādā Eiropas Parlamentā, jāaugšupielādē dokumenti, kas
iegūti no Streamline.

Trešais posms ir pieteikuma sastādīšana. Pieteikumam ir trīs galvenās daļas: profesionālā
pieredze, izglītība un valodu zināšanas.
Profesionālā pieredze

 Laukā “profesionālā pieredze” norādiet profesionālo pieredzi, kas ir atbilstīga
attiecīgajai atlases procedūrai.

 Sāciet ar svaigāko pieredzi, norādiet amatu. Tad apgrieztā hronoloģiskā secībā
norādiet pārējo pieredzi (otrā nesenākā profesionālā pieredze un amats, tad trešā
nesenākā pieredze utt.).

 Maksimālais profesionālās pieredzes uzskaitījumu skaits ir 13.
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Izglītība
 Pārliecinieties, ka ir norādītas visas apmeklētās izglītības iestādes, skaidri norādiet

iegūtos grādus, sertifikātus un diplomus.
 Diplomiem jābūt tādiem, ko izsniegušas izglītības iestādes, ko akreditējušas tās

valsts kompetentās iestādes, kurā attiecīgā izglītības iestāde atrodas.
 Maksimālais diplomu skaits, ko iespējams norādīt, ir 6.
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Ir svarīgi, lai informācija par iegūto izglītību un darba pieredzi būtu pareiza. Šī informācija
tiks izmantot, lai novērtētu, vai jūs atbilstat konkursa vai atlases procedūras noteikumiem
un līdz ar to — vai jūs pielaidīs dalībai atlases vai konkursa procedūrā, uz kuru piesakāties.

Valodu zināšanas

Jums jānorāda 1. un 2. valoda.

Norādiet arī citas valodas, ko zināt.
Ja piesakāties uz lingvistisku amatu, var būt prasība norādīt arī 3. un 4. valodu.  Tādā
gadījumā jums būs jāaugšupielādē deklarācijā, kurā norādīts, kura no valodām ir 3. un kura
4. valoda.



9

Apliecinošie dokumenti
 Jāaugšupielādē dokumenti, kas apliecina pieteikumā norādīto iegūto izglītību un

profesionālo pieredzi.
 CV netiek atzīts par iegūto profesionālo pieredzi vai izglītību/kvalifikāciju

apliecinošu dokumentu.
 Maksimālais viena pieredzi apliecinoša dokumenta, akadēmiskā diploma, cita

diploma vai sertifikāta apjoms, ko APPLY4EP platforma ļauj augšupielādēt, ir 3Mo.
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Kas jāpatur prātā?

Uz katru vakanci var pieteikties tikai vienreiz. Pārliecinieties, ka informācija, ko norādāt, ir
pilnīga un pareiza, jo izdarīt izmaiņas vai pievienot dokumentus iesniegtajam
pieteikumam nav iespējams.
Kad esat pārliecināts/pārliecināta, ka pieteikums ir pabeigts un tas ir pareizs, iesniedziet to.

Vēlam veiksmi!

KANDIDĀTU SADAĻA

Kad lietotāja konts ir izveidots, var doties uz kandidāta sadaļu, kas atrodas
https://apply4ep.gestmax.eu/search.
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Šī sadaļa izmantojama konta pārvaldībai. Tajā jo īpaši var:

 aktualizēt datus (tālruņa numuru, e-pasta adresi), jo personāldaļa var censties
sazināties ar jums pa tālruni vai e-pastu;

 pieteikties saņemt informāciju;
 veikt izmaiņas CV. Pirmais CV, ko aušgupielādēsiet, tiks uzskatīts par jūsu pamata

CV. Šo CV nevar izdzēst. Lai to izdzēstu vai mainītu, jums jāaugšupielādē cits CV.
Izvēlēties to kā pamata CV (default) un tad vai nu dzēsiet to vai paturiet iepriekšējo
CV.

PERSONAS DATI

Eiropas Parlaments kā iestāde, kas ir atbildīga par atlases procedūrām un tās organizē,
nodrošina, ka kandidātu personas dati tiek apstrādāti, strikti ievērojot personas datu
aizsardzības regulējumu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai
(ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK), (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis, L 295, 2018. gada 21. novembris).
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KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja rodas tehniskas problēmas, lūdzu, ziņojiet mums par tām, rakstot uz e-pasta adresi:
PERS-Apply4EPContacts@ep.europa.eu

Lūdzu, nenogaidiet līdz pēdējam brīdim, kad iespējams iesniegt pieteikumu! Eiropas
Parlaments neuzņemas atbildību par tehniskām problēmām, kas var rasties pēdējā brīdī
sistēmas pārslodzes dēļ.


