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INDKALDELSE AF 

INTERESSETILKENDEGIVELSER 

 
 

Midlertidigt ansatte (AD 6) 

til ERCEA 

 

ERCEA/TA/172/2019 

 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) gennemfører en indkaldelse 

af interessetilkendegivelser med henblik på at oprette en reserveliste på ca. 15 ansøgere til 

følgende stilling: 

 

 

 

Forskningsprogrammedarbejder inden  

for etisk gennemgang og overvågning 
 

 

 

 

Registreringsperioden begynder 26/03/2019 og slutter 

26/04/2019 kl. 12.00 (middag), Bruxelles-tid. 
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A. Hvem er vi, og hvad tilbyder vi? 
 

ERCEA udvælger og finansierer gode idéer, som endnu ikke er blevet realiseret, og støtter de 

videnskabsfolk, der udtænker dem. 

I praksis støtter ERCEA Det Europæiske Forskningsråds (ERC) arbejde. ERC, som er det første 

tværeuropæiske agentur for finansiering af fremragende frontlinjeforskning i Europa, blev oprettet af 

Den Europæiske Union i februar 2007. ERCEA blev oprettet med det formål at forvalte programmet 

Idéer under EU's syvende rammeprogram for forskning (FP7). Dets mandat blev forlænget indtil 2024 

med henblik på gennemførelse af dele af Horizon2020-rammeprogrammet for forskning og innovation 

(2014-2020). 

Med henblik på at nå ERC's mål forvalter ERCEA forskningsstøtte inden for flere områder: ”Starting 

Grants” til forskningsledere, der befinder sig i de tidlige faser af deres forskningskarriere, 

”Consolidator Grants” til fremragende forskere, der allerede er uafhængige, ”Advanced Grants” til 

allerede etablerede topforskere samt ”Synergy Grants” til grupper med mellem to og fire ledende 

forskere med henblik på samarbejde om ambitiøse forskningsprojekter. Tilskuddene finansierer 

projekter på alle forskningsområder, der udelukkende udvælges på grundlag af kriteriet om topkvalitet. 

Siden agenturets oprettelse har ca. 9 000 topforskere på forskellige trin af deres karriere modtaget 

støtte. ERCEA har et samlet budget på ca. 13 mia. EUR under Horizon-2020.  

ERCEA har fokus på topkvalitet inden for forskning og i alle aspekter af sit arbejde og forsøger at 

tiltrække professionelle og højt motiverede medarbejdere med de rette kvalifikationer og den rette 

ekspertise. ERCEA's arbejdsmiljø er moderne, dynamisk, inspirerende og engagerende. 

Inden for ERCEA udfører afdelingen for videnskabelig forvaltning opgaver, der kræver forståelse af 

det videnskabelige område. Afdelingen gennemfører peer review-processen og den etiske gennemgang 

i forbindelse med udvælgelsen af ERC-tilskud og procedurerne for videnskabelig og etisk overvågning 

af tilskud. Afdelingen støtter Det Videnskabelige Råd i dets arbejde med relation til videnskabelige 

spørgsmål.          

Organet er beliggende midt i Bruxelles og forventes at have i alt 529 medarbejdere ved udgangen af 

2020. Du kan læse mere om EFR og ERCEA på vores websted: http://erc.europa.eu/. 

Med gennemførelsen af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser ønsker ERCEA at besætte 

nuværende og fremtidige ledige stillinger som forskningsprogrammedarbejder inden for etisk 

gennemgang og overvågning.  

  

http://erc.europa.eu/
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Midlertidigt ansat (AD 6) – Forskningsprogrammedarbejder 

etisk gennemgang og overvågning (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Hvem er vi? 
 
Inden for afdeling B beskæftiger enhed B.1 sig med etisk gennemgang og ekspertforvaltning. Enheden 

fastlægger og forvalter processerne for etisk gennemgang og overvågning. Enheden står også for 

ansættelse og betaling af eksperter. 

 

Hvad tilbyder vi?  
 
Forskningsprogrammedarbejderen kommer til at arbejde som rådgiver og koordinator i forbindelse 

med den etiske gennemgang og den etiske overvågning af de forslag og projekter, der finansieres af 

ERC, og får følgende arbejdsopgaver: 

 

Rådgive om etiske spørgsmål 
 

 anvende deres kompetence og viden til at rådgive kolleger om etiske spørgsmål, f.eks. klinisk 

forskning, dyrevelfærd, menneskerettigheder, databeskyttelse, forskning med celler og væv, forskning 

i lavindkomstlande  

 gennemgå og validere den etiske godkendelse af forslag og projekter, udarbejdet af de etiske 

medarbejdere  

 deltage som panelkoordinator for panelerne for etisk gennemgang 

 udarbejde retningslinjer for etisk indhold og skabeloner for modtagere for at hjælpe dem med at 

gennemføre deres forskning i overensstemmelse med de etiske principper.  

 

Tilrettelægge arbejdet  
 

 koordinere de etiske medarbejderes arbejde sammen med sektionslederen og andre midlertidigt 

ansatte i sektionen; aftale prioriteter og frister  

 fungere som etisk indkaldelseskoordinator inden for sektionen for en eller flere indkaldelser; føre 

tilsyn med den etiske proces og sørge for, at frister overholdes  

 bidrage til planlægningen af panelerne for etisk gennemgang; fastlægge puljerne af eksperter for 

hvert panel på grundlag af deres ekspertise  

 sørge for opfølgning af gennemførelsen af projekterne ved at overvåge kontraktmæssige 

forpligtelser via etisk overvågning, etisk kontrol og tekniske gennemgange  

 støtte sektionslederen i at opnå sektionens målsætninger.  

 

Vedligeholde procedurer og retningslinjer 
  

 bidrage til den interne kvalitetssikring af den etiske sektions arbejde ved at udarbejde retningslinjer 

og procedurer for en korrekt gennemførelse af den etiske proces; sikre, at alle procedurer og 

retningslinjer vedligeholdes for alle aktiviteter i sektionen  

 analysere og vurdere den etiske proces og give feedback og komme med forslag til forbedringer  
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 følge udviklingen i de IT-systemer, der er relevante for sektionen (f.eks. SEP, Sygma, Compass) 

ved at deltage aktivt i brugergrupper; aktivt foreslå og forhandle nye funktionaliteter; bidrage til 

testning af nye frigivelser af IT-systemer.  

 

B. Krav til generelle kvalifikationer og erfaring 

 

1. Kvalifikationskriterier 

Ansøgere kan komme i betragtning til udvælgelse på grundlag af følgende formelle kriterier, der skal 

være opfyldt inden ansøgningsfristens udløb. Ansøgere skal: 

 

1.1 Almindelige betingelser: 

 være statsborgere i en af EU's medlemsstater 

 være i besiddelse af alle deres borgerlige rettigheder 

 have opfyldt deres forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt 

 opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver1 

 være fysisk i stand til at kunne udføre deres opgaver. 

 

1.2 Særlige betingelser: 

 

1.2.1 Kvalifikationer 
 

have et uddannelsesniveau, som svarer til en afsluttet akademisk uddannelse af mindst tre års 

varighed, attesteret ved et eksamensbevis. Kun eksamensbeviser, der er udstedt af myndighederne i 

EU-medlemsstater, og eksamensbeviser, der anerkendes som ækvivalente af de pågældende 

myndigheder i EU-medlemsstaterne, vil blive godtaget. Hvis eksamensbeviserne er udstedt i et land 

uden for EU, kan ansøgeren blive pålagt at fremlægge dokumentation fra en anerkendt myndighed, 

som godtgør, at der er tale om en sammenlignelig uddannelse. 

 

1.2.2 Sprogkundskaber 

have et indgående kendskab til engelsk og et tilfredsstillende kendskab til et andet af EU's officielle 

sprog, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne udføre arbejdsopgaverne i den pågældende 

stilling. Engelsk er ERCEA's primære arbejdssprog og det sprog, som oftest anvendes inden for 

forskersamfundet. 

 

1.2.3 Erhvervserfaring 

Ansøgerne skal ved ansøgningsfristens udløb have mindst tre års erhvervserfaring, som er opnået efter 

afsluttet eksamen, jf. punkt 1.2.1. Et ph.d.-program, endog ulønnet, vil blive medregnet som 

erhvervserfaring med højst tre år.  

 

                                                 
1 Inden ansættelsen vil den udvalgte ansøger blive anmodet om at fremlægge en ren straffeattest udstedt af 

politiet. 
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2. Udvælgelseskriterier 

2.1 Væsentlige 

 

2.1.1  Erhvervserfaring 

 erhvervserfaringen på mindst tre år (jf. punkt 1.2.3.) bør være inden for etiske spørgsmål i relation 

til to eller flere af følgende områder: klinisk forskning, dyrevelfærd, menneskerettigheder, 

databeskyttelse, forskning med celler og væv, forskning i lavindkomstlande, miljøbeskyttelse og -

sikkerhed, misbrug og dobbelt anvendelse, kunstig intelligens. 

 
2.1.2 Generelle færdigheder og kompetencer (vurderes i forbindelse med den skriftlige prøve 

og under samtalen) 

 stærke ledelseskvalifikationer, organisatoriske færdigheder og kommunikationsfærdigheder 

 særdeles godt kendskab til etiske spørgsmål 

 særdeles gode analytiske evner 

 fremragende formuleringsevner, med sans for detaljer 

 entusiasme for og tillid til at koordinere evalueringspaneler, der omfatter eksterne senioreksperter  

 evne til at arbejde godt under pres og i et multikulturelt miljø 

 godt kendskab til europæiske forskningspolitikker og -programmer.  

 

2.1.3 Sprogkundskaber 

Ansøgerne skal have et indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og et tilfredsstillende 

kendskab til et andet EU-sprog, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne udføre 

arbejdsopgaverne. Ansøgerne skal navnlig dokumentere en særdeles god beherskelse af skriftligt og 

mundtligt engelsk (niveau C1).2 

 

2.2 Fordelagtige 

 et solidt kendskab til EU-lovgivning, der er relevant for forskningsetik  

 akademisk kvalifikation inden for ét af følgende områder: etik, filosofi, biomedicinske 

videnskaber, biologi, jura, menneskerettigheder, kulturgeografi, veterinærvidenskab, psykologi, 

antropologi, økonomi, miljøvidenskab, statskundskab, kunstig intelligens. 

 

  

                                                 
2 Den fælles europæiske referenceramme for sprog. 
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C. Udvælgelsesprocedure 

1. Udvælgelseskomitéen 

Der vil blive nedsat en udvælgelseskomité for denne profil med mindst fem medlemmer, herunder et 

medlem udpeget af personaleudvalget. Der kan udpeges suppleanter til erstatning for medlemmer, der 

har oplyst om en interessekonflikt. 
 

Ansøgerne må under ingen omstændigheder henvende sig, hverken direkte eller indirekte, til 

udvælgelseskomitéen vedrørende denne udvælgelse. ERCEA's myndighed med kompetence til at 

indgå ansættelseskontrakter (herefter ”ansættelsesmyndigheden”) forbeholder sig ret til at udelukke 

enhver ansøger, der overtræder dette forbud. Ved vurderingen af ansøgernes kvalifikationer skal 

udvælgelseskomitéen overholde princippet om ligebehandling. 

 

2. Vejledende tidsplan 

Udvælgelsesprocessen tager flere måneder. Ansøgerne vil blive informeret om resultatet på de 

forskellige trin i god tid. 

 

3. Adgang til udvælgelsesprocessen 

Når fristen for indsendelse af ansøgningsskemaet er udløbet, vil udvælgelseskomitéen undersøge de 

indsendte ansøgninger i forhold til kvalifikationskriterierne for profilerne, som beskrevet ovenfor i 

kapitel B, afsnit 1. 

 

4. Foreløbig vurdering af ansøgningerne 

Udvælgelseskomitéen vil vurdere ansøgningerne fra kvalificerede ansøgere i forhold til 

udvælgelseskriterierne, som beskrevet ovenfor i kapitel B, afsnit 2. 

 

5. Indkaldelse til skriftlige prøver 

Efter afslutningen af vurderingen opstiller udvælgelseskomitéen en liste over de ca. 45 ansøgere, der 

bedst opfylder profilens behov. Ansøgerne på listen vil blive indkaldt til en skriftlig prøve3. 

 

Kun de ansøgere, der opnår en pointsum over minimumsgrænsen i de skriftlige prøver (se punkt 

6.1 nedenfor), indkaldes til samtalen. 

 

Ansøgerne indkaldes til samtaler pr. e-mail fra ERC-SELECTION@ec.europa.eu. Hvis ansøgerne 

ændrer deres e-mailadresse inden afslutningen af udvælgelsesprocessen, bedes de informere ERC-

SELECTION@ec.europa.eu herom. 

 

Bemærk, at de af ERCEA fastsatte datoer af organisatoriske hensyn som hovedregel ikke kan ændres 

på ansøgerens anmodning. 

 

 

                                                 
3 Højst tre gange så mange ansøgere, som der er plads til på reservelisten, indkaldes til den skriftlige prøve. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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6. Prøver 

6.1 Skriftlig prøve 

Prøven foregår på engelsk i ERCEA's lokaler i Bruxelles og vil blive bedømt anonymt, og der gives 

fra 0 til 100 point (for at bestå kræves der mindst 70 point). Den skriftlige prøve består af: 

 

(1) En casestudieøvelse om et emne relateret til den ledige stilling for at teste ansøgernes tekniske 

viden samt deres evne til at forstå, analysere, sammenfatte og formulere sig på engelsk. 

 

(2) Generelle spørgsmål for at vurdere ansøgernes kendskab til EU-institutionerne, europæiske 

forskningspolitikker og -programmer, EFR og dets arbejde, herunder de generelle færdigheder og 

kompetencer, der er omhandlet i punkt 2.1.2 "Generelle færdigheder og kompetencer". 

 

6.2 Samtalen 
 

Samtalen afslutter vurderingen af ansøgerne på baggrund af udvælgelseskriterierne. 

Samtalen foregår på engelsk i ERCEA's lokaler i Bruxelles. Ansøgerens kendskab til et andet officielt 

sprog vil blive bedømt i henhold til punkt 1.2.2. "Sprogkundskaber". Der gives fra 0 til 100 point for 

samtalen (for at bestå kræves der mindst 70 point). 

 

7. Ægthedskontrol af dokumenter og egnethed 

 

Ansøgerens ansøgning vil blive sammenholdt med de originale dokumenter og certifikater for at få 

bekræftet oplysningernes nøjagtighed og ansøgerens egnethed. 

 

Hvis det på et hvilket som helst tidspunkt under forløbet viser sig, at oplysningerne i en 

ansøgning er blevet forfalsket, udelukkes ansøgeren fra at deltage i udvælgelsesprocessen. 

 

Opførelse på en reserveliste er betinget af, at det efter ægthedskontrollen af originaldokumenterne 

bekræftes, at ansøgeren opfylder kvalifikationskriterierne. 

 

8. Reserveliste 

Udvælgelseskomitéen vil inkludere ca. 15 af de ansøgere, som har fået flest point, på reservelisten. 

Udkastet til en ikke-rangordnet reserveliste i alfabetisk orden vil blive forelagt ERCEA's 

ansættelsesmyndighed til godkendelse.  
 

Ansøgerne bedes bemærke, at optagelse på en reserveliste ikke betyder, at de opnår nogen som 

helst ret til ansættelse. 
 

Reservelisten vil være gyldig i op til 12 måneder fra dens oprettelse. Reservelistens gyldighed kan 

forlænges efter ansættelsesmyndighedens skøn. 
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9. Meddelelse til ansøgerne 

 

Alle ansøgere vil få besked om resultatet af deres ansøgning fra ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

For at lette udvælgelsesprocessen vil al kommunikation med ansøgerne vedrørende den ledige stilling 

foregå på engelsk. 

 

10. Ansøgningsprocedure 

Ansøgere skal indsende deres ansøgningsskema på engelsk og sende det til ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  

 

I e-mailens emnelinje angives efternavn efterfulgt af referencen for indkaldelsen således: 

"EFTERNAVN – ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring". 

ERCEA tager kun ansøgninger i betragtning, der er modtaget inden fristens udløb, som er  

26/04/2019 kl. 12.00 (middag), Bruxelles-tid. 

 

Dokumentation for erhvervserfaring (jf. side 6 i ansøgningsskemaet) kan blive konsulteret, såfremt 

ansøgerne opføres på ERCEA's reserveliste (og således er blevet udvalgt), og såfremt en 

ansættelsestjeneste har udvalgt dem med henblik på at tilbyde en ansættelseskontrakt og ønsker at få 

bekræftet de oplysninger, der er givet under udvælgelsesprocessen. Bemærk, at med henblik på at 

overholde reglerne om beskyttelse af personoplysninger gives navnene og kontaktoplysningerne med 

samtykke fra de personer, hvis navne er opført på listen. 

Det anbefales på det kraftigste, at ansøgerne ikke venter indtil den sidste dag med at indsende deres 

ansøgninger, eftersom stor trafik på internettet eller eventuelle problemer med internetforbindelsen 

kan føre til vanskeligheder i forbindelse med indsendelsen. ERCEA kan ikke holdes ansvarligt for 

forsinkelser, som skyldes sådanne vanskeligheder. Ansøgerne er ligeledes ansvarlige for de 

oplysninger, de fremlægger, og som er grundlaget for udvælgelseskomitéens vurdering. De er 

ansvarlige for at sikre, at alle oplysningerne er fuldstændige og korrekte, inden de indsender 

ansøgningen. 

 

Ansøgere vil blive udelukket fra proceduren, hvis de ikke: 

 opfylder ansøgningsbetingelserne i den offentliggjorte indkaldelse 

 indsender deres ansøgning inden fristens udløb 

 fremsender en fuldstændig ansøgning, herunder alle udbedte oplysninger 

 opfylder alle kvalifikationskriterierne 

 fremlægger al nødvendig dokumentation. 

 

11. Fremvisning af originaldokumenter på dagen for samtalen 

 

Hvis ansøgere indkaldes til samtale, vil de blive anmodet om på selve dagen at fremvise 

originaldokumenter eller bekræftede kopier af dokumenter vedrørende statsborgerskab, uddannelse og 

erhvervserfaring. På dagen for samtalen skal ansøgerne medbringe 

 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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 dokumentation for statsborgerskab (f.eks. pas, identitetskort eller ethvert andet officielt dokument, 

som angiver statsborgerskab, og som senest skal være opnået ved udløbet af fristen for 

onlineregistreringen) 

 hvis relevant, dokumentation for, at forpligtelser med hensyn til værnepligt er opfyldt 

 eksamensbeviser for bestået eksamen 

 dokumentation for erhvervserfaring med tydelig angivelse af datoerne for tiltrædelse og 

fratrædelse og arten af de udførte arbejdsopgaver (f.eks. ansættelseskontrakter og 

arbejdsgiverattester). 

 

Papirkopier af websteder og/eller henvisninger til websteder kan ikke anvendes som 

dokumentation. 

 

Ansøgerne skal ligeledes medbringe en kopi af hvert dokument. Når originaldokumenterne er blevet 

kontrolleret, vil de blive tilbageleveret på samtaledagen. Kopierne opbevares i de perioder, der er 

angivet i den specifikke databeskyttelseserklæring offentliggjort på EFR's websted – se afsnit F. 
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D. Ansættelsesvilkår 

Ansøgere, der er optaget på reservelisten i forbindelse med denne udvælgelsesproces, kan blive 

indkaldt til endnu en samtale af rekrutteringstjenester i ERCEA. De udvalgte ansøgere i forbindelse 

med anden samtalerunde kan blive tilbudt en midlertidig kontrakt i henhold til afsnit I, artikel 2, litra 

f), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union4. Tjenestestedet vil være 

Bruxelles, Belgien. 

Lønklassen ved ansættelse vil være AD 6. Udvalgte ansøgere, som tilbydes en ansættelseskontrakt, vil 

ved tiltrædelsen blive indplaceret i trin 1 eller trin 2 på grundlag af varigheden af deres 

erhvervserfaring. Den månedlige grundløn for lønklasse AD 6 er: 

 Trin 1: 5.416,58 EUR 

 Trin 2: 5.644,20 EUR 

Erhvervserfaringen skal have tilknytning til et af organets aktivitetsområder, hvis den skal medregnes. 

Erhvervserfaringen regnes fra den dato, hvor ansøgeren har erhvervet de kvalifikationer, der som 

minimum kræves for at besætte den pågældende stilling. Erhvervserfaring før denne dato medregnes 

ikke. Det er derfor afgørende at fremlægge oplysninger om de kvalifikationer, der giver adgang til 

stillingen, navnlig datoen for erhvervelse af disse. Ved beregningen af erhvervserfaring medregnes 

behørigt dokumenteret beskæftigelse (f.eks. lønnet ansættelse eller selvstændig virksomhed). Der 

tages hensyn til aftjening af militær værnepligt eller tilsvarende civil værnepligt. 

Lovbestemt barselsorlov medregnes som beskæftigelse, men ubetalt orlov medregnes ikke. Den andel, 

der stammer fra deltidsarbejde, fastsættes efter, hvor stor en procentdel deltidsarbejdet udgør af 

fuldtidsarbejde. Perioder med uddannelse, ulønnede praktikophold og stipendieophold medregnes 

ikke. En periode kan kun tælles med én gang (hvis ansøgeren eksempelvis havde et fuldtidsjob og 

udførte konsulentarbejde på freelancebasis om aftenen og i weekender, vil de dage, der blev brugt på 

sidstnævnte, ikke blive lagt til den periode, der blev brugt på førstnævnte). 

I tilfælde af et ansættelsestilbud og forud for kontraktunderskrivelsen vil den udvalgte ansøger blive 

bedt om at gennemgå en obligatorisk lægeundersøgelse af en af institutionernes læger for at godtgøre, 

at vedkommende opfylder betingelserne i artikel 28, litra e), i vedtægten for tjenestemænd i Den 

Europæiske Union ("personalevedtægten"). 

Hvis en kontrakt tilbydes, har den en indledende periode på to år med mulighed for forlængelse i 

yderligere ét år. Hvis kontrakten forlænges igen, indgås den på ubestemt tid og vil blive bragt til 

ophør, såfremt ERCEA ophører med at eksistere. 

EU-institutionerne har deres eget socialsikringssystem og deres egen pensionsordning. Ud over 

grundlønnen kan medarbejdere være berettiget til diverse tillæg, navnlig udlandstillæg, 

husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg. Den ansatte betaler skat til EU i form af kildeskat, 

og lønnen er ikke omfattet af national beskatning. 

                                                 
4 Se Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:DA:PDF
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E. Lige muligheder 

ERCEA værdsætter forskelle og fremmer ligebehandling. Vi fører en aktiv ligestillingspolitik og 

godkender ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social 

oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel 

orientering, i henhold til artikel 1d, stk. 1, i personalevedtægten. Vi tilbyder familievenlige 

arbejdsordninger (flekstid, telearbejde) under hensyntagen til operationelle behov. 

F. Beskyttelse af personoplysninger 

 
ERCEA sikrer, at ansøgernes personlige oplysninger behandles i henhold til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og 

agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 

45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EFT L 295 af 21.11.2018). Dette gælder navnlig vedrørende 

fortroligheden og sikkerheden af sådanne oplysninger. 

Der er offentliggjort en specifik databeskyttelseserklæring på EFR's websted på følgende adresse: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf. 

Ansøgerne opfordres til at læse denne grundigt, da den indeholder nyttige oplysninger om 

behandlingen af deres personoplysninger og relevante rettigheder. 

G. Anmodning om fornyet gennemgang og klagemuligheder 

 

Fornyet gennemgang 
 

ERCEA og udvælgelseskomitéerne arbejder på grundlag af EU-rettens grundlæggende principper som 

fortolket af domstolene. Ved vurderingen af ansøgernes kvalifikationer skal udvælgelseskomitéerne 

overholde princippet om ligebehandling. 

 

Hvis ansøgerne imidlertid mener, at et af disse principper ikke er blevet anvendt i deres tilfælde, har 

de ret til at anmode om en fornyet gennemgang senest 10 kalenderdage fra den dato, hvor de 

modtager meddelelse om den afgørelse, der blev sendt til dem, ved at fremsende et brev, hvori de 

redegør for deres begrundelse, til følgende e-mailadresse: ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Ansøgerne skal anføre i emnefeltet: Referencen for den pågældende udvælgelsesproces, deres fulde 

navn, "Request for review" – anmodning om fornyet gennemgang, det trin i udvælgelsen, som deres 

klage vedrører. 

 

ERCEA vil fremsende klagen til formanden for udvælgelseskomitéen, hvis den henhører under 

komitéens kompetence, og ansøgere vil modtage et svar så hurtigt som muligt. 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Klageadgang 
 

Ansøgere, der på et eller andet trin i udvælgelsen mener, at deres interesser er blevet skadet af en 

bestemt afgørelse eller mangel på afgørelse, kan træffe følgende foranstaltninger: 

 

• Ansøgere kan indgive en administrativ klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten, der 

fremsendes til følgende adresse: 

 

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd 

Att.: direktøren 

REF.: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Bruxelles 

 

Klagen skal indgives inden for en frist på tre måneder efter, at ansøgerne har modtaget meddelelse om 

den bebyrdende afgørelse, eller mangel på afgørelse, men kun hvis der er sket en klar overtrædelse af 

bestemmelserne om udvælgelsesprocessen. Ansættelsesmyndigheden har ikke mulighed for at omgøre 

en skønsmæssig vurdering(dvs. kvaliteten af en ansøgers præstationer under en skriftlig eller mundtlig 

prøve eller relevansen af den pågældendes kvalifikationer og erhvervserfaring) truffet af 

udvælgelseskomitéen. Ansættelsesmyndigheden meddeler den pågældende sin begrundede beslutning 

inden for en frist på fire måneder fra den dato, hvor klagen er fremsat. 

 

• Såfremt den ovennævnte klage afvises, kan ansøgere anmode om retslig prøvelse af den bebyrdende 

afgørelse i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i 

personalevedtægten ved: 

 

Den Europæiske Unions Domstol 

Rettens Justitskontor 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/da/ 

 

Anmodningen om retslig prøvelse skal indgives inden for en frist på tre måneder efter, at ansøgerne 

har modtaget meddelelse om den afgørelse, der er truffet i forbindelse med den ovennævnte 

administrative klage. 

 

Ansøgerne skal angive nummeret på denne indkaldelse af interessetilkendegivelser. 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/da/
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Klager til Den Europæiske Ombudsmand 

 
Enhver EU-borger eller enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat 

kan indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl eller forsømmelser i 

henhold til artikel 228, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

 

Den Europæiske Ombudsmand 

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

 

Bemærk, at klager til Den Europæiske Ombudsmand ikke har nogen opsættende virkning for de 

frister, der ifølge artikel 90, stk. 2, og artikel 91 i personalevedtægten gælder for at indgive klager eller 

for at anlægge søgsmål ved Domstolen i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Det bemærkes endvidere, at inden der indgives en klage til Den Europæiske 

Ombudsmand, skal de fornødne administrative henvendelser være rettet til de berørte organer, jf. 

artikel 2, stk. 4, i de almindelige betingelser for udøvelsen af Den Europæiske Ombudsmands hverv. 

 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

