
 

ERCEA/TA/172/2019  1 psl.  iš  12 

 

KVIETIMAS PAREIKŠTI SUSIDOMĖJIMĄ 

 
 

EMTTVĮ 

laikinieji darbuotojai (AD 6) 

 

ERCEA/TA/172/2019 
 

 

 

 

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTVĮ) teikia kvietimą pareikšti 

susidomėjimą, siekdama sudaryti maždaug 15 kandidatų rezervo sąrašą 

 

 

 

 

 

 

Mokslinių tyrimų programų etikos aspektų vertinimo ir 

stebėsenos darbuotojas 

 

 

 

 

 
 

 

Registracija prasideda 26/03/2019 ir baigiasi 

26/04/2019, 12 val. (vidurdienį) Briuselio laiku. 

 

 

 

 

  



 

ERCEA/TA/172/2019  2 psl.  iš  12 

 

 

A. Kas mes esame ir ką siūlome 
 

EMTTVĮ yra įpareigota atrinkti ir finansuoti dar neįgyvendintas puikias idėjas ir mokslininkus, kurie 

tas idėjas kuria. 

Praktiniu lygmeniu EMTTVĮ teikia paramą Europos mokslinių tyrimų tarybai (EMTT) – 2007 m. 

vasario mėn. Europos Sąjungos įsteigtai pirmajai Europos finansavimo įstaigai, kuri remia geriausius 

mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus Europoje. EMTTVĮ buvo įsteigta administruoti ES septintosios 

bendrosios programos (BP 7) programą „Idėjos“. Įstaigos įgaliojimai atnaujinti iki 2024 m., kad ji 

galėtų įgyvendinti dalį bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–

2020 m.). 

Kad būtų pasiekti EMTT tikslai, EMTT vykdomoji įstaiga administruoja kelias mažai tirtų sričių 

mokslinių tyrimų dotacijas, kaip antai „dotacijas pradedantiesiems“, kurios skirtos karjerą 

pradedantiems naujiems mokslinių tyrimų lyderiams; „konsoliduotąsias dotacijas“, skirtas jau 

nepriklausomai dirbantiems kompetentingiems tyrėjams; „pažangiąsias dotacijas“, kurios skirtos 

paremti pripažintus aukšto lygio tyrėjus, taip pat „sinergijos dotacijas“, skirtas dviejų-keturių 

pagrindinių tyrėjų grupėms, kad jos galėtų kartu vykdyti plataus užmojo mokslinių tyrimų projektus. 

Dotacijomis finansuojami projektai bet kurioje mokslinių tyrimų srityje, o vienintelis atrankos 

kriterijus yra kompetencija. Nuo įstaigos įsteigimo parama skirta maždaug 9 000 aukšto lygio tyrėjų 

įvairiais jų karjeros etapais. Pagal programą „Horizontas 2020“ EMTTVĮ bendras turimas biudžetas – 

apie 13 mlrd. EUR.  

EMTTVĮ siekia skatinti kompetenciją mokslinių tyrimų ir visose savo veiklos srityse ir nori pritraukti 

profesionalių ir labai motyvuotų darbuotojų, turinčių tinkamą kvalifikaciją ir praktinės patirties. 

EMTTVĮ darbo aplinka yra moderni, dinamiška, įkvepianti ir įdomi. 

Europos mokslinių tyrimų vykdomojoje įstaigoje Mokslinio valdymo departamentas atsakingas už 

užduotis, kurias vykdant būtina išmanyti mokslo klausimus. Jis įgyvendina tarpusavio vertinimo ir 

etikos aspektų vertinimo procesus, susijusius su EMTT dotacijomis ir su dotacijų mokslinės ir etikos 

aspektų stebėsenos procesais. Departamentas prisideda prie Mokslo tarybos darbo, susijusio su 

moksliniais klausimais.          

 

Agentūra yra įsikūrusi Briuselio centre ir iki 2020 m. pabaigos joje turėtų dirbti iš viso 

529 darbuotojai. Išsamesnė informacija apie EMTT ir EMTTVĮ paskelbta mūsų interneto svetainėje: 

http://erc.europa.eu/. 

 

Rengdama šį kvietimą pareikšti susidomėjimą, EMTTVĮ siekia užpildyti esamas ir būsimas laisvų 

mokslinių tyrimų programos darbuotojų etikos aspektų vertinimo ir stebėsenos srities darbo vietas.  

 

  

http://erc.europa.eu/
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Laikinasis darbuotojas (AD 6) – mokslinių tyrimų programos darbuotojas 

Etikos aspektų vertinimo ir stebėsenos (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Apie mus 
 
B departamento B.1 skyrius atsakingas už etikos aspektų vertinimo ir ekspertų valdymo klausimus. 

Skyrius apibrėžia ir administruoja etikos aspektų vertinimo ir stebėsenos procesus. Be to, skyrius 

sudaro sutartis su ekspertais ir jiems atlieka mokėjimus. 

 

Mes siūlome  
 
Mokslinių tyrimų programos darbuotojas bus patarėjas ir koordinatorius, atsakingas už EMTT 

finansuojamų pasiūlymų ir projektų etikos aspektų vertinimą bei stebėseną, ir vykdys toliau nurodytas 

užduotis. 

 

Patarimai etikos klausimais 
 

 Pasinaudojant savo kompetencija ir žiniomis konsultuoti kolegas etikos klausimais, pavyzdžiui, 

klinikinių mokslinių tyrimų, gyvūnų gerovės, žmogaus teisių, duomenų apsaugos, mokslinių tyrimų su 

ląstelėmis ir audiniais, mažai pajamų gaunančių šalių mokslinių tyrimų;  

 peržiūrėti ir tvirtinti etikos pareigūnų parengtus pasiūlymų ir projektų etikos aspektus;  

 kaip komisijos koordinatorius dalyvauti etikos aspektų vertinimo komisijų veikloje; 

 apibrėžti etikos turinio gaires ir paramos gavėjams skirtus šablonus, siekiant padėti jiems vykdyti 

mokslinius tyrimus laikantis etikos principų.  

 

Darbo organizavimas  
 

 Koordinuoti etikos pareigūnų darbą kartu su sektoriaus vadovais ir kitais laikinaisiais sektoriaus 

darbuotojais; susitarti dėl prioritetų ir terminų;  

 būti vieno ar kelių kvietimų teikti pasiūlymus etikos srityje koordinatoriumi; prižiūrėti etikos 

procesą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi terminų;  

 prisidėti prie etikos aspektų vertinimo komisijų veiklos planavimo; kiekvienai komisijai apibrėžti 

ekspertų sąrašus pagal tų ekspertų kompetenciją;  

 projektų įgyvendinimo pažangos stebėjimo tikslais vykdyti sutartinių įsipareigojimų stebėseną, 

vykdant etikos aspektų stebėseną bei patikras ir atliekant technines peržiūras;  

 padėti sektoriaus vadovui siekti sektoriaus tikslų.  

 

Procedūrų ir gairių taikymo užtikrinimas 
  

 Prisidėti prie Etikos sektoriaus darbo kokybės užtikrinimo rengiant gaires ir procedūras, kad būtų 

tinkamai įgyvendinamas etikos procesas; užtikrinti, kad būtų laikomasi visų procedūrų ir gairių, 

susijusių su visomis sektoriaus operacijomis;  

 analizuoti ir vertinti etikos procesą, teikti grįžtamąją informaciją ir tobulinimo pasiūlymus;  
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 stebėti sektoriui svarbių IT sistemų (pvz., SEP, „Sygma“, „Compass“) raidą, aktyviai dalyvaujant 

naudotojų grupių veikloje; aktyviai siūlyti naujas funkcijas ir dėl jų derėtis; padėti testuoti naujas IT 

sistemų versijas.  

 

B. Būtina kvalifikacija ir patirtis 

 

1. Tinkamumo kriterijai 

Kandidatų tinkamumas bus vertinamas atsižvelgiant į toliau nurodytus oficialius kriterijus, kuriuos 

būtina atitikti iki paraiškų pateikimo termino. 

 

1.1 Bendrieji reikalavimai 

 Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu; 

 naudotis visomis piliečio teisėmis; 

 būti įvykdęs visas karo tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas prievoles; 

 turėti šioms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes1; 

 būti tinkamos fizinės formos eiti pareigas. 

 

1.2 Specialieji reikalavimai 

 

1.2.1 Kvalifikacija 
 

Turėti diplomu patvirtintą išsilavinimą, kai universitetinių studijų trukmė yra bent treji metai. Bus 

pripažįstama tik ES valstybių narių valdžios institucijų suteikta ir atitinkamų ES valstybės narės 

valdžios institucijų pripažinta kvalifikacija. Tais atvejais, kai diplomai yra gauti ne ES valstybėse 

narėse, gali būti pareikalauta, kad kandidatas pateiktų atitinkamą pripažintos institucijos išduotą 

palyginamumo dokumentą. 

 

1.2.2 Kalbų mokėjimas 

Puikiai mokėti anglų kalbą ir pakankamai gerai mokėti dar vieną oficialiąją ES kalbą – žinių turi 

pakakti su pareigomis susijusioms užduotims atlikti. Anglų kalba yra pagrindinė EMTTVĮ darbo 

kalba, kuri paprastai laikoma mokslininkų bendruomenės lingua franca. 

 

1.2.3 Profesinė patirtis 

Iki paraiškų pateikimo termino kandidatai turi turėti ne mažesnę kaip trejų metų profesinę patirtį, įgytą 

po 1.2.1 punkte nurodytų studijų baigimo. Doktorantūra, įskaitant neapmokamą, laikoma profesine 

patirtimi (ne daugiau kaip treji metai).  

                                                 
1 Prieš įdarbinimą atrinkto kandidato bus paprašyta pateikti policijos išduotą neteistumo pažymą. 
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2. Atrankos kriterijai 

2.1 Pagrindiniai kriterijai 

 

2.1.1  Profesinė patirtis 

 Bent trejų metų profesinė patirtis (kaip nurodyta 1.2.3 punkte) turėtų būti susijusi su etikos 

klausimais ir įgyta dviejose ar daugiau iš šių sričių: klinikinių mokslinių tyrimų, gyvūnų gerovės, 

žmogaus teisių, duomenų apsaugos, mokslinių tyrimų su ląstelėmis ir audiniais, mažas pajamas 

gaunančių šalių mokslinių tyrimų, aplinkos apsaugos ir saugos, netinkamo naudojimo ir dvejopo 

naudojimo, dirbtinio intelekto. 

 
2.1.2 Bendrieji įgūdžiai ir gebėjimai (vertinami per testą raštu ir per pokalbį) 

 Geri valdymo, organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai; 

 puikus etikos klausimų išmanymas; 

 puikūs analitiniai įgūdžiai; 

 puikūs dokumentų rengimo įgūdžiai, įskaitant dėmesingumą; 

 motyvacija ir pasitikėjimas koordinuojant vertinimo komisijas, kurių veikloje dalyvauja vyresnieji 

išorės ekspertai;  

 gebėjimas dirbti streso sąlygomis ir daugiakultūrėje aplinkoje; 

 geras Europos mokslinių tyrimų politikos ir programų išmanymas.  

 

2.1.3 Kalbų mokėjimas 

Kandidatai turi puikiai mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų ir pakankamai gerai mokėti dar vieną 

Europos Sąjungos kalbą (tiek, kiek tai būtina pareiginėms užduotims vykdyti). Visų pirma, kandidatai 

turi įrodyti, kad puikiai moka anglų kalbą raštu ir žodžiu (C1 lygis)2. 

 

2.2 Privalumai 

 Mokslinių tyrimų etikai svarbių ES teisės aktų išmanymas;  

 išsilavinimas vienoje iš šių sričių: etikos, filosofijos, biomedicinos mokslų, biologijos, teisės, 

žmogaus teisių, visuomeninės geografijos, veterinarijos, psichologijos, antropologijos, 

ekonomikos, aplinkos mokslo, politologijos, dirbtinio intelekto. 

 

  

                                                 
2 Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė sistema. 
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C. Atrankos procedūra 

1. Atrankos komisija 

Šio profilio darbuotojui atrinkti bus paskirta atrankos komisija, kurią sudarys bent penki nariai, 

įskaitant darbuotojų komiteto paskirtą narį. Pakaitiniai nariai gali būti skiriami pakeisti narius, 

deklaravusius interesų konfliktą. 
 

Kandidatams griežtai draudžiama dėl šio įdarbinimo proceso patiems tiesiogiai ar netiesiogiai 

susisiekti su atrankos komisija. EMTTVĮ paskyrimų tarnyba pasilieka teisę pašalinti visus kandidatus, 

kurie nepaiso šių nurodymų. Vertindama kandidatų privalumus, atrankos komisija vadovausis vienodo 

požiūrio principu. 

 

2. Orientacinis tvarkaraštis 

Atrankos procesas užtruks keletą mėnesių. Apie kiekvieno etapo rezultatus kandidatams bus pranešta 

reikiamu laiku. 

 

3. Dalyvavimo atrankos procese patvirtinimas 

Praėjus paraiškos formos pateikimo terminui atrankos komisija patikrins pateiktas paraiškas pagal 

tinkamumo kriterijus, išvardytus B skyriaus 1 skirsnyje. 

 

4. Pirminis paraiškų vertinimas 

Atrankos komisija vertins reikalavimus atitinkančių kandidatų paraiškas pagal atrankos kriterijus, 

išvardytus B skyriaus 2 skirsnyje. 

 

5. Kvietimas į testus raštu 

Užbaigusi vertinimą, atrankos komisija sudarys maždaug 45 kandidatų, geriausiai atitinkančių profilio 

poreikius, sąrašą. Atrinkti kandidatai bus pakviesti laikyti testą raštu3. 

 

Į pokalbį bus kviečiami tik kandidatai, kurių testuose raštu surinktų balų skaičius bus didesnis 

nei nustatyta riba (žr. toliau 6.1 punktą). 

 

Kandidatai bus kviečiami į pokalbius elektroniniu paštu gavę laišką iš ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. Jeigu iki atrankos proceso pabaigos kandidatų elektroninio pašto adresas 

pasikeistų, jų prašoma apie tai pranešti adresu ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Įsidėmėkite, kad dėl organizacinių priežasčių EMTTVĮ paskirtas laikas paprastai negali būti keičiamas 

kandidato prašymu. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Į testą raštu bus pakviesta ne daugiau kaip tris kartus daugiau kandidatų, nei reikia rezervo sąrašui. 

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

6.1 Testas raštu 

Testas vyks anglų kalba EMTTVĮ patalpose Briuselyje ir bus vertinamas anonimiškai (didžiausias 

balų skaičius – 100; mažiausias būtinas balas – 70). Testą raštu sudarys: 

 

(1) atvejo tyrimas tema, susijusia su laisvos pareigybės kompetencijos sritimi, siekiant patikrinti 

kandidatų technines žinias, taip pat jų gebėjimą suprasti, analizuoti, apibendrinti ir rengti 

dokumentus anglų kalba. 

 

(2) Bendri klausimai, siekiant įvertinti kandidato žinias apie ES institucijas, Europos mokslinių tyrimų 

politiką ir programas, EMTT ir jos darbą, įskaitant bendruosius įgūdžius ir gebėjimus, nurodytus 

2.1.2 punkte „Bendrieji įgūdžiai ir gebėjimai“. 

 

6.2 Pokalbis 

 

Pokalbis yra paskutinis kandidatų vertinimo pagal atrankos kriterijus etapas. 

Pokalbis vyks anglų kalba EMTTVĮ patalpose Briuselyje. Kandidato antros oficialiosios kalbos žinios 

bus vertinamos pagal 1.2.2 punktą „Kalbų žinios“. Per pokalbį gebėjimai bus vertinami pagal 100 balų 

skalę (mažiausias būtinas balas – 70). 

 

7. Dokumentų ir tinkamumo tikrinimas 

 

Kandidato paraiška bus tikrinama pagal dokumentų ir sertifikatų originalus, siekiant patvirtinti 

paraiškoje pateiktų teiginių tikslumą ir kandidato tinkamumą. 

 

Jeigu kuriame nors etape bus nustatyta, kad paraiškoje buvo nurodyta klaidinga informacija, 

kandidatas bus pašalintas iš atrankos proceso. 

 

Kandidatas įtraukiamas į rezervo sąrašą tik tuomet, kai buvo patvirtintas kandidato tinkamumas 

patikrinus dokumentų originalus. 

 

8. Rezervo sąrašas 

Atrankos komisija į rezervo sąrašą įtrauks ne daugiau kaip 15 kandidatų, surinkusių daugiausiai balų. 

Abėcėlės tvarka sudarytas rezervo sąrašo projektas bus pateiktas tvirtinti EMTTVĮ paskyrimų 

tarnybai.  

 

Kandidatai turėtų turėti omenyje, kad įtraukimas į rezervo sąrašą jiems nesuteikia teisės būti 

įdarbintiems. 
 

Rezervo sąrašas galios 12 mėnesių nuo jo sudarymo datos. Rezervo sąrašo galiojimas gali būti 

pratęstas paskyrimų tarnybos nuožiūra. 
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9. Pranešimas kandidatams 

 

Visi kandidatai apie atrankos rezultatus gaus pranešimą iš ERC-SELECTION@ec.europa.eu. Kad 

būtų paprasčiau vykdyti atranką, su kandidatais į šią laisvą darbo vietą bus susirašinėjama anglų kalba. 

 

10. Paraiškų teikimo tvarka 

Kandidatai turėtų anglų kalba parengtą paraiškos formą atsiųsti e. pašto adresu ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  

 

Elektroninio laiško temos eilutėje reikėtų nurodyti pavardę ir kvietimo teikti paraiškas numerį 

išdėstant juos taip: „PAVARDĖ – ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring“. 

 

EMTTVĮ vertins tik tas paraiškas, kurias gaus iki nustatyto termino, t. y. iki 26/04/2019, 12 val. 

(vidurdienio) Briuselio laiku. 

 

Profesinių rekomendacijų gali būti paprašyta (žr. paraiškos formos psl. 6), jei kandidatai yra įtraukti į 

EMTTVĮ rezervo sąrašą (ir atitinkamai buvo atrinkti), jei įdarbinimo tarnyba juos įtraukė į trumpąjį 

sąrašą, kad pasiūlytų jiems darbo sutartį, ir jei ji nori įsitikinti, kad per atranką pateikti pareiškimai yra 

teisingi. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, siekiant laikytis asmens duomenų apsaugos taisyklių, vardai, 

pavardės ir kontaktiniai duomenys turėtų būti teikiami gavus asmenų, kurių pavardės yra išvardytos, 

sutikimą. 

Kadangi dėl didelės interneto apkrovos arba galimų interneto ryšio trikdžių gali kilti sunkumų teikiant 

paraišką, kandidatams primygtinai siūloma nelaukti iki paskutinės dienos. EMTTVĮ neatsako už tokių 

sunkumų lemtą vėlavimą. Kandidatai taip pat atsako už visą savo pateikiamą informaciją, kurios 

pagrindu atrankos komisijos atliks vertinimą. Prieš pateikdami paraišką jie turi įsitikinti, kad visa 

informacija yra išsami ir teisinga. 

 

Kandidatai bus diskvalifikuojami, jeigu: 

 neatitiks kvietimo pareikšti susidomėjimą dalyviams keliamų sąlygų; 

 neišsiųs paraiškos iki nustatyto termino; 

 neišsiųs išsamios paraiškos, įskaitant visus reikiamus duomenis; 

 neatitiks tinkamumo kriterijų; 

 nepateiks visų reikiamų patvirtinamųjų dokumentų. 

 

11. Dokumentų originalų pateikimas pokalbio dieną 

 

Pakviesti į pokalbį kandidatai pokalbio dieną turės pateikti dokumentų, patvirtinančių pilietybę, 

studijas ir profesinę patirtį, originalus ar patvirtintas kopijas. Pokalbio dieną kandidatai su savimi turi 

turėti: 

 

 pilietybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą, tapatybės kortelę ar bet kurį kitą oficialų dokumentą, 

kuriame nurodoma pilietybė ir kuris turi būti gautas ne vėliau nei registracijos internetu paskutinę 

dieną); 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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 jei taikoma, dokumentą, kuriuo įrodoma, kad įvykdytos visos su karo tarnyba susijusios prievolės; 

 diplomą (-us), kuriuo (-ais) patvirtinama, kad studijos sėkmingai užbaigtos; 

 profesinę patirtį patvirtinantį dokumentą, kuriame aiškiai nurodoma pradžios bei pabaigos datos ir 

eitų pareigų pobūdis (pvz., darbo sutartys, darbdavių išduotos pažymos). 

 

Interneto puslapių spausdintinės kopijos ir (arba) nuorodos į interneto svetaines nelaikomos 

tinkamais patvirtinamaisiais dokumentais. 

 

Kandidatai taip pat privalo su savimi turėti kiekvieno dokumento fotokopiją. Po patikrinimo 

dokumentų originalai bus grąžinti pokalbio dieną. Fotokopijos bus saugomos laikotarpį, nurodytą 

pranešime apie privatumo apsaugą, kuris skelbiamas EMTT interneto svetainėje (žr. F skirsnį). 

 

D. Darbo sąlygos 

EMTTVĮ įdarbinimo tarnybos gali pakviesti kandidatus, įtrauktus į per šį atrankos procesą sudarytą 

rezervo sąrašą, į antrą pokalbį. Kandidatams, kurie sėkmingai dalyvaus antrame pokalbyje, gali būti 

pasiūlyta terminuotoji darbo sutartis pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 

(CEOS)4 I antraštinės dalies 2 straipsnio f dalį. Darbo vieta – Briuselis (Belgija). 

Kandidatai bus įdarbinami kaip AD6 kategorijos darbuotojai. Atrinktiems kandidatams, kuriems bus 

pasiūlyta darbo sutartis, pradėjus eiti pareigas, atsižvelgiant į jų profesinę patirtį, bus suteikta 1 arba 

2 pakopa. AD6 kategorijos bazinė mėnesinė alga: 

 1 pakopa: 5.416,58 EUR 

 2 pakopa: 5.644,20 EUR 

Kad į profesinę patirtį būtų atsižvelgta, ji turi būti susijusi su viena iš įstaigos veiklos sričių. Profesinė 

patirtis bus skaičiuojama nuo datos, kai kandidatas įgijo kvalifikaciją, būtiną norint eiti šias pareigas. 

Iki tos datos įgyta profesinė patirtis nebus įskaičiuojama. Todėl labai svarbu pateikti informaciją apie 

kvalifikaciją, kuri suteikia teisę kandidatuoti į šias pareigas, ypač diplomo gavimo datą. Bus 

atsižvelgiama tik į tinkamai dokumentais pagrįstą profesinę veiklą (t. y. atlyginamą samdomų 

darbuotojų arba savarankiškai dirbančių darbuotojų darbą). Bus atsižvelgta į privalomą karinę tarnybą 

ar atitinkamą civilinę tarnybą. 

Motinystės atostogos yra įskaičiuojamos kaip profesinė veikla, o neapmokamos atostogos – ne. Į darbą 

ne visą darbo laiką bus atsižvelgiama apskaičiavus išdirbtą atitinkamą visos darbo dienos procentinę 

dalį. Į mokslo, mokymosi, neatlyginamų stažuočių ir stipendijų laiką neatsižvelgiama. Bet kurį 

nurodytą profesinės patirties laikotarpį galima įskaičiuoti tik kartą (pvz., jeigu pareiškėjas dirbo visą 

darbo dieną, o vakarais ir savaitgaliais konsultavo kaip laisvai samdomas specialistas, dienos, 

praleistos vykdant pastarąją veiklą, nepridedamos prie ankstesnio laikotarpio). 

Jeigu bus pasiūlyta darbo vieta, prieš pasirašant sutartį vienas iš institucijų medicinos darbuotojų atliks 

atrinkto kandidato sveikatos patikrinimą, kad įsitikintų, jog asmuo atitinka Europos Bendrijų 

pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) 28 straipsnio e punkto reikalavimą. 

                                                 
4 Žr. Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LT:PDF
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Jeigu bus pasiūlyta pasirašyti sutartį, jos pirminė trukmė bus dveji metai ir ją galima pratęsti dar 

vieniems metams. Jeigu sutartis būtų pratęsiama vėl, ji sudaroma neribotam laikui ir baigia galioti, 

jeigu EMTTVĮ nutrauktų savo veiklą. 

Europos institucijos turi savo socialinės apsaugos ir pensijų sistemą. Be bazinio darbo užmokesčio, 

darbuotojai gali gauti įvairias išmokas, visų pirma ekspatriacijos išmoką, namų ūkio išmoką, išmoką 

vaikui išlaikyti ir mokymosi išmoką. Išmokant darbo užmokestį, iš jo išskaičiuojamas Bendrijos 

mokestis, o nacionaliniai mokesčiai darbuotojams netaikomi. 

E. Lygios galimybės 

EMTTVĮ vertina įvairovę ir skatina lygybę. Taikome lygių galimybių politiką ir priimame paraiškas 

nediskriminuodami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, 

kalbos, religijos, politinių ar bet kokių kitų įsitikinimų, priklausymo tautinėms mažumoms, turto, 

kilmės, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, kaip numatyta Tarnybos nuostatų 1 straipsnio 

d punkto 1 papunktyje. Siūlome lanksčias šeimai palankias darbo sąlygas (lankstus darbo laikas, 

nuotolinis darbas), atsižvelgdami į veiklos poreikius. 

F. Asmens duomenų apsauga 
EMTTVĮ užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 dėl asmenų apsaugos Bendrijos 

institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 

panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (Europos Bendrijų 

oficialusis leidinys, 2018 m. lapkričio 21 d. L 295). Visų pirma tai taikoma tokių duomenų 

konfidencialumui ir saugumui. 

Pranešimas apie privatumo apsaugą yra skelbiamas EMTT interneto svetainėje adresu 

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

 

Kandidatai raginami jį atidžiai perskaityti, nes jame pateikiama naudinga informacija apie jų asmens 

duomenų tvarkymą ir atitinkamas teises. 

G. Prašymas peržiūrėti, apeliacijos ir skundai 

 

Peržiūra 
 

EMTTVĮ ir atrankos komisijos vadovaujasi bendraisiais Europos Sąjungos teisės principais, taip, kaip 

yra išaiškinta teismų priimtuose sprendimuose. Vertindamos kandidatų privalumus, atrankos komisijos 

vadovaujasi vienodu požiūriu. 

 

Jei kandidatai vis dėlto mano, kad vienas iš šių principų jiems nebuvo tinkamai taikytas, jie turi teisę 

per 10 kalendorinių dienų nuo datos, kai gavo jiems išsiųstą pranešimą apie sprendimą, paprašyti 

sprendimą persvarstyti; laišką, kuriame nurodomi jų motyvai, reikia siųsti e. pašto adresu ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Laiško temos eilutėje kandidatai turi nurodyti: atitinkamos atrankos procedūros numerį; savo vardą ir 

pavardę; žodžius „Prašymas peržiūrėti“; atrankos procedūros etapą, su kuriuo susijęs jų skundas. 

 

EMTTVĮ jūsų laišką persiųs atrankos komisijos pirmininkui, jei tai yra komisijos kompetencijos 

klausimas; atsakymas kandidatams bus pateiktas kuo greičiau. 

 

Apeliacinių skundų pateikimo tvarka 
 

Jei bet kuriame atrankos procedūros etape kandidatai mano, kad jų interesai buvo pažeisti kokiu nors 

sprendimu arba tuo, kad sprendimas nebuvo priimtas, jie gali imtis tokių veiksmų: 

 

• kandidatai gali pateikti administracinį skundą pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį šiuo 

adresu: 

 

European Research Council Executive Agency 

To the attention of the Director 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Brussels 

 

Skundas turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo dienos, kai kandidatams buvo pranešta apie veiksmą, 

kuris jiems padarė neigiamą poveikį (arba tokio veiksmo nebuvimą), tik tuo atveju, jei akivaizdžiai 

pažeistos atrankos procesą reglamentuojančios taisyklės. Paskyrimų tarnyba negali panaikinti atrankos 

komisijos vertinimo (t. y. kandidato testo raštu ar žodžiu rezultatų arba kvalifikacijos ir profesinės 

patirties tinkamumo vertinimo). Paskyrimų tarnyba apie savo pagrįstą sprendimą atitinkamam 

asmeniui praneša per keturis mėnesius nuo skundo pateikimo dienos. 

 

• Jeigu skundas atmetamas, kandidatai gali prašyti atlikti jiems neigiamą poveikį darančio akto 

teisminę peržiūrą, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnyje ir Tarnybos 

nuostatų 91 straipsnyje, kreipdamiesi šiuo adresu: 

 

Court of Justice of the European Union 

Registry of the General Court 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/lt/ 

 

Prašymą atlikti teisminę peržiūrą reikia pateikti per tris mėnesius nuo datos, kai kandidatams buvo 

pranešta apie priimtą sprendimą dėl pirmiau nurodyto administracinio skundo. 

 

Kandidatai turi nurodyti atitinkamo kvietimo teikti paraiškas numerį. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/lt/
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Skundai Europos ombudsmenui 

 

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 1 dalį kiekvienas Europos Sąjungos 

pilietis arba kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis fizinis arba juridinis asmuo gali pateikti Europos 

ombudsmenui skundą dėl netinkamo administravimo atvejų: 

 

The European Ombudsman 

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

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

 

Reikėtų pažymėti, kad, pateikus skundą Europos ombudsmenui, Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 

2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatyto skundo arba apeliacinio skundo Teisingumo Teismui pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį pateikimo terminų skaičiavimas nestabdomas. 

Taip pat reikėtų pažymėti, kad pagal Europos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių 

nuostatų ir bendrųjų sąlygų 2 straipsnio 4 dalį skundas Europos ombudsmenui gali būti teikiamas tik 

po to, kai dėl to buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas ir įstaigas. 

 

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

