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RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA 

 
 

Začasni uslužbenci (AD 6) 

 za agencijo ERCEA 

 

ERCEA/TA/172/2019 
 

 

 

 

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) pripravlja razpis za prijavo 

interesa, da bi oblikovala rezervni seznam približno 15 kandidatov za delovno mesto: 

 

 

 

 

Predstavnik raziskovalnih programov na področju  

etične presoje in nadzora 
 

 

 

 

 

 

 

Rok za oddajo prijav začne teči v 26/03/2019, in se izteče v  

26/04/2019, ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času. 
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A. Kdo smo in kaj ponujamo? 
 

Agencija ERCEA se posveča izbiri in financiranju odličnih zamisli, ki še niso bile realizirane, ter 

znanstvenikov, ki si jih izmislijo. 

Agencija ERCEA v praksi podpira delo ERC, prvega vseevropskega organa za financiranje za 

podporo pionirskim raziskavam v Evropi, ki ga je februarja 2007 ustanovila Evropska unija. Agencija 

je bila ustanovljena za vodenje programa „Zamisli“, ki je del sedmega okvirnega raziskovalnega 

programa EU (FP7). Njen mandat je bil podaljšan do leta 2024 za izvajanje dela okvirnega programa 

za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–2020). 

Za dosego ciljev ERC agencija ERCEA upravlja več subvencij za pionirske raziskave: subvencije za 

začetek samostojne poti raziskovalca, namenjene novim raziskovalcem na začetku njihove poklicne 

poti, da bi postali vodilni raziskovalci, subvencije za konsolidatorje, namenjene odličnim 

raziskovalcem, ki so že neodvisni, subvencije za priznane raziskovalce, namenjene podpori 

uveljavljenih vrhunskih raziskovalcev, ter subvencije za sinergije, namenjene skupinam dveh ali več 

vodilnih raziskovalcev, ki sodelujejo pri ambicioznih raziskovalnih projektih. Z nepovratnimi sredstvi 

se financirajo projekti na katerem koli področju raziskav, pri čemer je edino merilo odličnost. 

Agencija je od ustanovitve podprla približno 9 000 vrhunskih raziskovalcev v različnih fazah njihove 

poklicne poti. Agencija ERCEA ima v okviru programa Obzorje 2020 na voljo proračun v višini 

približno 13 milijard EUR.  

Agencija ERCEA je zavezana odličnosti na področju raziskav in v vseh vidikih svojega dela ter si 

prizadeva za pritegnitev strokovnega, zelo motiviranega osebja z ustreznimi kvalifikacijami in 

strokovnim znanjem. Delovno okolje v agenciji ERCEA je sodobno, dinamično, navdihujoče in 

zanimivo. 

Oddelek za znanstveno upravljanje v okviru agencije ERCEA izvaja naloge, za katere je potrebno 

razumevanje znanstvenih vsebin. Izvaja postopke medsebojnih strokovnih pregledov in etičnih presoj 

za izbiro subvencij ERC ter postopke za znanstveni in etični nadzor subvencij. Oddelek podpira delo 

znanstvenega sveta, ki je povezano z znanstvenimi vsebinami.          

Agencija ima sedež v središču Bruslja in naj bi do konca leta 2020 imela 529 zaposlenih.Za več 

podrobnosti o Evropskem raziskovalnem svetu in agenciji ERCEA obiščite naše spletišče: 

http://erc.europa.eu/. 

Agencija ERCEA si s pripravo tega razpisa za prijavo interesa prizadeva zapolniti sedanja in prihodnja 

prosta delovna mesta predstavnika raziskovalnih programov na področju etične presoje in nadzora.  

 

  

http://erc.europa.eu/
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Začasni uslužbenec (AD 6) – predstavnik raziskovalnega programa 

Etične presoje in nadzora (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Kdo smo? 
 
Enota B.1 Oddelka B se ukvarja z etičnimi presojami in upravljanjem strokovnjakov. Enota 

opredeljuje in upravlja postopke etične presoje in nadzora. Sklepa tudi pogodbe s strokovnjaki in 

izvršuje plačila. 

 

Kaj ponujamo?  
 
Predstavnik raziskovalnih programov bo delal kot svetovalec in koordinator za etične presoje ter etični 

nadzor predlogov in projektov, ki jih financira ERC, pri čemer bo izvajal naslednje naloge: 

 

Svetovanje glede etičnih vprašanj 
 

 Predstavnik raziskovalnih programov na podlagi svojih kompetenc in znanja kolegom svetuje glede 

etičnih vprašanj, kot so klinične raziskave, dobrobit živali, človekove pravice, varstvo podatkov, 

raziskave v zvezi s celicami in tkivi ter raziskave v državah z nizkim dohodkom.  

 Pregleda in potrdi etične odobritve predlogov in projektov, ki jih pripravijo pooblaščenci za etiko.  

 Kot koordinator odbora sodeluje v odboru za etično presojo. 

 Opredeljuje smernice in predloge v zvezi z etično vsebino za upravičence ter jim s tem pomaga 

raziskave izvajati v skladu z etičnimi načeli.  

 

Organizacija dela  
 

 Predstavnik raziskovalnih programov skupaj z vodjo sektorja in drugimi začasnimi uslužbenci 

sektorja usklajuje delo pooblaščencev za etiko. Dogovarja se o prednostnih nalogah in rokih.  

 Opravlja naloge koordinatorja razpisa na področju etike v okviru sektorja pri enem ali več razpisih. 

Nadzoruje postopke na področju etike in skrbi za izpolnjevanje rokov.  

 Prispeva k načrtovanju zasedanj odborov za etično presojo. Opredeli skupine strokovnjakov za 

posamezni odbor na podlagi njihovega strokovnega znanja.  

 Zagotavlja spremljanje izvajanja projektov, tako da z etičnim nadzorom, etičnimi preverjanji in 

tehničnimi pregledi spremlja pogodbene obveznosti.  

 Podpira vodjo sektorja pri doseganju ciljev sektorja.  

 

Skrb za postopke in smernice 
  

 Predstavnik raziskovalnih programov prispeva k internemu zagotavljanju kakovosti dela sektorja za 

etiko, tako da pripravlja smernice in postopke za ustrezno izvajanje postopkov na področju etike. 

Zagotovi, da je za vse dejavnosti sektorja pripravljen popoln sklop postopkov in smernic.  
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 Analizira in ocenjuje postopke na področju etike ter zagotovi povratne informacije in predloge za 

izboljšave.  

 Spremlja razvoj informacijskih sistemov, ki so pomembni za sektor (na primer SEP, Sygma, 

Compass), tako da dejavno sodeluje v skupinah uporabnikov. Dejavno predlaga nove funkcionalnosti 

in se pogaja o njih. Prispeva k preizkušanju novih različic informacijskih sistemov.  

 

B. Zahtevane splošne kvalifikacije in izkušnje 

 

1. Pogoji za prijavo 

Kandidati, ki bodo do izteka roka za prijavo izpolnjevali spodaj navedene formalne pogoje, bodo 

uvrščeni v naslednji krog izbora. 

 

1.1 Splošni pogoji: 

 državljanstvo države članice Evropske unije; 

 uživanje vseh državljanskih pravic; 

 izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka; 

 osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje zadevnih delovnih nalog1; 

 fizična pripravljenost za opravljanje nalog. 

 

1.2 Posebni pogoji: 

 

1.2.1 Kvalifikacije 
 

Raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu končanemu vsaj triletnemu univerzitetnemu študiju. 

Sprejete bodo samo kvalifikacije, ki so jih izdali organi držav članic EU, in kvalifikacije, ki jih 

zadevni organi držav članic EU priznavajo kot enakovredne. Za diplome, pridobljene v državi, ki ni 

država članica EU, se lahko od kandidata zahteva predložitev ustreznega primerljivega dokumenta, ki 

ga izda priznani organ. 

 

1.2.2 Znanje jezikov 

Odlično znanje angleščine in zadovoljivo znanje drugega uradnega jezika EU na stopnji, ki omogoča 

opravljanje delovnih nalog na tem delovnem mestu. Angleščina je prevladujoči delovni jezik v 

agenciji ERCEA in se na splošno šteje za linguo franco znanstvene skupnosti. 

 

1.2.3 Delovne izkušnje 

Kandidati morajo imeti na zadnji dan za oddajo prijav vsaj triletne delovne izkušnje, ki so jih pridobili 

po končanem študiju iz točke 1.2.1. Doktorski program, četudi neplačan, se šteje za največ triletne 

delovne izkušnje.  

                                                 
1 Izbrani kandidat bo moral pred imenovanjem predložiti potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence. 
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2. Merila za izbor 

2.1 Osnovna merila 

 

2.1.1  Delovne izkušnje 

 Vsaj triletne delovne izkušnje (kot so določene v točki 1.2.3) morajo biti povezane z etičnimi 

vprašanji z dveh ali več naslednjih področij: klinične raziskave, dobrobit živali, človekove pravice, 

varstvo podatkov, raziskave v zvezi s celicami in tkivi, raziskave v državah z nizkim dohodkom, 

varstvo okolja, varnost, zlorabe in dvojna raba ter umetna inteligenca. 

 
2.1.2 Splošna znanja, spretnosti in kompetence (ocenjevanje s pisnim preizkusom in 

razgovorom) 

 Odlične vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. 

 Odlično poznavanje etičnih vprašanj. 

 Odlično analitično znanje. 

 Izjemne sposobnosti priprave dokumentov z občutkom za natančnost. 

 Zavzetost in samozavest pri usklajevanju ocenjevalnih odborov, v katerih sodelujejo višji zunanji 

strokovnjaki.  

 Sposobnost za dobro delo pod pritiskom in v večkulturnem okolju. 

 Dobro poznavanje evropskih politik in programov na področju raziskav.  

 

2.1.3   Znanje jezikov 

Kandidati morajo temeljito znati enega od jezikov Evropske unije in zadovoljivo drugi jezik Evropske 

unije na stopnji, ki se zahteva za opravljanje delovnih nalog. Kandidati morajo zlasti dokazati odlično 

pisno in ustno znanje angleščine (na stopnji C1).2 

 

2.2 Prednostna merila 

 Dobro poznavanje zakonodaje EU, ki se nanaša na raziskovalno etiko.  

 Akademska izobrazba na enem od naslednjih področjih: etika, filozofija, biomedicinske znanosti, 

biologija, pravo, človekove pravice, družbena geografija, veterina, psihologija, antropologija, 

ekonomija, okoljske vede, politologija in umetna inteligenca. 

 

  

                                                 
2 Skupni evropski referenčni okvir za jezike. 
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C. Izbirni postopek 

1. Izbirna komisija 

Za ta profil bo imenovana izbirna komisija, ki jo bo sestavljalo vsaj pet članov, vključno s članom, ki 

ga imenuje Odbor uslužbencev. Imenujejo se lahko nadomestni člani, ki nadomestijo člane, ki 

prijavijo navzkrižje interesov. 
 

Kandidati v zvezi s to izbiro nikakor ne smejo neposredno ali posredno stopiti v stik z izbirno 

komisijo. Organ agencije ERCEA, pristojen za imenovanja (v nadaljnjem besedilu: organ za 

imenovanja), si pridržuje pravico do izločitve vsakega kandidata, ki teh navodil ne bo upošteval. 

Izbirna komisija pri oceni sposobnosti kandidatov upošteva načelo enakega obravnavanja. 

 

2. Okvirni časovni načrt 

Za dokončanje izbirnega postopka je potrebnih več mesecev. Kandidati bodo o rezultatih v različnih 

fazah pravočasno obveščeni. 

 

3. Sprejem v izbirni postopek 

Po poteku roka za prijavo bo izbirna komisija preverila prijave, predložene za njihove profile, glede na 

pogoje za prijavo, kot so podrobno opisani v oddelku 1 poglavja B. 

 

4. Začetna ocena prijav 

Izbirna komisija bo ocenila prijave kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, v skladu z merili za izbor, kot 

so podrobno opisana v oddelku 2 poglavja B. 

 

5. Vabilo na pisni preizkus 

Izbirna komisija po ocenjevanju oblikuje ožji seznam približno 45 kandidatov, ki se najbolje ujemajo z 

zahtevami za ta profil. Kandidati z ožjega seznama bodo povabljeni na pisni preizkus3. 

 

Na razgovor bodo povabljeni samo kandidati, ki bodo v pisnih preizkusih (glej 6.1 spodaj) 

presegli najmanjše potrebno število točk. 

 

Kandidati bodo povabljeni na razgovore po elektronski pošti, ki bo poslana z naslova ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. Kandidate pozivamo, naj nas pri spremembi njihovega e-naslova pred 

zaključkom izbirnega postopka o tem obvestijo na e-naslov ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Upoštevajte, da iz organizacijskih razlogov razporeda preizkusov na zahtevo kandidata praviloma ni 

mogoče spremeniti. 

 

 

 

 

                                                 
3 Na pisni preizkus bo povabljenih največ trikrat koliko kandidatov, kot je želeno število uspešnih kandidatov za 

rezervni seznam. 

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

6.1 Pisni preizkus 

Preizkus bo potekal v angleščini v prostorih agencije ERCEA v Bruslju in bo ocenjen anonimno; 

doseči bo mogoče skupno 100 točk (najmanjše potrebno število točk: 70). Pisni preizkus bo 

vključeval: 

 

(1) študijo primera o temi, povezani s področjem razpisanega delovnega mesta, za preizkus 

strokovnega znanja kandidatov ter njihove sposobnosti razumevanja, analiziranja, povzemanja in 

pripravljanja besedil v angleščini; 
 

(2) splošna vprašanja za oceno kandidatovega poznavanja institucij EU, evropskih politik in 

programov na področju raziskav, Evropskega raziskovalnega sveta in njegovega dela, vključno s 

splošnimi znanji, spretnostmi in kompetencami, podrobno opisanimi v točki 2.1.2 „Splošne spretnosti 

in kompetence“. 

 

6.2 Razgovor 
 

Z razgovorom se bo dokončala ocena kandidatov v skladu z merili za izbor. 

Razgovor bo potekal v angleščini v prostorih agencije ERCEA v Bruslju. Kandidatovo znanje drugega 

uradnega jezika bo ocenjeno v skladu s točko 1.2.2 Znanje jezikov. Pri razgovoru bo mogoče doseči 

največ 100 točk (najmanjše potrebno število točk: 70). 

 

7. Preverjanje dokumentov in upravičenosti 
 

Prijava kandidata se bo preverila na podlagi izvirnikov dokumentov in potrdil za preveritev točnosti 

navedb iz prijave in izpolnjevanja pogojev kandidata. 
 

Če se bo kadar koli ugotovilo, da so bile informacije v prijavi ponarejene, bo kandidat izključen 

iz izbirnega postopka. 
 

Vključitev na rezervni seznam je še vedno odvisna od potrditve kandidatovega izpolnjevanja pogojev 

po preveritvi izvirnikov dokumentov. 

 

8. Rezervni seznam 

Izbirna komisija bo na rezervni seznam uvrstila približno 15 najbolje ocenjenih kandidatov. Osnutek 

rezervnega seznama kandidatov, razvrščenih po abecednem vrstnem redu, bo predložen v odobritev 

organu za imenovanja.  
 

Kandidati naj upoštevajo, da vključitev na rezervni seznam ne zagotavlja pravice do zaposlitve. 
 

Rezervni seznam bo veljal 12 mesecev od datuma njegovega oblikovanja. Veljavnost rezervnega 

seznama je mogoče podaljšati na podlagi presoje organa za imenovanja. 
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9. Obveščanje kandidatov 

 

Vsi kandidati bodo o rezultatu svoje prijave obveščeni z elektronskega naslova ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. Zaradi lažje izvedbe izbirnega postopka bo vsa korespondenca s 

kandidati v zvezi s tem prostim delovnim mestom v angleščini. 

 

10. Postopek prijave 

Kandidati svoj prijavni obrazec pripravijo v angleščini in ga pošljejo na e-naslov ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  
 

V vrstici z zadevo elektronskega sporočila je treba navesti priimek, za njim pa sklic razpisa, in sicer: 

„PRIIMEK – ERCEA/TA/172/2019 Ethics Review and Monitoring“. 

Agencija ERCEA bo upoštevala samo prijave, prejete v roku, ki se izteče v 26/04/2019, ob 12.00 

(opoldne) po bruseljskem času. 

 

Poklicne reference (glej stran 6 prijavnega obrazca) se lahko pregledajo, če se kandidati uvrstijo na 

rezervni seznam agencije ERCEA (in so torej uspešni pri izbiri) ter jih služba za zaposlovanje uvrsti 

na ožji seznam, da bi jim ponudila pogodbo o zaposlitvi, pri čemer želi preveriti njihove izjave iz 

izbirnega postopka. Upoštevati je treba, da se v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov imena in 

kontaktni podatki predložijo ob soglasju oseb, katerih imena se navedejo. 

Kandidatom zelo priporočamo, da z oddajo prijav ne čakajo do zadnjega dneva, saj se lahko zaradi 

preobremenjenosti internetnih povezav ali napake pri povezavi pojavijo težave pri oddaji. Agencija 

ERCEA ni odgovorna za morebitno zamudo zaradi takih težav. Kandidati so odgovorni tudi za 

informacije, ki jih predložijo in na katerih temelji ocena izbirne komisije. Pred oddajo prijave morajo 

zagotoviti, da so vse informacije popolne in točne. 

 

Kandidati bodo izločeni, če ne bodo: 

 izpolnjevali pogojev za prijavo na objavljeni razpis; 

 poslali svoje prijave v roku; 

 poslali popolne prijave, vključno z vsemi zahtevanimi elementi; 

 izpolnjevali vseh pogojev za prijavo; 

 predložili vseh zahtevanih dokazil. 

 

11. Predložitev izvirnikov dokumentov na dan razgovora 

 

Kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, bodo morali na dan razgovora predložiti izvirnike ali 

overjene kopije dokumentov s podrobnimi podatki o državljanstvu, študiju in delovnih izkušnjah. 

Kandidati morajo na dan razgovora s seboj prinesti: 
 

 dokazilo o državljanstvu (npr. potni list, osebno izkaznico ali kateri koli drug uradni dokument, v 

katerem je navedeno državljanstvo, pridobljeno najpozneje do izteka roka za spletno prijavo); 

 če je primerno, dokazilo o izpolnitvi obveznosti glede služenja vojaškega roka; 

 diplomo oziroma diplome, ki potrjujejo uspešno končanje študija; 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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 dokazilo o delovnih izkušnjah, v katerem so jasno navedeni datumi začetka in končanja 

opravljanja nalog in vrsta nalog (npr. pogodbe o zaposlitvi, potrdila o delovnih izkušnjah, ki jih 

izdajo delodajalci). 

 

Papirnate kopije spletnih strani in/ali napotila na spletne strani ne pomenijo dokazil za te 

namene. 
 

Kandidati morajo prinesti s seboj tudi kopijo vsakega dokumenta. Po preveritvi bodo izvirniki 

dokumentov na dan razgovora vrnjeni. Fotokopije se bodo zadržale toliko časa, kot je določeno v 

posebni izjavi o zasebnosti, objavljeni na spletišču ERC – glej oddelek F. 

 

D. Pogoji za zaposlitev 

Službe za zaposlovanje v agenciji ERCEA lahko kandidate z rezervnega seznama, oblikovanega na 

podlagi tega izbirnega postopka, povabijo na drugi razgovor. Uspešnim kandidatom iz drugega 

razgovora se lahko ponudi pogodba o zaposlitvi za določen čas v skladu s členom 2(f) naslova I 

pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije4. Kraj zaposlitve bo Bruselj v Belgiji. 

Razred zaposlitve bo AD 6. Uspešni kandidati, ki se jim ponudi pogodba o zaposlitvi, bodo ob nastopu 

zaposlitve uvrščeni v 1. ali 2. stopnjo, in sicer glede na trajanje njihovih poklicnih izkušenj. Osnovna 

mesečna plača za razred AD 6 je: 

 1. stopnja: 5.416,58 EUR 

 2. stopnja: 5.644,20 EUR 

Upoštevale se bodo samo delovne izkušnje, povezane z enim od področij dejavnosti institucije. 

Delovne izkušnje se bodo štele od datuma, ko je kandidat pridobil minimalne kvalifikacije za dostop 

do tega delovnega mesta. Delovne izkušnje, pridobljene pred tem datumom, se ne bodo upoštevale. 

Zato je nujno, da se zagotovijo informacije o kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do delovnega mesta, 

zlasti datum pridobitve. Pri izračunu delovnih izkušenj se upošteva ustrezno dokumentirana poklicna 

dejavnost (tj. plačana zaposlitev ali samozaposlitev). Upošteva se obvezno služenje vojaškega roka ali 

enakovredno civilno služenje. 

Kot poklicna dejavnost se upošteva zakonsko določeni porodniški dopust, neplačani dopust pa ne. Pri 

delu s krajšim delovnim časom se upošteva sorazmerni delež glede na delo s polnim delovnim časom. 

Obdobja izobraževanja ali usposabljanja, neplačanih pripravništev in subvencioniranega študija se ne 

upoštevajo. Vsako zadevno časovno obdobje se lahko šteje samo enkrat (npr. če je bil kandidat 

zaposlen za polni delovni čas ter je ob večerih in koncih tedna opravljal samostojno dejavnost 

svetovanja, se čas opravljanja slednje dejavnosti ne prišteje k prvemu obdobju). 

Izbrani kandidat bo moral pred podpisom pogodbe opraviti obvezni zdravniški pregled pri enem od 

uradnih zdravnikov institucije, da bo dokazal, da izpolnjuje zahtevo iz člena 28(e) Kadrovskih 

predpisov za uradnike Evropske unije (kadrovski predpisi). 

Če se ponudi pogodba, se ta najprej sklene za dve leti, nato pa jo je mogoče podaljšati za dodatno 

                                                 
4 Glej Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije . 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SL:PDF
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enoletno obdobje. Pri ponovnem podaljšanju pogodbe se ta sklene za nedoločen čas in zaključi, če 

agencija ERCEA preneha obstajati. 

Evropske institucije imajo svoj sistem socialne varnosti in pokojninskega zavarovanja. Zaposleni so 

lahko poleg osnovne plače upravičeni do različnih dodatkov, zlasti do izselitvenega dodatka, 

gospodinjskega dodatka, dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za šolanje. Plače zaposlenih so 

obdavčene z davkom Skupnosti pri viru; člani osebja so oproščeni plačila nacionalnih davkov. 

E. Enake možnosti 

Agencija ERCEA spoštuje različnost in spodbuja enakost. Uporablja politiko enakih možnosti in 

sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega 

porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti 

narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti v skladu s 

členom 1(d) (1) kadrovskih predpisov. Ob upoštevanju operativnih potreb zagotavljamo prilagodljive, 

družini prijazne delovne ureditve (gibljiv delovni čas, delo na daljavo). 

 

F. Varstvo osebnih podatkov 
 

Agencija ERCEA zagotavlja, da se osebni podatki obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Uradni list Evropske unije, L 295 z 

dne 21. novembra 2001). To velja zlasti za zaupnost in varnost teh podatkov. 

 

Na spletišču agencije je objavljena posebna izjava o varstvu zasebnosti, in sicer na spletnem naslovu: 

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

Kandidati naj jo pozorno preberejo, saj vsebuje koristne informacije o obdelavi njihovih osebnih 

podatkov in ustreznih pravicah. 

 

G. Zahtevek za ponovno obravnavo, prizivi in pritožbe 

 

Ponovna obravnava 
 

Agencija ERCEA in izbirna komisija delujeta v okviru splošnih načel prava Evropske unije, kot jih 

razlagajo sodišča. Izbirna komisija pri oceni sposobnosti kandidatov upošteva načelo enakega 

obravnavanja. 
 

Če kandidati kljub temu menijo, da eno od teh načel v njihovem primeru ni bilo uporabljeno, imajo 

pravico, da v 10 koledarskih dneh od datuma, ko prejmejo obvestilo o odločitvi, ki jim je bila 

poslana, zahtevajo ponovno obravnavo, tako da pošljejo dopis, v katerem navedejo svoje razloge, na e-

naslov: ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Kandidati morajo v vrstici z zadevo navesti: sklic na zadevni izbirni postopek; svoje polno ime, 

„Request for review“ (Zahteva za ponovno obravnavo), fazo izbirnega postopka, na katero se nanaša 

pritožba. 

Agencija ERCEA bo dopis posredovala predsedniku izbirne komisije, če spada v njeno pristojnost, 

odgovor pa bodo kandidati prejeli, kakor hitro bo to mogoče. 

 

Pritožbeni postopek 
 

Če kandidati menijo, da so bili zaradi določene odločitve ali njenega nesprejetja v kateri koli fazi 

izbirnega postopka oškodovani, lahko: 

 

• vložijo upravno pritožbo v skladu s členom 90(2) kadrovskih predpisov, ki jo naslovijo na: 

 

European Research Council Executive Agency 

To the Attention of the Director 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Brussels 

 

Pritožbo je treba vložiti v treh mesecih od datuma, ko so kandidati uradno obveščeni o dejanju, zaradi 

katerega so bili oškodovani, ali neobstoju takega dejanja, izključno če so bila pravila, ki urejajo izbirni 

postopek, jasno kršena. Organ za imenovanja ne more razveljaviti vrednostne sodbe (tj. raven 

kandidatove uspešnosti na pisnem ali ustnem preizkusu ali ustreznost kvalifikacij in poklicnih 

izkušenj) izbirne komisije. Organ za imenovanja o svoji utemeljeni odločitvi zadevno osebo uradno 

obvesti v štirih mesecih od datuma vložitve pritožbe. 

 

• Če se navedena pritožba zavrne, lahko kandidati v skladu s členom 270 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter členom 91 kadrovskih predpisov vložijo zahtevek za sodno presojo akta, ki ga 

pošljejo na naslov: 

 

Court of Justice of the European Union 

Registry of the General Court 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

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

 

Zahtevo za sodno presojo je treba vložiti v treh mesecih od datuma, ko so bili kandidati obveščeni o 

odločitvi, sprejeti v odgovor na zgoraj navedeno upravno pritožbo. 

 

Kandidati naj navedejo referenčno številko tega razpisa za prijavo interesa. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/sl/
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Pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic 

 
Vsak državljan Evropske unije ali katera koli fizična ali pravna oseba, ki prebiva v državi članici, 

lahko v skladu s členom 228(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije vloži pritožbo v zvezi s primeri 

nepravilnosti pri Evropskem varuhu človekovih pravic, ki jo naslovi na: 

 

The European Ombudsman 

1, Avenue du President Robert Schuman – BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

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

 

Upoštevajte, da pritožbe, naslovljene na Evropskega varuha človekovih pravic, nimajo odložilnega 

učinka v zvezi z rokom iz člena 90(2) in člena 91 kadrovskih predpisov za vložitev pritožb oziroma 

prizivov na Sodišču v skladu s členom 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije.  Prav tako 

upoštevajte, da je treba v skladu s členom 2(4) uredb in splošnih pogojev, ki urejajo opravljanje 

funkcije varuha človekovih pravic, pred vložitvijo pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic 

uporabiti ustrezna upravna sredstva pri zadevnih institucijah in organih. 

 

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

