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COM/TA/COMP/17/AD8 
 

ROGHNÚ FOIRNE SEALADAÍ D’FHOIREANN AN PHRÍOMH-
EACNAMAÍ IN ARD-STIÚRTHÓIREACHT IOMAÍOCHTA AN 

CHOIMISIÚIN EORPAIGH 
_____________________________________________________ 

   
Tá an Coimisiún ag eagrú próiseas roghnúcháin chun painéal de 10 n-iarrthóir a 
thiomsú d'fhonn thart ar 5 fholúntas riarthóra a líonadh ar Fhoireann an Phríomh-
Eacnamaí in Ard-Stiúrthóireacht na hIomaíochta. 
 
Cuidíonn Foireann an Phríomh-Eacnamaí le hArd-Stiúrthóireacht na hIomaíochta 
anailís eacnamaíoch a dhéanamh agus fianaise chainníochtúil a chur i dtoll a chéile 
maidir le cur i bhfeidhm rialacha iomaíochta. Cuireann eacnamaithe Fhoireann an 
Phríomh-Eacnamaí treoir ar fáil freisin maidir le saincheisteanna modheolaíochta 
agus le forbairtí beartais, agus tugann siad cúnamh i leith cásanna atá ar feitheamh 
os comhair Chúirteanna an Aontais Eorpaigh. 
 
 
1. DUALGAIS 
 
Beidh an t-eacnamaí ag obair go díreach faoin bPríomh-Eacnamaí agus táthar ag 
súil go mbeidh sé in ann a bheith ag obair ar a chonlán féin, agus cuidiú a thabhairt 
na cúraimí seo a leanas a dhéanamh: 
 
- Treoir ghinearálta a thabhairt maidir le saincheisteanna substainteacha i 

gcásanna iomaíochta a bhfuil baint ag Foireann an Phríomh-Eacnamaí leo. 
 
- Treoir shonrach a thabhairt maidir le saincheisteanna modheolaíochta a 

bhaineann le cúrsaí eacnamaíochta agus/nó eacnaiméadrachta d'fhonn 
rialacha iomaíochta an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm. D'fhéadfadh sé go 
n-iarrfaí air cuidiú a thabhairt ionstraimí ginearálta beartais a cheapadh freisin. 

 
- Ba cheart don iarrthóir bheith in ann treoir a thabhairt do bhaill foirne eile nach 

bhfuil mórán taithí acu, agus ról comhordaitheora cásanna a a ghlacadh 
chuige féin, nuair is gá. 

 
 

2. CINEÁL AGUS FAD AN CHONARTHA 
 
D'fhéadfadh sé go dtairgfí don iarrthóir a n-éireoidh leis conradh sealadach faoi 
phointe (a) d'Airteagal 2 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais 
Eorpaigh1 i gcomhréir leis an gCinneadh ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2013 maidir le 
beartais i leith gníomhairí sealadacha a fhostú agus a úsáid2.  
 
Ní mhairfidh an conradh níos faide ná ceithre bliana; féadfar é a athnuachan go 
ceann dhá bhliain eile ar a mhéad. 
 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf . 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf%20.
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Agus uasfhad an chonartha á chinneadh, cuirfear san áireamh forálacha ábhartha 
an Chinnidh ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2013 maidir leis an uasfhad is féidir 
foireann neamhbhuan a úsáid (seacht mbliana in achar dhá bhliain déag)3. 
 
AN ÁIT FOSTAÍOCHTA  An Bhruiséil 
 
 
LEIBHÉAL AD8  (le haghaidh feidhmeanna speisialaithe) (mar 

threoir gharbh, is é EUR 6717.35 an buntuarastal 
míosúil tosaigh)4 

 
 
3.  COINNÍOLLACHA INCHÁILITHEACHTA 
 
3.1. Coinníollacha ginearálta 
 

Ní mór do na hiarrthóirí na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 12 de 
Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh5 a chomhlíonadh, 
ar ceann acu sin náisiúntacht Ballstáit den Aontas a bheith acu. 
 
Cuireann institiúidí an Aontais Eorpaigh beartas comhdheiseanna i bhfeidhm agus 
glacann siad le hiarratais gan aon idirdhealú a dhéanamh atá bunaithe ar aon fhoras 
amhail gnéas, cine, dath, tionscnamh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, 
teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó eile, ballraíocht i mionlach 
náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó treoshuíomh gnéasach. 
 
3.2. Coinníollacha sonracha 
 
3.2 1. Cáilíochtaí 
 
Faoin sprioc-am le hiarratais a dhéanamh, ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag 
an iarrthóir: 
 
Leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile, a mhair 4 bliana ar a 
laghad, agus ar baineadh dioplóma amach dá bharr, agus 9 mbliana ar a laghad 
de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin a raibh 6 bliana ar a laghad di sa réimse 
a bhfuil cur síos air thíos sa roinn "Taithí". 

 

nó 
 
Leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile trí bliana ar a laghad 
agus dioplóma ar baineadh dioplóma amach dá bharr, agus 9 mbliana ar a laghad 
de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin a raibh 7 bliana ar a laghad di i réimse a 
bhfuil cur síos uirthi thíos sa roinn "Taithí". 
 
 
Ní ghlacfar ach le dioplómaí a bronnadh i mBallstát den Aontas Eorpach nó le 
dioplómaí a bhfuil teastais chomhluacha ag gabháil leo a d'eisigh na húdaráis i 
gceann de na Ballstáit sin. 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf    
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR 

 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:fr:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
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3.2 2. Taithí 
 
Ba cheart faobhar a bheith ar shaineolas an iarrthóra de bharr na taithí oibre sin i 
gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo: (a) micreacnamaíocht eimpíreach, 
m.sh. samhaltú eacnaiméadrach struchtúrach, anailís ar éifeacht chóireála, 
measúnú tionchair, samhlacha suirbhéireachta agus ionsamhlúcháin; (b) teoiric 
mhicreaeacnamaíoch, m.sh. eagrú tionscal, airgeadas, airgeadas corparáideach, 
eacnamaíocht na hearnála poiblí. 
Ba cheart taithí a bheith ag an iarrthóir ar fhadhbanna a shainaithint agus ar theacht 
ar réitigh agus iad a chur i bhfeidhm é féin.  
 
Is féidir gur forbraíodh an taithí sin trí thaighde neamhspleách acadúil a dhéanamh 
nó trí chineálacha eile taithí oibre, i ngníomhaireachtaí comhairliúcháin agus 
iomaíochta, mar shampla.  
 
3.2 3. Teangacha 
 
De réir phointe (e) d’Airteagal 12(2) de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh 
Eile an Aontais Eorpaigh, ní mór máistreacht a bheith ag iarrthóirí ar cheann de 
theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil a bheith acu ar cheann 
eile de na teangacha sin. 
 
Is i mBéarla a scríobhtar líon mór de chinntí an Choimisiúin Eorpaigh i réimse na 
hiomaíochta, go háirithe iad siúd a bhaineann le cumaisc agus cásanna in aghaidh 
trustaí, agus is i mBéarla a bhíonn formhór na gcruinnithe le páirtithe seachtracha. 
Ina theannta sin, is é an Béarla an teanga is mó a úsáidtear sna hirisí eolaíochta 
agus sna comhdhálacha a bhaineann le hobair Fhoireann an Phríomh-Eacnamaí, 
agus is é an teanga é is mó a úsáidtear sna fóraim iomaíochta idirnáisiúnta a 
n-iarrtar ar Fhoireann an Phríomh-Eacnamaí freastal orthu. 

Tá eolas maith ar an mBéarla riachtanach, dá bhrí sin, ar mhaithe leis an tseirbhís. 

4. BUNTÁISTÍ 

– PhD i réimse na heacnamaíochta nó na heacnaiméadrachta a bhaineann le 
beartais iomaíochta; 
 
– Taithí ar thaighde a fuarthas fad is a bhí PhD á dhéanamh (agus dioplóma nó 
teastas tinrimh bainte amach dá bharr) i réimse na heacnamaíochta nó na 
heacnaiméadrachta a bhaineann le beartais iomaíochta (áirítear seo freisin mar chuid 
den taithí oibre a theastaíonn, a bhfuil cur síos uirthi thuas); 
 
– Saineolas ar réimse a bhaineann le beartais iomaíochta. 

 

5. PRÓISÉAS ROGHNÚCHÁIN 

Tá dhá chéim ar leith sa phróiseas, ceann i ndiaidh a chéile:  

5.1. Réamhroghnú 
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Is é an Coiste Roghnúcháin, arna chomhdhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 2(c) 
den Chinneadh ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2013 maidir le beartais i leith 
gníomhairí sealadacha a fhostú agus a úsáid, a dhéanfaidh réamhroghnú ar bhonn 
na gcáilíochtaí agus na taithí oibre (féach roinn 3.2.1, roinn 3.2.2 agus roinn 4) 
agus ar bhonn eolas na n-iarrthóirí ar theangacha (féach roinn 3.2.3). Chun na 
críche sin, bainfidh an Coiste Roghnúcháin úsáid as an tábla meastóireachta seo 
thíos: 

 

Critéir réamhroghnúcháin: 

 

1. Cáilíochtaí 15% 

2. Taithí 80% 

3. Teangacha 5% 

 

 Ní mór do na hiarrthóirí na doiciméid seo a leanas a sholáthar: 

– an fhoirm iarratais agus í líonta isteach i gceart 

– litir inspreagtha 

– cóip de dhoiciméad a chruthaíonn an tsaoránacht atá acu (cárta aitheantais nó 
pas) 

– cóip de na dioplómaí nó de na teastais a chruthaíonn go bhfuil an leibhéal 
oideachais acu a theastaíonn 

– teastais fostaíochta a chruthaíonn fad na taithí oibre atá acu. Ní mór feidhm, 
réimse gníomhaíochta, na dualgais, dátaí tosaigh agus deiridh agus fad gach 
tréimhse taithí oibre a bheith luaite go soiléir sna doiciméid sin chun go n-áireofar 
iad sa phróiseas roghnúcháin seo. Chuige sin ba cheart do na hiarrthóirí teastais 
fostaíochta ó na fostóirí a bhí acu agus ón bhfostóir atá acu faoi láthair a chur ar 
fáil. Ina éagmais sin, glacfar cóipeanna de chineálacha eile doiciméid, m.sh.: 
conarthaí fostaíochta maille leis an gcéad duillín pá agus an duillín pá deiridh agus 
duillín pá na míosa deiridh de gach bliain eile i gcás conradh a mhair níos mó ná 
bliain, litreacha oifigiúla nó doiciméid cheapacháin maille leis an duillín pá deiridh, 
taifid fostaíochta, dearbhuithe cánach. 

 
 Ní ghlacfar leis an iarratas go dtí go bhfaighfear na doiciméid tacaíochta ar fad a 

theastaíonn. Mura bhfaighfear na doiciméid sin faoin sprioc-am a sonraíodh, 
measfar an t-iarratas a bheith ar neamhní.  

 
 Má bhíonn aon amhras ar na hiarrthóirí faoi chineál nó faoi bhailíocht na 

ndoiciméad atá le cur ar fáil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh le rúnaí an 
Choiste Roghnúcháin deich lá oibre ar a laghad roimh an sprioc-am, ag an 
seoladh ríomhphoist seo:  

 
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 

  
   Is é is cuspóir leis sin iarratas iomlán inghlactha a bheith curtha isteach faoin 

sprioc-am. 
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 Iarrthóirí a n-éireoidh leo agus a bhfuiltear chun post a thairiscint dóibh, iarrfar 
orthu, ag céim is faide anonn sa phróiseas, bunchóipeanna na ndoiciméad uile a 
theastaíonn a chur ar fáil chun gur féidir iad a earcú. 

 
5.2. Próiseas roghnúcháin 

Iarrthóirí ar éirigh leo sa chéim réamhroghnúcháin, tabharfar cuireadh chun 
agallaimh dóibh chun go measfar agus go gcuirfear i gcomparáid le chéile iad go 
hoibiachtúil neamhchlaonta ar bhonn a gcáilíochtaí, a dtaithí oibre agus a n-eolais 
ar theangacha, mar atá leagtha amach san fhógra seo. Is i mBéarla den chuid is 
mó a bheidh an t-agallamh chun eolas na n-iarrthóirí ar an teanga sin a mheas.  
 
5.3. Liosta na n-iarrthóirí ar éirigh leo 
 
Beidh liosta na n-iarrthóirí ar éirigh leo bailí go ceann dhá bhliain. Féadfar síneadh a 
chur le bailíocht an liosta.  
 
 
6. IARRATAS A CHUR ISTEACH 

Seoltar iarratais i mBéarla mar aon le litir inspreagtha agus na doiciméid ar fad is 
gá (mar atá leagtha amach i roinn 5.1) chuig an seoladh ríomhphoist seo: 
 

COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 
 
 

Iarrtar ar na hiarrthóirí a n-iarratas a sheoladh in aon ríomhphost amháin i 
bhformáid .zip nó .pdf ionas nach gclisfidh ar an mbosca poist feidhmiúil. 
Forchoimeádann an Coimisiún an ceart aon teachtaireacht atá os cionn 1MB a 
bhaint go huathoibríoch ón mbosca poist. 
 
Is é meán lae (am na Bruiséile) an 13/10/2017 an sprioc-am le hiarratas a 
dhéanamh 
 
 
7. EOLAS BREISE 

Tá an fógra roghnúcháin seo foilsithe i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar 
shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na hIomaíochta agus ar shuíomh gréasáin 
EPSO. 
Ba cheart do na hiarrthóirí an fhoirm iarratais a líonadh isteach i mBéarla mar 
atá luaite i mír 6 den fhógra seo. 

Is trí ríomhphost amháin a bheidh aon chumarsáid dhíreach idir na hiarrthóirí 
agus seirbhísí an Choimisiúin. Dá bhrí sin, ionas gur féidir le seirbhísí an 
Choimisiúin dul i dteagmháil le hiarrthóirí, ní mór do gach iarrthóir seoladh 
ríomhphoist bailí a thabhairt is féidir a úsáid le linn an phróisis roghnúcháin ar 
fad. 
 
 
8. IARRAIDH AR ATHBHREITHNIÚ – NÓS IMEACHTA ACHOMHAIRC – 
GEARÁN A CHUR FAOI BHRÁID AN OMBUDSMAN EORPAIGH 

 

Ós rud é go mbíonn feidhm ag na Rialacháin Foirne ag gach céim den phróiseas 
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roghnúcháin, ní foláir a thabhairt do d’aire go gcumhdaítear imeachtaí uile an 
Choiste Roghnúcháin faoin gclásal rúndachta a leagtar síos in Iarscríbhinn III de na 
Rialacháin Foirne. Má bhraitheann tú ag aon chéim den phróiseas roghnúcháin go 
ndearna cinneadh ar leith dochar do do leas, is féidir leat duit i muinín na 
gníomhaíochta seo thíos: 
 

 Iarraidh ar athbhreithniú 
Is féidir ríomhphost a chur chuig an seoladh thíos laistigh de 10 lá féilire ón dáta a 
tugtar fógra faoin gcinneadh:  
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 

 
Cuirfidh Ard-Stiúrthóireacht na hIomaíochta d’iarraidh ar aghaidh chuig 
Cathaoirleach an Choiste Roghnúcháin.  Cuirfear freagra chugat a luaithe agus is 
féidir. 
 
 

 Achomharc 
 
Is féidir leat gearán a dhéanamh faoi Airteagal 90(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh 
an Aontais Eorpaigh.  Ba cheart cóip amháin ón ngearánaí a sheoladh ar cheann 
amháin de na bealaí seo a leanas: 
 

 trí ríomhphost, i bhfoirm PDF más féidir é, chuig bosca litreach feidhmiúil 

HR MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu), nó  

 tríd an bpost, chuig seoladh na hoifige  

An Coimisiún Eorpach 

Oifig SC11 4/001 

B-1049, an Bhruiséil nó  

 trína tabhairt isteach ag an oifig SC11 4/001 (rue de la Science 11, oifig 

4/001) ó 9.00 go 12.00 agus ó 14.00 go 17.00. 
 
An teorainn ama trí mhí atá ann chun an cineál gníomhaíochta sin a thionscnamh 
(féach na Rialacháin Foirne http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR), cuirtear tús 
leis an tréimhse sin a luaithe agus a thugtar fógra duit faoin gcinneadh a 
líomhnaítear a bheith ag déanamh dochair do do leas. 
 
Ba cheart a thabhairt do d’aire nach bhfuil sé de chumhacht ag an údar ceapacháin 
cinntí Coiste Roghnúcháin a leasú.  Is é cinneadh seasta na Cúirte nach bhfuil an 
discréid leathan atá ag na Coistí Roghnúcháin faoi réir athbhreithniú ag an gCúirt, 
ach amháin más léir gur sáraíodh rialacha a rialaíonn imeachtaí Coistí 
Roghnúcháin.  
 
 

 Gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh 
 
Dála shaoránaigh uile an Aontais Eorpaigh, féadfaidh tú gearán a chur faoi bhráid: 
An tOmbudsman Eorpach  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
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F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm 
 
Tabhair do d’aire nach mbeidh aon éifeacht fionraí ag gearáin a chuirtear faoi 
bhráid an Ombudsman ar an tréimhse atá leagtha síos in Airteagal 90(2) agus in 
Airteagal 91 de na Rialacháin Foirne maidir le gearáin nó achomhairc a dhéanamh.  
 
Tabhair do d’aire freisin nach mór, faoi Airteagal 2(4) de na coinníollacha ginearálta 
a rialaíonn feidhmiú dhualgais an Ombudsman, dul i dteagmháil ar na 
dóigheanna cuí leis na hinstitiúidí agus leis na comhlachtaí lena mbaineann 
sula gcuirfidh tú aon ghearán faoi bhráid an Ombudsman (maidir le conas sin 
a dhéanamh, féach 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm#hl5). 
 
 
9. EOLAS FAOIN DÓIGH A gCOSNAÍTEAR SONRAÍ PEARSANTA A THUGTAR 
LE LINN PRÓISEAS ROGHNÚCHÁIN DO FHOIREANN SHEALADACH 
 
Is faoi Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Nollaig 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:en:HTML) a 
dhéantar na sonraí pearsanta a chuireann iarrthóirí ar fáil faoin bpróiseas 
roghnúcháin seo a phróiseáil. Le hAirteagal 11 agus Airteagal 12 den Rialachán 
ceanglaítear ar an Aonad um Roghnúchán, Earcaíocht agus Deireadh Seirbhíse 
den Ard-Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna agus Slándáil an t-eolas seo a 
leanas a chur ar fáil do na hiarrthóirí. 
 
Céannacht an rialtóra: Ceann Aonaid HR.DDG.B.1 “An tAonad um Roghnúchán, 
Earcaíocht agus Deireadh Seirbhíse”.  
 
Cuspóirí na hoibríochta próiseála: cúnamh a thabhairt do na hArd-Stiúrthóireachtaí 
próiseas roghnúcháin a eagrú d’fhoireann shealadach chun liosta a thiomsú de na 
hiarrthóirí ar éirigh leo agus is mó atá in oiriúint don phróifíl atá leagtha amach san 
fhógra comórtais. Tugtar eolas ar leith do gach iarrthóir faoi chéimeanna éagsúla an 
phróisis roghnúcháin.  
 
Faighteoirí na sonraí: Próiseálann an Coiste Roghnúcháin comhaid na n-iarrthóirí 
(ina bhfuil a sonraí aitheantais agus a sonraí incháilitheachta), an tuarascáil 
réasúnaithe agus sonraí an phainéil, ach ní stórálann sé iad. Próiseálann agus 
stórálann seirbhís acmhainní daonna na hArd-Stiúrthóireachta lena mbaineann 
comhaid na n-iarrthóirí (iarrthóirí nár éirigh leo san áireamh), an tuarascáil 
réasúnaithe agus sonraí an phainéil. Déanann Ard-Stiúrthóireacht an Phearsanra 
agus an Riaracháin comhaid na n-iarrthóirí ar éirigh leo, an tuarascáil réasúnaithe 
agus sonraí an phainéil a stóráil.  
 
Ceart rochtana agus an ceart chun sonraí a cheartú: féadfaidh iarrthóirí ríomhphost 
a sheoladh agus cóip de dhoiciméad aitheantais ag dul leis chuig HR.DDG.B1 (HR-
B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS) chun aon athrú ar a shonraí pearsanta a chur 
in iúl. Más mian leo, is féidir leis na hiarrthóirí cóip de na sonraí pearsanta atá ar 
taifead ag HR.DDG.B1 a fháil ach ríomhphost a chur, agus cóip de dhoiciméad 
aitheantais ag dul leis, chuig an mbosca feidhmiúil thuasluaite. Is féidir torthaí 
comhiomlánaithe an roghnaithe a chur ar fáil ach an t-iarrthóir sin a iarraidh. 
 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:en:HTML
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu.
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu.
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Na sonraí lena mbaineann: 

 

 Sonraí pearsanta (m.sh. sonraí lenar féidir iarrthóirí a aithint agus lenar féidir dul i 

dteagmháil leo): sloinne, céadainm, dáta breithe, inscne, náisiúntacht, seoladh 

baile, seoladh ríomhphoist, ainm agus uimhir ghutháin duine teagmhála le húsáid 

mura bhfuil teacht ar an iarrthóir.  

 Eolas a chuireann na hiarrthóirí ar fáil mar chuid den phróiseas roghnúcháin 

chun gur féidir a mheas an gcomhlíonann siad an phróifíl atá á lorg san fhógra 

comórtais (foirm iarratais, curriculum vitae agus doiciméid tacaíochta, go háirithe 

dioplómaí agus taithí oibre). Ní féidir athruithe a dhéanamh ar shonraí maidir le 

critéir incháilitheachta i ndiaidh an sprioc-ama le hiarratas a dhéanamh. Maidir 

leis an gceart chun ceartúcháin, ní féidir é a fheidhmiú i ndiaidh an sprioc-ama le 

hiarratas a dhéanamh. 

 Tugtar eolas ar leith do gach iarrthóir faoi chéimeanna éagsúla an phróisis 

roghnúcháin.  

 D’fhéadfadh sé go ndéanfaí roinnt sonraí a bhaineann le hinscne agus le 

náisiúntacht a phróiseáil ar bhonn beartas ar leibhéal an Choimisiúin Eorpaigh nó 

ar bhonn cinneadh inmheánach seachas chun críocha sainaithint a dhéanamh. 

Bunús dlí:  

 Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, arna leagan 

síos le Rialachán (CEE, Euratom, ECSC) Uimh. 259/68 ón gComhairle arna 

leasú go deireanach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013. 

 Cinneadh C(2013) 9049 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2013 maidir le beartais i 

leith gníomhairí sealadacha a fhostú agus a úsáid. 

Dáta seolta na hoibríochta próiseála: an dáta ar a ndéantar an t-iarratas.  
 
An fad a choinnítear na sonraí: coinníonn an t-aonad HR.DDG.B1 comhaid na 
n-iarrthóirí ar éirigh leo go dtí go n-earcaíonn an Coimisiún iad. A luaithe agus a 
earcaítear iad, scriostar na comhaid roghnúcháin agus cuirtear comhaid phearsanta 
ina n-ionad. I gcás nach n-earcaítear iarrthóirí ar éirigh leo, coinníonn an t-aonad 
HR.DDG.B1 a gcomhaid roghnúcháin ar feadh cúig bliana tar éis deireadh a 
theacht leis an bpróiseas roghnúcháin. Coinníonn na hArd-Stiúrthóireachtaí lena 
mbaineann na comhaid roghnúcháin eile go dtí go bhfuil an sprioc-am le 
hachomharc a dhéanamh isteach, tar éis an liosta de na hiarrthóirí ar éirigh leo a 
bheith foilsithe.  
 
Is féidir leis na hiarrthóirí comhairle a lorg ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint 
Sonraí am ar bith (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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