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COM/TA/SJ/17/AD8 
 

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA EUROOPAN KOMISSION 
OIKEUDELLISEEN YKSIKKÖÖN 

_____________________________________________________ 
 
Komissio järjestää valintamenettelyn lakimiehen viran täyttämiseksi oikeudellisen 
yksikön ”Hankinnat ja perinnät” -yksikössä (MAREC – Marchés et Recouvrements). 
 
 
1. TYÖTEHTÄVÄT 
 
Valittu hakija tekee oikeudellisia analyysejä ja edustaa komissiota Euroopan unionin 
tuomioistuimessa, erityisesti seuraavilla MAREC-yksikön vastuulla olevilla aloilla: 
 
 a) aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä; 

b) sopimukset, mukaan lukien komission omistamiensa kiinteistöjen 
hallinnoinnista Belgiassa (sekä Luxemburgissa ja muissa 
jäsenvaltioissa) allekirjoittamat kiinteistösopimukset; 

 c) komission julkiset hankintamenettelyt. 
 
 
 
2. SOPIMUKSEN TYYPPI JA KESTO 
 
Valintamenettelyn läpäisseelle hakijalle voidaan tarjota väliaikaisen toimihenkilön 
työsopimusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen1 2 artiklan a kohdan mukaisesti (ks. väliaikaisen 
henkilöstön palkkaamista ja käyttöä koskevista toimintalinjoista 16. joulukuuta 2013 
annettu komission päätös2).  
 
Työsopimuksen kesto voi olla enintään neljä vuotta, ja se voidaan uusia enintään 
kahdeksi vuodeksi. 
 
Työsopimuksen enimmäiskestossa otetaan huomioon myös palkatun tilapäisen 
henkilöstön työsuhteen enimmäiskestosta 16. joulukuuta 2013 annetun komission 
päätöksen säännökset (henkilö voidaan palkata enintään seitsemäksi vuodeksi 
kahdentoista vuoden ajanjakson aikana).3 
 
ASEMAPAIKKA  Bryssel 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FI 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf    

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FI
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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PALKKALUOKKA AD8  (erityistehtävät); 

(ohjeellinen perusalkupalkka on 6 717,35 euroa 
kuukaudessa)4 

 
 
3.  HAKUEDELLYTYKSET 
 
3.1. Yleiset edellytykset 
 
Hakijoiden on täytettävä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen5

 12 artiklan vaatimukset. Heidän on muun muassa oltava 
jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia. 
 
Euroopan unionin toimielimet noudattavat tasa-arvopolitiikkaa, eikä hakijoita erotella 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, geneettisten 
ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden 
mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, omaisuuden, syntyperän, 
vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautuneisuuden mukaan. 
 
3.2. Erityiset edellytykset 
 
3.2.1. Tutkinnot ja todistukset 
 
Hakijoilla on hakuajan päättymiseen mennessä oltava 
 
vähintään nelivuotisia yliopistotason opintoja oikeustieteen alalla vastaava 
koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, ja sen jälkeen hankittu vähintään 
yhdeksän vuoden työkokemus, josta vähintään kolme vuotta on jäljempänä 
kohdassa ”Kokemus” kuvattua työkokemusta, 

 
tai 

 
vähintään kolmivuotisia yliopistotason opintoja oikeustieteen alalla vastaava 
koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, ja sen jälkeen hankittu vähintään 
yhdeksän vuoden työkokemus, josta vähintään neljä vuotta on jäljempänä 
kohdassa ”Kokemus” kuvattua työkokemusta. 
 
 
Ainoastaan EU:n jäsenvaltioissa myönnetyt tutkintotodistukset sekä jäsenvaltion 
viranomaisten myöntämien vastaavuustodistusten mukaiset tutkintotodistukset 
otetaan huomioon. 
 
3.2.2. Kokemus 
 
Hakijan odotetaan kehittäneen työkokemuksensa aikana ammattitaitoaan 
seuraavilla aloilla: 
 
- aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä 

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

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FI 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:fi:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FI
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- sopimukset, mukaan lukien kiinteistösopimukset 
 
- julkiset hankintamenettelyt. 
 
 
3.2.3. Kielitaito 
 
Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
12 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaan hakijalla on oltava yhden Euroopan 
unionin virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen Euroopan unionin virallisen 
kielen riittävä taito. 
 
Hyvä ranskan kielen taito on välttämätön työtehtävien hoitamiseksi, varsinkin koska 
suuri osa työstä hoidetaan ranskaksi. Hollannin kielen taito on eduksi, sillä 
belgialaisten yritysten ja lakiasiaintoimistojen kanssa on mahdollisesti asioitava 
hollannin kielellä. 
 
 
4. EDUKSI KATSOTTAVAT OMINAISUUDET 
 

 kansallisen lainsäädännön (ja erityisesti Belgian kansallisen lainsäädännön) 
sekä Euroopan unionin lainsäädännön hyvä tuntemus; 

 toimielinten sisäisten sääntöjen (unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä annettu asetus (EU, Euratom) N:o 
966/2012 ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012) hyvä tuntemus, 
erityisesti sopimusten (mukaan lukien kiinteistösopimukset), aiheettomasti 
maksettujen määrien takaisinperinnän ja julkisten hankintamenettelyjen 
osalta; 

 julkisen puhumisen taito ja kyky edustaa Euroopan komissiota. 

 

5. MENETTELY 

Valintamenettelyssä on kaksi erillistä peräkkäistä vaihetta.  

5.1. Esivalinta 

Väliaikaisen henkilöstön palkkaamista ja käyttöä koskevista toimintalinjoista 
16. joulukuuta 2013 annetun komission päätöksen 2 artiklan c alakohdan 
mukaisesti koottu valintalautakunta suorittaa esivalinnan hakijoiden pätevyyden ja 
työkokemuksen (ks. kohdat 3.2.1 ja 3.2.2 sekä kohta 4) sekä hakijoiden kielitaidon 
(ks. kohta 3.2.3) perusteella. Valintalautakunta käyttää esivalinnassa seuraavaa 
arviointitaulukkoa: 
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Esivalintakriteerit: 
 

1. Tutkinnot ja todistukset 20 % 

2. Kokemus 60 % 

a) Lainsäädännön tuntemus 40 % 

b) EU:n toimielinten tuntemus 20 % 

3. Kielitaito 20 % 

 
 

 

Hakijoiden on toimitettava seuraavat asiakirjat: 

- asianmukaisesti täytetty hakemuslomake 

- hakemuskirje 

- jäljennös kansalaisuuden todistavasta asiakirjasta (henkilökortista tai passista) 

- jäljennökset vaaditun tasoisista tutkintotodistuksista 

- asiakirjat, joista käy ilmi työkokemuksen kesto. Jotta työkokemus voitaisiin ottaa 
huomioon tässä valintamenettelyssä, asiakirjoissa on esitettävä selkeästi 
työtehtävä, toimiala, tehtävien luonne sekä kunkin työjakson alkamis- ja 
päättymispäivä tai jatkuminen. Tähän soveltuvat parhaiten entisten työnantajien ja 
nykyisen työnantajan antamat työtodistukset. Jos työtodistuksia ei ole saatavilla, 
hyväksytään jäljennökset esimerkiksi seuraavista asiakirjoista: työsopimukset, joihin 
on liitetty työskentelyjakson ensimmäinen ja viimeinen palkkakuitti sekä kunkin 
vuoden viimeinen palkkakuitti (mikäli työsopimus on tehty yli vuoden mittaiseksi 
jaksoksi); viralliset työhönottokirjeet tai nimityskirjat, joihin on liitetty viimeinen 
palkkakuitti; tiedot työssäolojaksoista; veroilmoitukset. 

 
 Hakemuksen lopullinen hyväksyminen edellyttää vaadittujen todistusasiakirjojen 

esittämistä. Mikäli näitä ei saada ennen hakuajan päättymistä, hakemus 
hylätään.  
 

 Mahdolliset kysymykset esitettävien asiakirjojen luonteesta tai kelpoisuudesta on 
osoitettava valintalautakunnan sihteerille viimeistään kymmenen työpäivää ennen 
hakemusten jättämisen määräaikaa seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:  

 
SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

   Tavoitteena on, että hakija saa koottua täydellisen ja hyväksyttävissä olevan 
hakemuksen ennen määräajan umpeutumista. 
 

 Valitun hakijan on myöhemmin esitettävä vaadittujen asiakirjojen 
alkuperäiskappaleet niiden aitouden todentamiseksi. 
 
5.2. Valinta 

Esivalintavaiheen läpäisseet hakijat kutsutaan haastatteluun, jossa heidän 
pätevyytensä, työkokemuksensa, kykynsä ja kielitaitonsa arvioidaan objektiivisesti 
ja puolueettomasti tässä ilmoituksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 
Haastattelu tapahtuu lähinnä ranskaksi, jotta voidaan arvioida hakijoiden ranskan 
kielen taitoa.  

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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5.3. Luettelo valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista 
 
Luettelo valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista on voimassa kaksi vuotta. Sen 
voimassaoloa voidaan jatkaa. 
 
 
6. HAKEMUKSET 

Täydelliset englanniksi tai ranskaksi laaditut hakemukset sekä hakemuskirje ja 
kaikki vaaditut asiakirjat (ks. 5.1 kohta) on toimitettava seuraavaan osoitteeseen: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 
 

Hakemukset pyydetään lähettämään yhtenä sähköpostilähetyksenä (zip- tai pdf-
muodossa), jotta sähköpostilaatikko ei ruuhkautuisi. Komissio varaa itselleen 
oikeuden poistaa automaattisesti kaikki yli 1 MB:n suuruiset sähköpostiviestit. 
 
Hakuaika päättyy 20/10/2017. 
 
 
7. LISÄTIEDOT 
 
Tämä hakuilmoitus julkaistaan Euroopan unionin 24 virallisella kielellä oikeudellisen 
yksikön ja EPSOn verkkosivuilla.  
Kuten tämän ilmoituksen kohdassa 6 mainitaan, hakijoita kehotetaan täyttämään 
hakemuksensa englannin tai ranskan kielellä. 
 

Kaikki hakijoiden ja komission välinen suora viestintä tapahtuu yksinomaan 
sähköpostitse. Hakijoiden on sen vuoksi ilmoitettava sähköpostiosoite, jonka on 
oltava voimassa koko valintamenettelyn ajan, jotta komission yksiköt voivat olla 
heihin yhteydessä. 
 
 
8. UUDELLEENKÄSITTELYPYYNTÖ – MUUTOKSENHAKU – KANTELU 
EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE 

 
Koska valintamenettelyn kaikkiin vaiheisiin sovelletaan henkilöstösääntöjä, komissio 
korostaa, että valintalautakunnan työskentely on henkilöstösääntöjen liitteen III 
mukaisesti kaikissa vaiheissa luottamuksellista. Jos hakija katsoo kärsineensä 
vääryyttä jonkin kummassa tahansa valintamenettelyn vaiheessa tehdyn päätöksen 
johdosta, hän voi turvautua seuraaviin keinoihin: 
 

 Uudelleenkäsittelypyyntö 
Hakija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, 
jona päätös on annettu tiedoksi, sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:  

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 
Oikeudellinen yksikkö toimittaa uudelleenkäsittelypyynnön valintalautakunnan 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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puheenjohtajalle. Vastaus lähetetään hakijalle mahdollisimman pian. 
 
 

 Muutoksenhaku 
 
Hakija voi tehdä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 
90 artiklan 2 kohtaan perustuvan valituksen. Valitus tehdään yhtenä kappaleena 
yhdellä seuraavista tavoista: 
 

 sähköpostitse mieluiten pdf-muodossa asiointipostilaatikkoon HR MAIL E2 

(HR-MAIL-E2@ec.europa.eu) tai  

 postitse osoitteeseen  

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels tai  

 toimitettuna osoitteeseen SC11 4/001 (rue de la Science 11, toimisto 

4/001) kello 9.00–12.00 ja 14.00–17.00. 
 
Tälle menettelylle määrätty kolmen kuukauden määräaika (ks. henkilöstösäännöt 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20160101&from=FI) alkaa valituksen kohteena olevan päätöksen 
tiedoksiantamisesta. 
 
On syytä huomata, että nimittävällä viranomaisella ei ole toimivaltaa muuttaa 
valintalautakunnan tekemiä päätöksiä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti 
unionin tuomioistuin voi puuttua valintalautakunnan laajaan harkintavaltaan 
ainoastaan, jos valintalautakunnan työskentelyä koskevia sääntöjä on selvästi 
rikottu.  
 
 

 Kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle 
 
Kaikkien unionin kansalaisten käytettävissä olevan menettelyn mukaisesti voidaan 
laatia kantelu, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: 
European Ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
France 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fi/default.htm 
 
Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei 
keskeytä määräaikaa, joka on asetettu hallinnollisten valitusten tekemiselle tai 
kanteiden nostamiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa.  
 
On myös huomattava, että Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön 2 artiklan 
4 kohdan mukaan ennen oikeusasiamiehelle tehtävää kantelua on käytävä läpi 
kyseessä olevien elinten asianmukaiset hallinnolliset menettelyt (ks. 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fi/default.htm#hl5). 
 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FI
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fi/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fi/default.htm#hl5
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9. TIETOJA HENKILÖTIETOJEN SUOJASTA VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN 
VALINTAMENETTELYSSÄ 
 
Hakijoiden tässä valintamenettelyssä toimittamien henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan 18. joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:FI:HTML). 
Asetuksen 11 ja 12 artiklassa edellytetään, että henkilöstöhallinnon ja 
turvallisuustoiminnan pääosaston yksikkö ”Henkilöstövalinta, palvelukseenotto ja 
palvelussuhteen päättyminen” toimittaa hakijoille seuraavat tiedot: 
 
Rekisterinpitäjän henkilöllisyys: yksikönpäällikkö henkilöstöhallinnon ja 
turvallisuustoiminnan pääosaston yksikössä HR.DDG.B.1 ”Henkilöstövalinta, 
palvelukseenotto ja palvelussuhteen päättyminen”. 
 
Tietojenkäsittelyn tarkoitus: auttaa pääosastoja väliaikaisen henkilöstön 
valintamenettelyn järjestämisessä varallaololuettelon laatimiseksi henkilöistä, joiden 
profiili vastaa parhaiten hakuilmoituksen vaatimuksia. Kullekin hakijalle annetaan 
häntä itseään koskevia tietoja valintamenettelyn eri vaiheissa.  
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:fi:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:fi:HTML
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Tietojen vastaanottajat: valintalautakunta käsittelee hakijoiden hakemusasiakirjat 
(jotka sisältävät henkilötiedot ja hakuedellytyksiä koskevat tiedot), perustellun 
kertomuksen ja varallaololuettelon niitä kuitenkaan tallentamatta. Asianomaisen 
pääosaston henkilöstöhallintoyksikkö käsittelee ja tallentaa hakijoiden (myös niiden 
hakijoiden, joita ei ole valittu) hakemusasiakirjat, perustellun kertomuksen ja 
luettelon valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista. Henkilöstöhallinnon ja 
turvallisuustoiminnan pääosaston yksiköt tallentavat valintamenettelyn läpäisseiden 
hakijoiden hakemusasiakirjat, perustellun kertomuksen ja luettelon 
valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista. 
 
Oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista niitä: jokainen hakija voi ilmoittaa 
henkilötietojensa muutoksesta lähettämällä sähköpostin ja jäljennöksen 
henkilötodistuksestaan yksikköön HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-
LISTS@ec.europa.eu). Hakija voi halutessaan saada jäljennöksen omista 
henkilötiedoistaan, jotka yksikkö HR.DDG.B1 on tallentanut, lähettämällä 
sähköpostin ja jäljennöksen henkilötodistuksestaan edellä mainittuun 
sähköpostilaatikkoon. Valintaa koskevat kokonaistulokset voidaan toimittaa hakijan 
pyynnöstä. 
 
Tallennettavat tiedot: 

 

 Henkilötiedot (hakijoiden henkilöllisyyden selvittämistä ja yhteydenpitoa varten): 

sukunimi, etunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, kotiosoite ja 

sähköpostiosoite sekä sen henkilön nimi ja puhelinnumero, johon otetaan 

yhteyttä, jos hakija ei ole tavoitettavissa.  

 Hakijoiden tässä valintamenettelyssä toimittamat tiedot, joiden perusteella 

arvioidaan, vastaako heidän profiilinsa hakuilmoituksen vaatimuksia (hakemus, 

ansioluettelo ja todistusasiakirjat, varsinkin tutkintotodistukset ja työkokemuksen 

osoittavat asiakirjat). Hakuedellytyksiä koskevia tietoja ei voi muuttaa hakuajan 

päättymisen jälkeen. Oikeutta tietojen oikaisemiseen ei voi käyttää hakuajan 

päätyttyä. 

 Kullekin hakijalle valintamenettelyn eri vaiheissa annetut häntä itseään koskevat 

tiedot.  

 Joitakin sukupuoleen ja kansalaisuuteen liittyviä tietoja voidaan henkilöllisyyden 

selvittämisen lisäksi käsitellä Euroopan komission toimintapolitiikan ja sisäisen 

päätöksen mukaisesti. 

Oikeusperusta:  

 Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, 

jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, 

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä lokakuuta 2013 annetulla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013. 

 Väliaikaisen henkilöstön palkkaamista ja käyttöä koskevista toimintalinjoista 

16. joulukuuta 2013 annettu komission päätös C(2013) 9049. 

Tietojenkäsittelyn aloituspäivä: päivä, jona hakemus toimitetaan. 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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Tietojen säilytysaika: yksikkö HR.DDG.B1 säilyttää valintamenettelyn läpäisseiden 
hakijoiden asiakirjat, kunnes komissio ottaa heidät palvelukseensa. Kun hakija 
otetaan palvelukseen, valintaa koskevat asiakirjat tuhotaan ja korvataan 
henkilökansiolla. Yksikkö HR.DDG.B1 säilyttää sellaisten valintamenettelyn 
läpäisseiden hakijoiden valintaa koskevat asiakirjat, joita ei oteta palvelukseen, viisi 
vuotta valintamenettelyn päättymisen jälkeen. Asianomainen pääosasto säilyttää 
kaikki muut valintaa koskevat asiakirjat valintamenettelyn läpäisseiden hakijoiden 
luettelon julkaisemisesta siihen saakka, kunnes muutoksenhakuaika on 
umpeutunut.  
 
Hakijat voivat milloin tahansa tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle 
(edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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