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COM/TA/SJ/17/AD8 
 

IZBOR ZAČASNIH USLUŽBENCEV ZA PRAVNO SLUŽBO 

EVROPSKE KOMISIJE 
_____________________________________________________ 

  
Evropska komisija organizira izbirni postopek za zapolnitev delovnega mesta 
pravnika v pravni službi, MAREC (Marchés et Recouvrements), enoti za javna 
naročila in izterjave. 
 
 
1. OPIS DELOVNIH NALOG 
 
Uspešni kandidat bo opravljal pravno analizo in zastopal Komisijo pred Sodiščem, 
zlasti na naslednjih področjih, za katera je pristojna enota MAREC: 
 
 a) izterjava neupravičeno izplačanih sredstev; 

b) pogodbe, vključno s premoženjskimi pogodbami, ki jih Komisija 
podpiše zaradi upravljanja svojega premoženjskega portfelja v Belgiji 
(ter Luksemburgu in drugih državah članicah); 

 c) javni razpisi za Komisijo. 
 
 
 
2. VRSTA IN TRAJANJE POGODBE 
 
Uspešnemu kandidatu se lahko ponudi začasna pogodba na podlagi člena 2(a) 
Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije1 v skladu s Sklepom 
Komisije z dne 16. decembra 2013 o politikah zaposlovanja in uporabe začasnega 
osebja2. 
 
Pogodba lahko traja največ štiri leta z možnostjo podaljšanja za največ dve leti. 
 
Pri najdaljšem trajanju pogodbe se bodo upoštevale tudi ustrezne določbe Sklepa 
Komisije z dne 16. decembra 2013 o najdaljšem trajanju zaposlitve nestalnega 
osebja (sedem let v dvanajstletnem obdobju)3. 
 
KRAJ ZAPOSLITVE  Bruselj 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=SL. 
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/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=SL
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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RAZRED  AD 8  (za posebne funkcije); (okvirna začetna 

osnovna mesečna plača znaša 6 717,35 EUR)4 
 
 
3. POGOJI ZA PRIJAVO 
 
3.1 Splošni pogoji 
 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz člena 12 Pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropske unije5, kar med drugim pomeni, da morajo imeti 
državljanstvo države članice Evropske unije. 
 
Institucije Evropske unije izvajajo politiko enakih možnosti ter sprejmejo vse prijave 
brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, 
genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost 
narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. 
 
3.2 Posebni pogoji 
 
3.2.1 Kvalifikacije 
 
Do roka za oddajo prijav morajo kandidati imeti: 
 
raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj 
štiriletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki mu sledi vsaj devet let 
delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta delovnih izkušenj, kot so opisane v oddelku 
„Izkušnje“, 

 
ali 

 
raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu 
visokošolskemu študiju na področju prava, ki mu sledi vsaj devet let delovnih 
izkušenj, od tega vsaj štiri leta delovnih izkušenj, kot so opisane v oddelku 
„Izkušnje“. 
 
 
Upoštevale se bodo samo diplome, ki so bile pridobljene v državah članicah EU ali 
ki so jih organi ene od teh držav članic priznali kot enakovredne s potrdilom o 
enakovrednosti diplom. 
 
3.2.2 Izkušnje 
 
Pričakuje se, da so kandidati s pridobljenimi delovnimi izkušnjami poglobili svoje 
strokovno znanje na naslednjih področjih: 
 
– izterjava neupravičeno izplačanih sredstev; 
 
– pogodbe, vključno s pogodbami o nepremičnini; 

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

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

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:sl:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=SL
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– javni razpisi. 
 
 
3.2.3 Jeziki 
 
Kandidati morajo imeti v skladu s členom 12(2)(e) Pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropske unije temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske 
unije in zadovoljivo znanje še enega od teh jezikov. 
 
Za potrebe službe je bistvenega pomena dobro znanje francoščine, saj se večina 
dela opravlja v francoskem jeziku. Dobro znanje nizozemščine je prednost, saj bodo 
v tem jeziku morda potrebni stiki z belgijskimi družbami in odvetniškimi pisarnami. 
 
 
4. PREDNOSTI 
 

 Dobro poznavanje nacionalnega prava (zlasti belgijskega nacionalnega 
prava) in prava Evropske unije; 

 dobro poznavanje notranjih predpisov institucij (Uredba (EU, Euratom) 
št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012), zlasti v zvezi s pogodbami (vključno s 
pogodbami o nepremičnini), izterjavami neupravičeno izplačanih zneskov in 
javnimi razpisi; 

 zmožnost javnega nastopanja in zastopanja Evropske komisije. 

 

5. POTEK POSTOPKA 

Postopek bo potekal v dveh ločenih zaporednih stopnjah: 

5.1 Predizbor 

Izbirna komisija, sestavljena v skladu s členom 2(c) Sklepa Komisije z dne 
16. decembra 2013 o politikah zaposlovanja in uporabe začasnih uslužbencev, bo 
opravila predizbor na podlagi kvalifikacij in delovnih izkušenj (glej oddelke 3.2.1, 
3.2.2 in 4) ter na podlagi kandidatovega znanja jezika (glej oddelek 3.2.3). Izbirna 
komisija bo pri tem uporabila naslednjo ocenjevalno lestvico: 
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Merila za predizbor: 
 

1. Kvalifikacije 20 % 

2. Izkušnje 60 % 

a) pravno znanje 40 % 

b) poznavanje institucij EU 20 % 

3. Jeziki 20 % 

 
 

 

Kandidati morajo predložiti naslednje dokumente: 

– pravilno izpolnjen obrazec za prijavo; 

– motivacijsko pismo; 

– kopijo dokumenta, ki dokazuje državljanstvo (osebna izkaznica ali potni list); 

– kopijo diplom ali potrdil, ki potrjujejo zahtevano stopnjo izobrazbe; 

– potrdila o zaposlitvi, ki dokazujejo trajanje delovnih izkušenj. Iz teh dokumentov 
morajo biti jasno razvidni funkcija, področje dela, narava nalog ter datum začetka in 
prenehanja ter neprekinjenost posameznih obdobij delovnih izkušenj, ki se 
upoštevajo v tem izbirnem postopku. Kandidati naj v ta namen predložijo potrdila o 
zaposlitvi nekdanjih in sedanjega delodajalca. Če to ni mogoče, lahko na primer 
predložijo kopije naslednjih dokumentov: pogodb o zaposlitvi skupaj s prvim in 
zadnjim pisnim obračunom plače ter pisnim obračunom plače za zadnji mesec 
vsakega vmesnega leta, če je bila pogodba sklenjena za več kot eno leto, uradnih 
dopisov ali odločb o imenovanju na delovno mesto skupaj z zadnjim pisnim 
obračunom plače, evidenc o zaposlitvi, napovedi za odmero davka. 

 
 Prijava je veljavna, če se predložijo zahtevana dokazila. Če ti dokumenti ne bodo 

predloženi v razpisnem roku, se bo prijava štela za nično. 
 

 Kandidati naj se v primeru dvomov glede narave ali veljavnosti dokumentov, ki jih 
nameravajo predložiti, obrnejo na sekretariat izbirne komisije vsaj deset delovnih dni 
pred iztekom roka na elektronski naslov: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
   Tako bodo lahko v roku pripravili popolno in ustrezno dokumentacijo. 

 
 Uspešni kandidat bo moral pozneje zaradi zaposlitve predložiti tudi izvirnike vseh 

zahtevanih dokumentov. 
 
5.2  Izbor 

Kandidati, ki bodo uspešno opravili predizbor, bodo povabljeni na razgovor, na 
katerem bodo objektivno in nepristransko ocenjeni in primerjani na podlagi 
kvalifikacij, delovnih izkušenj, sposobnosti in znanja jezikov, zahtevanih v tem 
razpisu. Razgovor bo potekal večinoma v francoščini, da se oceni kandidatovo 
znanje tega jezika. 
 
5.3 Seznam z uspešnim kandidatom 
 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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Seznam z uspešnim kandidatom bo veljaven dve leti. Njegova veljavnost se lahko 
podaljša. 
 
 
6. PRIJAVE 

Izpolnjene prijave v angleškem ali francoskem jeziku se skupaj z motivacijskim 
pismom in vso zahtevano dokumentacijo (kot je določeno v točki 5.1) pošljejo na 
naslov: 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

Kandidati morajo svoje prijave poslati v enem samem elektronskem sporočilu v 
obliki .zip ali .pdf, da ne bi preveč obremenili namenskega poštnega predala. 
Komisija si pridržuje pravico, da samodejno izbriše vsa sporočila, večja od 1 MB. 
 
Rok za oddajo prijav je 20/10/2017. 
 
 
7. DODATNE INFORMACIJE 

Ta razpis je objavljen na spletiščih Pravne službe in urada EPSO v 24 uradnih 
jezikih Evropske unije. 
Kandidate pozivamo, naj v skladu s točko 6 tega razpisa prijavo izpolnijo v 
angleščini ali francoščini. 
 

Vsa neposredna komunikacija med kandidati in službami Komisije bo potekala 
izključno po elektronski pošti. Da bi lahko službe Komisije stopile v stik s 
kandidati, morajo vsi kandidati navesti veljaven elektronski naslov, ki se lahko 
uporablja skozi ves izbirni postopek. 
 
 
8. ZAHTEVEK ZA PREGLED – POSTOPEK PRITOŽBE – PRITOŽBA PRI 
EVROPSKEM VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 
Ker kadrovski predpisi veljajo za vse korake v okviru izbirnega postopka, 
upoštevajte, da za celotno delo izbirne komisije velja zaupnost, določena v Prilogi III 
h kadrovskim predpisom. V vseh fazah izbirnega postopka lahko kandidati, ki 
menijo, da katera odločitev posega v njihov položaj, uporabijo naslednja pravna 
sredstva: 
 

 Zahtevek za pregled 
Zahtevek lahko pošljete v 10 koledarskih dneh po datumu uradnega obvestila o 
odločitvi, in sicer po elektronski pošti na naslov: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
Pravna služba bo vaš zahtevek posredovala predsedniku izbirne komisije. Odgovor 
vam bo poslan v najkrajšem možnem roku. 
 
 

 Pritožba 
 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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Pritožbo lahko vložite na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov za uradnike 
Evropske unije. En sam izvod pritožbe je treba poslati na enega od naslednjih 
načinov: 
 

 po elektronski pošti, po možnosti v obliki .pdf, na naslov namenskega 

poštnega predala HR MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu) ali 

 po pošti na naslov  

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Bruxelles/Brussel ali 

 osebno na naslov SC11 4/001 (rue de la Science 11, pisarna 4/001) med 

09.00 in 12.00 uro ter 14.00 in 17.00 uro. 
 
Trimesečni rok za sprožitev takšnega postopka (glej kadrovske predpise http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20160101&from=SL) začne teči od prejema obvestila o odločitvi v vašo škodo. 
 
Opozoriti je treba, da organ, pristojen za imenovanja, ni pooblaščen za spreminjanje 
odločitev izbirne komisije. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišče ne nadzoruje 
širokih pooblastil izbirnih komisij, razen če so bila očitno kršena pravila, ki urejajo 
njihove postopke. 
 
 

 Pritožba pri Evropskem varuhu človekovih pravic 
 
Kot vsi državljani Evropske unije lahko vložite pritožbo pri 
Evropskem varuhu človekovih pravic 
1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
F-67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/sl/default.htm 
 
Opozoriti je treba, da vložitev pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic ne 
odloži roka iz člena 90(2) in člena 91 kadrovskih predpisov za vložitev upravne 
pritožbe ali pravnega sredstva. 
 
Prav tako je treba v skladu s členom 2(4) splošnih pogojev, ki urejajo opravljanje 
nalog varuha človekovih pravic, pred vložitvijo pritožbe pri Evropskem varuhu 
človekovih pravic izčrpati ustrezna pravna sredstva v upravnih postopkih pri 
zadevnih institucijah in organih (za postopek preverite 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/sl/default.htm#hl5). 
 
 
9. INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V IZBIRNEM POSTOPKU 
ZA ZAČASNE USLUŽBENCE 
 
Osebni podatki, ki jih kandidati posredujejo v tem izbirnem postopku, se obdelujejo 
v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:sl:HTML). 
Člena 11 in 12 navedene uredbe zahtevata, da enota za izbirne postopke, 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=SL
http://www.ombudsman.europa.eu/media/sl/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/media/sl/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:sl:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:sl:HTML
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zaposlovanje in zaključek zaposlitve Generalnega direktorata za človeške vire in 
varnost (v nadaljnjem besedilu: GD HR) kandidatom zagotovi naslednje informacije. 
 
Istovetnost upravljavca: Vodja enote HR.DDG.B.1 „Izbirni postopki, zaposlovanje in 
zaključek zaposlitve“. 
 
Namen postopka obdelave podatkov: za pomoč generalnim direktoratom (v 
nadaljnjem besedilu: GD) pri pripravi izbirnega postopka za začasne uslužbence, ki 
bodo vključeni na seznam uspešnih kandidatov, ki najbolj ustrezajo profilu iz 
razpisa. Posamezni podatki se posameznim kandidatom posredujejo na različnih 
stopnjah izbirnega postopka. 
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Prejemniki podatkov: Izbirna komisija pregleda spise kandidatov (ki vključujejo 
identifikacijske podatke in podatke o dopustnosti), obrazloženo poročilo in rezervni 
seznam, vendar jih ne shrani. Kadrovska služba zadevnega GD pregleda in shrani 
spise kandidatov (vključno z dokumentacijo kandidatov, ki niso bili izbrani), 
obrazloženo poročilo in seznam uspešnih kandidatov. Kadrovske službe GD 
shranijo spise uspešnih kandidatov, obrazloženo poročilo in seznam uspešnih 
kandidatov. 
 
Pravice dostopa in pravice do popravka podatkov: kandidati lahko po elektronski 
pošti na HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu) 
naslovijo kopijo svojega osebnega dokumenta in navedejo morebitne spremembe 
svojih osebnih podatkov. Če kandidati želijo, lahko prejmejo izvod svojih osebnih 
podatkov, kakor jih je zabeležila enota HR.DDG.B1, tako da na zgoraj navedeni 
namenski poštni predal po elektronski pošti pošljejo kopijo osebnega dokumenta. 
Na zahtevo kandidata se lahko zagotovijo agregirani rezultati izbirnega postopka. 
 
Predmetni podatki: 

 

 osebni podatki (npr. podatki, ki omogočajo identifikacijo kandidatov in stik z 

njimi): priimek, ime, datum rojstva, spol, državljanstvo, naslov, e-naslov, ime in 

telefonska številka kontaktne osebe, ki se uporabi, če kandidat ni dosegljiv; 

 podatki, ki jih kandidati predložijo v okviru izbirnega postopka, da se oceni, ali 

ustrezajo iskanemu profilu iz razpisa (prijava, življenjepis in dokazila, zlasti 

diplome in potrdila o delovnih izkušnjah). Podatkov v zvezi z merili za pripustitev 

po roku za oddajo prijav ni mogoče spreminjati. Po roku za oddajo prijav ni 

mogoče uveljaviti pravice do popravka; 

 posamezni podatki se posameznim kandidatom posredujejo na različnih stopnjah 

izbirnega postopka; 

 nekateri podatki o spolu in državljanstvu se lahko, razen za ugotavljanje 

istovetnosti, obdelujejo tudi na podlagi politike Evropske komisije ter internih 

sklepov. 

Pravna podlaga: 

 Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določeni z Uredbo 

(EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z 

Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

22. oktobra 2013; 

 Sklep Komisije C(2013) 9049 z dne 16. decembra 2013 o politikah zaposlovanja 

in uporabe začasnih uslužbencev. 

Datum začetka obdelave podatkov: datum vložitve prijave. 
 
Obdobje hranjenja podatkov: spise uspešnih kandidatov enota HR.DDG.B1 hrani do 
takrat, ko jih Komisija zaposli. Ob zaposlitvi se izbirni spisi uničijo in jih nadomestijo 
osebni spisi. Če Komisija uspešnih kandidatov ne zaposli, enota HR.DDG.B1 
njihove izbirne spise hrani še pet let po zaključku izbirnega postopka. Vse druge 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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izbirne spise hranijo zadevni generalni direktorati vse do izteka roka za pritožbo po 
objavi seznama uspešnih kandidatov. 
 
Kandidati lahko kadar koli vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo 
podatkov (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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