
KAEBUSTE JA LÄBIVAATAMISTAOTLUSTE ESITAMISE KORD 
 
1. KAEBUSED 
 
Kui kandidaat leiab valikumenetluse mis tahes etapis, et on tehtud viga või EPSO on käitunud 
ebaausalt või ei ole järginud valikumenetlust reguleerivaid eeskirju, mille tulemusena on saanud 
kannatada kandidaadi huvid, võib järgnevas tabelis kirjeldatud menetlusi järgides esitada kaebuse. 
 

Menetlus Kontakt Tähtaeg1 

1. Läbivaatamistaotluse 
esitamine  

EPSO veebisaidi kontaktide lehe 
kaudu  
 

10 kalendripäeva 

2. Halduskaebuse esitamine 
Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjade ja muude 
teenistujate teenistustingimuste 
artikli 90 lõike 2 alusel2. 

Kas postiga aadressil 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Brussels, Belgium  
või EPSO veebisaidi kontaktide 
lehe kaudu 

3 kuud 

Pärast eelnevalt kirjeldatud 2. etapi läbimist (1. etapp ei ole kohustuslik) on kandidaadil järgmine 
võimalus: 
3. Kui halduskaebus lükatakse 
sõnaselgelt või vaikimisi tagasi, 
siis võib Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 270 ja ametnike 
personalieeskirjade artikli 91 
alusel pöörduda kohtu poole3 

European Union Civil Service 
Tribunal 
Boulevard Konrad Adenauer 
L-2925 Luxembourg 
 

3 kuud 

 
Euroopa Liidu kodanikuna on kandidaadil õigus esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile järgmisel 
aadressil: 
 
European Ombudsman 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
PRANTSUSMAA4 

 

2. PARANDUSMEETMEID KÄSITLEVAD TAOTLUSED 

 
Parandusmeetmete võtmise või läbivaatamistaotlus tuleb esitada kümne kalendripäeva jooksul 
pärast testi sooritamise kuupäeva EPSO veebisaidil oleva elektroonilise vormi kaudu. 

                                                            
1 Alates kuupäevast, mil otsus avaldatakse kandidaadi EPSO kasutajakontol. 
2 Märkige kirja teemareale järgmine viide: valikumenetluse number, oma kandidaadinumber ja märge „Complaint under Article 
90(2)”. 
3 Kaebuse esitamise korra ja tähtaegade arvutamisega saab tutvuda Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu veebisaidil: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Juhime kandidaadi tähelepanu sellele, et kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei peata Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste artikli 90 lõikes 2 ega artiklis 91 sätestatud tähtaega kaebuse 
esitamiseks ega otsuse edasikaebamiseks Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 
alusel. Samuti tuletame meelde, et vastavalt ombudsmani ülesannete täitmist reguleerivate üldtingimuste artikli 2 lõikele 4 
peavad ombudsmanile kaebuse esitamisele eelnema asjakohased haldusmenetlused asjaomastes institutsioonides ja asutustes. 
Menetluse üksikasjad on esitatud veebisaidil: http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


Taotluses tuleb tingimata esitada kandidaadinumber ja teave, mille abil on võimalik tuvastada 
küsimus(ed), milles oli Teie meelest viga (näiteks kirjeldades küsimust ja/või märkides küsimuse 
numbri), ja selgitada nii selgelt kui võimalik, milles väidetav viga seisnes.  

Taotluseid, mis esitatakse pärast tähtaja möödumist või mille alusel ei ole võimalik teha 
kindlaks vaidlustatud küsimusi, arvesse ei võeta. 


	KAEBUSTE JA LÄBIVAATAMISTAOTLUSTE ESITAMISE KORD

