
PERŽIŪROS IR APELIACIJOS PROCEDŪROS 
 
1. APELIACIJOS PROCEDŪRA 
 
Jei kandidatas mano, kad kuriuo nors atrankos procedūros etapu buvo padaryta klaida, kad EPSO 
veikė neobjektyviai arba nesilaikė šios atrankos procedūros taisyklių ir todėl buvo pažeisti jo interesai, 
jis gali pradėti šias apeliacijos procedūras, laikydamasis toliau pateikiamoje lentelėje nurodytos eilės 
tvarkos. 
 

Procedūra Kaip ir kur kreiptis Terminas1 

1. Pateikti prašymą atlikti 
peržiūrą  

EPSO interneto svetainės 
kontaktiniame puslapyje  
 

10 kalendorinių dienų 

2. Pateikti administracinį skundą 
pagal Europos Sąjungos 
pareigūnų tarnybos nuostatų ir 
kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 90 straipsnio 2 dalį2 

Arba įprastu paštu: 
Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, 
BELGIQUE,  
arba EPSO interneto svetainės 
kontaktiniame puslapyje 

3 mėnesiai 

Po 2-ojo etapo (1-asis neprivalomas) kandidatas gali: 
3. Jei administracinis skundas 
aiškiai arba numanomai 
atmestas, pateikti apeliacinį 
skundą3 pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 270 
straipsnį ir Tarnybos nuostatų 
91 straipsnį 

Tribunal de la fonction publique 
de l’Union européenne 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 mėnesiai 

 
Kaip kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, kandidatas gali pateikti skundą ir Europos ombudsmenui: 
 
Médiateur européen 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCE4 

 

 

 

 

                                                            
1 Nuo sprendimo paskelbimo kandidato EPSO aplanke dienos. 
2 Laiško temos laukelyje įrašykite: atrankos nuorodą, paraiškos numerį ir „réclamation article 90, paragraphe 2“. 
3 Daugiau informacijos apie apeliacinio skundo pateikimą ir terminų skaičiavimą pateikta Europos Sąjungos tarnautojų teismo 
interneto svetainėje http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad dėl skundo pateikimo Ombudsmenui nesustabdomas Europos Sąjungos pareigūnų 
tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatyto administracinio skundo 
arba skundo Tarnautojų teismui teikimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį termino skaičiavimas. Taip 
pat primenama, kad pagal Ombudsmeno pareigų atlikimo bendrųjų sąlygų 2 straipsnio 4 dalį skundai Ombudsmenui turi būti 
teikiami atlikus reikiamus administracinius formalumus kompetentingose institucijose ir organuose. Daugiau informacijos apie 
šią procedūrą pateikiama interneto svetainėje http://www.ombudsman.europa.eu/media/lt/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/lt/home


2. PRAŠYMAI IMTIS TAISOMŲJŲ PRIEMONIŲ 

Prašymai imtis taisomųjų priemonių turi būti pateikti per dešimt kalendorinių dienų nuo 
kandidato testo dienos EPSO interneto svetainėje užpildant tam skirtą formą. 

Prašyme kandidatas būtinai turi nurodyti paraiškos numerį ir duomenis, kurių reikia siekiant nustatyti 
klaidingą (-us), jo manymu, klausimą (-us) (pavyzdžiui, nurodyti, apie ką buvo tas klausimas, ir (arba) 
pateikti klausimo numerį), ir, kaip įmanoma, paaiškinti klaidos pobūdį.  

Prašymai, kurie pateikti pasibaigus terminui arba kuriuose nepakankamai aiškiai 
nurodomas (-i) ginčijamas (-i) klausimas (-ai), nagrinėjami nebus. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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