
OMPRÖVNING/ÖVERKLAGANDE 
 
1. ÖVERKLAGANDEN 
 
Om du anser att ett misstag har begåtts eller att Epso inte har beaktat principen om likabehandling 
eller inte har följt bestämmelserna för urvalsförfarandet, och om detta är till din nackdel, kan du när 
som helst under förfarandet använda dig av följande möjligheter: 
 

Förfarande Kontaktpunkt Tidsfrist1 

1. Begära en omprövning  Via Epsos kontaktsida på nätet  
 

10 kalenderdagar 

2. Lämna in ett administrativt 
klagomål enligt artikel 90.2 i 
tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän och övriga anställda 
i Europeiska unionen2 

Antingen per post till adressen 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Bryssel, Belgien  
eller via Epsos kontaktsida på 
nätet 

3 månader 

Efter steg 2 (steg 1 är frivilligt) kan du göra följande: 
3. Om klagomålet har avslagits, 
antingen uttryckligen eller 
underförstått, kan du lämna in 
ett överklagande enligt artikel 
270 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och 
artikel 91 i tjänsteföreskrifterna3 

Europeiska unionens 
personaldomstol 
Boulevard Konrad Adenauer 
L-2925 Luxemburg 
 

3 månader 

 
Som alla EU-medborgare kan du lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen på följande 
adress: 
 
Europeiska ombudsmannen 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANKRIKE4 

 

2. BEGÄRAN OM KORRIGERANDE ÅTGÄRDER 

 
En begäran om korrigerande åtgärder eller omprövning måste lämnas in inom tio kalenderdagar från 
dagen för testet via en elektronisk blankett på Epsos webbplats. 

                                                            
1 Från den dag beslutet offentliggörs i sökandens Epsokonto. 
2 Ärendemeningen i brevet ska innehålla följande: urvalsförfarandets nummer, ditt anmälningsnummer och ”klagomål enligt 
artikel 90.2”. 
3 Hur man lämnar in ett överklagande och hur tidsfristerna fastställs kan du läsa på Europeiska personaldomstolens webbplats: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Tänk på att tidsfristen, enligt artiklarna 90.2 och 91 i tjänsteföreskrifterna, för klagomål eller överklagande till 
personaldomstolen på grundval av artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte påverkas av att du vänder 
dig till ombudsmannen i samma ärende. Du kan inte heller lämna in ett klagomål till ombudsmannen, enligt artikel 2.4 i de 
allmänna villkoren för ombudsmannens ämbetsutövning, förrän du har uttömt alla administrativa möjligheter att lösa tvisten 
med berörda institutioner och organ. Du kan läsa mer om detta på följande adress: 
http://www.ombudsman.europa.eu/sv/home.faces. 

https://europa.eu/epso/application/base/?communication/webform/index&usertype=2&lang=en
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/sv/home.faces


I din begäran måste du ange ditt anmälningsnummer och uppgifter som krävs för att identifiera 
vilken fråga eller vilka frågor du anser vara felaktiga (ange till exempel vad frågan handlade om 
och/eller frågans nummer) och så tydligt som möjligt förklara vad felet består i.  

En begäran som kommit in efter det att tidsfristen har löpt ut eller som inte är tillräckligt 
tydlig för att identifiera vilken fråga/vilka frågor som bestrids, kommer inte att beaktas. 
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