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PRANEŠIMAS APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ 

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VADOVAS 

(M/V) 

NUORODA ESMA/2018/VAC1/AD11 

 
Sutarties tipas Laikinasis darbuotojas1  
Pareigų grupė ir lygis AD 11 
Sutarties trukmė 5 metai (gali būti pratęsta)2 
Departamentas Bendrųjų reikalų departamentas 
Darbo vieta Paryžius (Prancūzija) 
Paraiškų pateikimo terminas 2018-03-12 (23.59 val. Paryžiaus laiku) 
Rezervo sąrašas galioja iki 2019-12-313 

 
1. Institucija 
 
ESMA yra Paryžiuje įsikūrusi nepriklausoma ES institucija, įsteigta 2011 m. sausio 1 d. ESMA 
misija – stiprinti investuotojų apsaugą ir skatinti finansų rinkų stabilumą bei tinkamą veikimą. Ši 
misija nustatyta ESMA steigimo reglamente4 ir apima tris tikslus: 
 

 apsaugoti investuotojus – veiksmingiau tenkinti finansinių paslaugų gavėjų poreikius ir 
stiprinti jų kaip investuotojų teises, kartu pripažįstant jų pareigas; 

 užtikrinti tinkamą rinkų veikimą – skatinti finansinių rinkų patikimumą, skaidrumą, 
veiksmingumą bei sklandų veikimą ir rinkos infrastruktūros stabilumą; 

 užtikrinti finansinį stabilumą – stiprinti finansinę sistemą, kad pavyktų atlaikyti 
sukrėtimus ir atkurti sutrikdytą finansinę pusiausvyrą, kartu skatinant ekonomikos augimą. 

 
Siekdama šių tikslų, ESMA vykdo veiklą keturiose srityse: 

 vertina riziką investuotojams, rinkoms ir finansiniam stabilumui; 
 rengia ES finansų rinkų taisyklių sąvadą, 
 skatina priežiūros konvergenciją ir 
 tiesiogiai prižiūri konkrečių finansinių įstaigų veiklą. 

 
Savo misiją Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje (EFPIS) ESMA vykdo aktyviai 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (visų pirma su vertybinių 
popierių rinkų reguliavimo institucijomis), taip pat su Europos bankininkystės institucija (EBI) ir 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA). ESMA tenka išskirtinis vaidmuo 

                                                        
1 Pagal Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio f dalį.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LT:PDF 
2 Laikinieji darbuotojai, su kuriais sudaroma pirma darbo sutartis, gali būti įdarbinami 5 metų laikotarpiui. Tolesnio sutarties atnaujinimo 
trukmė iš esmės neribojama. Pirmos sutarties bandomasis laikotarpis yra devyni mėnesiai. 
3 Rezervo sąrašo galiojimas gali būti pratęstas. 
4 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas 
Komisijos sprendimas 2009/77/EB. 
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Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje, nes Sąjungos lygmeniu ji vykdo kredito reitingų 
agentūrų, sandorių duomenų saugyklų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorių šalių tiesioginę 
priežiūrą. ES institucijos šiuo metu svarsto pasiūlymus, kuriais siekiama toliau stiprinti ESMA 
vaidmenį ir funkcijas. 
 
Daugiau informacijos rasite ESMA svetainėje http://www.esma.europa.eu. 
 
 
2. Darbo pobūdis ir apibūdinimas 
 
ESMA rengia Bendrųjų reikalų departamento vadovo atrankos procedūrą. Darbuotojas bus 
atskaitingas ESMA vykdomajam direktoriui ir glaudžiai bendradarbiaus su ESMA vadovu. 
Bendrųjų reikalų departamentas yra įpareigotas padėti ir teikti praktines žinias vadovybei (visų 
pirma vadovui, kai jis vykdo išorės reprezentacijos funkcijas) ir visiems ESMA darbuotojams. Šiuo 
metu departamente yra apie 12 darbuotojų. 
 
Departamento veikla apima šias sritis: 
 

 Santykiai su ES institucijomis, nacionalinėmis institucijomis ir ESMA suinteresuotaisiais 
subjektais 

Departamentas administruoja ir koordinuoja ESMA santykius su ES institucijomis ir 
kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, be kita ko, užtikrina veiksmingą atskaitomybę už 
ESMA veiklą ir strateginę kryptį.  Be to, jis padeda ESMA valdymo organams ir koordinuoja ESMA 
santykius su privačiuoju sektoriumi, vartotojų atstovais ir rinkos dalyviais, taip pat su tarptautiniais 
partneriais. 

 
 Išorės ir vidaus komunikacija 

Departamentas yra atsakingas už išorės komunikaciją (įskaitant ryšius su spauda, kalbas ir t. t.) ir 
vidaus komunikaciją, bendrosios komunikacijos strategijos nustatymą ir jos veiksmingą 
įgyvendinimą, be kita ko, aktyviai teikiant pagalbą vadovybei. 
 

 Strateginis planavimas 
Departamentas padeda vadovybei reguliariai peržiūrėti ESMA strateginę kryptį ir rengti su šia 
strategija suderintas daugiametes ir metines darbo programas. Be to, vykdydamas šią veiklą 
departamentas tarnyboje ir už jos ribų efektyviai teikia informaciją apie ESMA strategiją, tikslus ir 
darbo planus. 
 

 Užtikrinimas ir atskaitomybė 
Departamentas padeda vadovybei ir valdybai užtikrinti ESMA veiksmingumą, atitiktį ir efektyvumą. 
Tai apima vidaus kontrolę, rizikos vertinimą ir vidaus valdymą, taip pat reguliarią stebėseną ir 
susijusį atsiskaitymą, be kita ko, teikiant metines ataskaitas ir panaudojant kitas komunikacijos 
priemones. 
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Pagrindinės funkcijos 
 
Atrinktasis kandidatas bus atskaitingas ESMA vykdomajam direktoriui ir ESMA vadovui ir bus 
įpareigotas: 
 
Vadovavimas einamajai departamento veiklai 

 Vadovauti ESMA darbo programos plėtotei ir įgyvendinimui konkrečiose srityse: apibrėžti 
departamento darbo programą, nustatyti tinkamus procesus bei komunikacijos strategiją, 
taip pat nustatyti įgyvendinimo prioritetus; 

 valdyti ir koordinuoti departamento žmogiškuosius išteklius ir, kai reikia, finansinius 
išteklius, kad žmonės būtų motyvuoti, elgtųsi profesionaliai ir laikytųsi aukštų veiklos 
standartų; 

 atstovauti departamentui ir ESMA atitinkamuose vidaus ir išorės susitikimuose, remiant ir 
propaguojant institucijos sprendimus, pasiūlymus bei įvaizdį; 

 nustatyti darbuotojų veiklos kryptį ir pasirūpinti informacijos apie jų darbą teikimu; 
 plėtoti ir puoselėti glaudžius strateginius ryšius su ES institucijomis, valstybių narių 

įstaigomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais viešaisiais subjektais; 

 vadovauti užtikrinant ESMA suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir teikti pagalbą 
Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupei, jungtiniam komitetui ir 
apeliacinei tarybai; 

 vadovauti ESMA išorės ir vidaus komunikacijos veiklai; 
 taikant tikslines kontrolės priemones, rengti atitinkamų procesų vidaus ataskaitas ir vykdyti 

jų stebėseną. 
 
 
Strateginė lyderystė 

 Nustatyti ESMA strateginę padėtį ES sistemoje, apibrėžti su svarbiausiais institucijos 
nagrinėjamais atvejais susijusią derybų strategiją ir stiprinti ESMA vaidmenį; 

 užtikrinti ESMA strateginę orientaciją ir plėtoti daugiametį ir (arba) metinį planavimą 
(bendradarbiaujant su kitais ESMA departamentais, apibrėžti departamento darbo 
programą, metinius valdymo planus ir veiklos ataskaitas); 

 puoselėti glaudžius strateginius santykius ir stiprinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis 
vertybinių popierių reguliavimo institucijomis, ES institucijomis, Europos bankininkystės 
institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos sisteminės rizikos 
valdyba (taip pat šių trijų institucijų jungtiniame komitete), trečiųjų šalių reguliavimo 
institucijomis (taip pat Tarptautinėje vertybinių popierių komisijų organizacijoje), taip pat su 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais savo kompetencijos srityse; 

 atstovauti ESMA ir Bendrųjų reikalų departamentui išorėje, taip pat konferencijose ir 
seminaruose arba palaikant dvišalius santykius su suinteresuotaisiais subjektais, ir,  

 siekiant padėti užtikrinti efektyvų institucijos valdymą, aktyviai dalyvauti vadovybės veikloje 
ir kolektyvinėje veikloje, kuria siekiama ESMA strateginių tikslų. 
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3. Profesinė kvalifikacija ir kiti reikalavimai 
 
A. Tinkamumo kriterijai 
 
Kad galėtų dalyvauti atrankoje, iki paraiškų pateikimo termino kandidatai turi atitikti visus toliau 
nurodytus tinkamumo kriterijus: 
 

 turėti diplomu patvirtintą ketverių metų universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą5 su 
šia pareigybe susijusioje srityje ir penkiolikos metų profesinę patirtį, įgytą po diplomo 
gavimo6 kai kuriose arba visose darbo aprašyme nurodytose srityse; 
ARBA 

 turėti diplomu patvirtintą trejų metų universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą7 su šia 
pareigybe susijusioje srityje ir šešiolikos metų profesinę patirtį, įgytą po diplomo 
gavimo8 kai kuriose arba visose darbo aprašyme nurodytose srityse; 

 būti vienos iš Europos Sąjungos arba EEE valstybių narių (Norvegijos, Lichtenšteino, 
Islandijos) pilietis; 

 turėti visas piliečio teises9; 
 būti įvykdęs visas karo tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas prievoles; 
 turėti atitinkamas rekomendacijas, patvirtinančias tinkamumą atlikti pavestas užduotis; 
 labai gerai mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų10 ir pakankamai gerai mokėti dar vieną 

Europos Sąjungos kalbą11; taip pat 
 būti tinkamos fizinės formos pareiginėms užduotims vykdyti12. 

 
B. Atrankos kriterijai 
 
PARENGIAMASIS ATRANKOS ETAPAS 
 
Pirmiau nurodytus tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos (A dalis) bus vertinamos pagal 
pagrindinius reikalavimus (B.1 dalis). Kandidatai, kurie neatitiks visų pagrindinių reikalavimų 
(B.1 dalis), bus pašalinti iš atrankos proceso. 
 
Kandidatai, kurie atitiks visus pagrindinius reikalavimus (B.1 dalis), bus vertinami balais pagal 
pranašumo suteikiančius kriterijus (B.2 dalis). Į pokalbį ir testus raštu bus pakviesti per šį 
lyginamąjį paraiškų vertinimą aukščiausią įvertinimą gavę ir bent 65 proc. surinkę 6 geriausi 
kandidatai. 
 

                                                        
5 Bus atsižvelgiama tik į ES valstybėse narėse suteiktą arba ES valstybių narių institucijų išduotais atitikties pažymėjimais pripažintą 
kvalifikaciją. 
6 Daugiau informacijos apie profesinės patirties skaičiavimą rasite dokumente „Gairės kandidatams“, kuris paskelbtas ESMA svetainėje 
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 
7 Žr. 5 išnašą. 
8 Žr. 6 išnašą. 
9 Prieš įdarbinimą atrinktų kandidatų bus prašoma pateikti policijos išduotą neteisumą patvirtinančią pažymą. 
10 ES kalbos: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, 
prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių. 
11 Bent C1 lygiu pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą. 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr  
Į pokalbį pakviestų kandidatų antros ES kalbos žinios bus tikrinamos žodžiu. 
12 Prieš paskyrimą viename iš ES medicinos centrų bus patikrinta atrinkto kandidato sveikata, siekiant įsitikinti, kad kandidatas atitinka 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytus reikalavimus (fizinis tinkamumas eiti pareigas). 
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B.1. Pagrindiniai reikalavimai 
 

a) Iš penkiolikos metų patirties (kaip reikalaujama pagal 3.A punktą) penkerių metų patirtis 
turi būti įgyta viešosios politikos įgyvendinimo srityje (viešajame arba privačiajame 
sektoriuje, einant pareigas, susijusias su bendrųjų reikalų administravimu arba su 
reguliavimu ar priežiūra); 

b) reikšminga bent 5 metų patirtis einant vadovo pareigas13; 
c) puikios anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu)14. 

 
B.2. Pranašumo suteikiantys kriterijai 
 

d) Patirtis, susijusi su finansų rinkomis ir jų reguliavimo sistema; 
e) ES finansų rinkų reguliavimo ir (arba) ES institucinės sistemos išmanymas (pagrįstas 

patirtimi ar įgytas studijuojant); 
f) profesionalios komunikacijos patirtis viešojo ar privačiojo sektoriaus aplinkoje; 
g) patvirtinta darbo daugiakultūrėje aplinkoje patirtis; 
h) motyvacija eiti skelbime nurodytas pareigas. 

 
POKALBIŲ IR TESTŲ RAŠTU ETAPAS 
 
Į pokalbį ir testus raštu pakviesti kandidatai bus vertinami pagal visus atrankos kriterijus (B1, B2 
ir B3 dalys). 
 
B.3. Papildomi reikalavimai 
 

i) Gebėjimas vadovauti darbuotojams ir juos motyvuoti (vadovavimo įgūdžiai); 
j) gebėjimas veiksmingai ir pagarbiai bendrauti su žmonėmis ir formuoti našius ir 

bendradarbiavimu pagrįstus darbo santykius Bendrųjų reikalų departamente, su kitais 
departamentais ir išorės subjektais (tarpasmeniniai įgūdžiai); 

k) gebėjimas aiškiai komunikuoti ir paprastai pristatyti sudėtingus dalykus, tiek žodžiu, tiek 
raštu, taip pat ir komandos nariams (komunikacijos įgūdžiai), ir  

l) gebėjimas vadovauti diskusijoms, užtikrinti kuo geresnius rezultatus ir nepakenkti našiems 
darbo santykiams su kitomis dalyvaujančiomis šalimis (derybų įgūdžiai). 
 

Bent 65 proc. balų per pokalbį ir testą raštu gavę kandidatai bus įtraukti į tinkamų kandidatų 
rezervo sąrašą. Į rezervo sąrašą įtraukti kandidatai bus pakviesti į vienos dienos vertinimą 
vertinimo centre Briuselyje, o po to – į individualų susitikimą su ESMA vykdomuoju 
direktoriumi ir vadovu. 
 
Sudarytas rezervo sąrašas gali būti naudojamas įdarbinant kandidatus į panašias pareigybes, 
atsižvelgiant į ESMA poreikius. Atminkite, kad įtraukimas į rezervo sąrašą negarantuoja 
įdarbinimo. 
 
 

                                                        
13 Nurodykite tiesioginių ir netiesioginių ataskaitų skaičių. 
14 Bent B2 lygiu.  
ESMA darbo kalba yra anglų, kaip nustatė ESMA administracinė valdyba 2011 m. sausio 11 d. sprendimu ESMA/2011/MB/3. Šiuo 
sprendimu įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama ESMA, 73 straipsnio 2 dalis. 
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B.4. Kaip pateikti paraišką 
 
Kandidatai paraiškas turi pateikti iki nurodyto termino e. paštu vacancies@esma.europa.eu 
išsiųsdami toliau nurodytus dokumentus. 

 Paraiška turi apimti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką anglų kalba (ESMA darbo 
kalba15). 

 Paraiškos dokumentai turi būti atitinkamai pažymėti pranešimo apie laisvą darbo vietą 
nuorodos numeriu (žr. šablonus toliau). 

 
Gyvenimo aprašymas europiniu (Europass) formatu16, išsaugotas tokiu rinkmenos 
pavadinimu: 
ESMA_2016_VAC1_AD5_PAVARDĖ_Vardas_CV 
Pavyzdys. ESMA_2018_VAC1_AD11_SMITH_Anna_CV 
 
Motyvacinis laiškas (ne ilgesnis kaip 2 puslapių), kuriame turi būti paaiškintos kandidato noro 
užimti šias konkrečias pareigas priežastys bei motyvai ir kuris turi būti išsaugotas tokiu rinkmenos 
pavadinimu: 
ESMA_2016_VAC1_AD5_PAVARDĖ_Vardas_Motivation letter 
 
Nuoroda e. pašto žinutės temos skiltyje: 
ESMA_2016_VAC1_AD5_PAVARDĖ_Vardas 
 
Pareiškėjai bus vertinami remiantis pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytais tinkamumo ir 
atrankos kriterijais (paaiškintais 3 dalyje), kuriuos kandidatas turi atitikti iki paraiškų pateikimo 
termino. 

4. Įdarbinimo sąlygų santrauka 
 

 Atrinktiems išorės kandidatams gali būti pasiūlyta penkerių metų trukmės laikinojo 
darbuotojo darbo sutartis. Tolesnio sutarties atnaujinimo trukmė iš esmės neribojama. 

 Atrinktiems išorės kandidatams bus suteikiama atitinkamo pareigų lygio 1 ar 2 pakopa. 

Pareigų lygis ir 
pakopa 

Būtiniausi reikalavimai, taikomi nustatant pakopą17 
(būtinas universitetinio išsilavinimo lygis ir būtinas po universiteto baigimo 

sukauptos patirties metų skaičius) 

Grynasis 
mėnesio darbo 

užmokestis, 
įskaitant 

specialiąsias 
išmokas18 

AD 11 lygio 
1 pakopa 

4 metų universitetinis išsilavinimas su šia pareigybe susijusiose srityje ir 
12 metų patirtis kai kuriose arba visose šiame aprašyme nurodytose 

srityse 

11 582 EUR 

AD 11 lygio 4 metų universitetinis išsilavinimas su šia pareigybe susijusiose srityje ir 11 935 EUR 

                                                        
15 Žr. 14 išnašą. 
16 http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  
Savo gyvenimo aprašyme atsižvelkite į visus atrankos kriterijus. 
17 ESMA administracinės valdybos sprendimas ESMA/2011/MB/55, kuriuo priimamos pareigų lygio ir pakopos nustatymo priėmimo į 
darbą arba darbo metu įgyvendinimo taisyklės, 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimas C(2004) 1313:  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf 
18 Apskaičiuotas grynasis darbo užmokestis, atskaičiavus mokesčius ir socialinio draudimo įmokas ir pridėjus išmokas (į šią sumą 
įtraukta ekspatriacijos išmoka, namų ūkio išmoka ir išmoka vienam vaikui išlaikyti). Išmokos priklauso nuo asmeninės konkretaus 
kandidato padėties. 
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2 pakopa 13 metų patirtis kai kuriose arba visose šiame aprašyme nurodytose 
srityse 

 

 Mėnesio bazinis darbo užmokestis dauginamas iš Prancūzijai nustatyto korekcinio 
koeficiento (šiuo metu – 114,8 proc.). 

 Išmokant darbo užmokestį, iš jo iš karto išskaičiuojamas Sąjungos mokestis, bet netaikomi 
nacionaliniai mokesčiai. 

 Kaip departamento vadovas, atrinktasis kandidatas turės teisę gauti vadovo išmoką, 
atitinkančią 4,2 proc. bazinio darbo užmokesčio, jei jis sėkmingai užbaigs bandomąjį 
devynių mėnesių laikotarpį vadovo pareigose. 

 Atsižvelgiant į individualią šeiminę padėtį ir kilmės vietą, atrinktasis darbuotojas gali turėti 
teisę gauti: ekspatriacijos išmoką (16 proc. bazinio atlyginimo), namų ūkio išmoką, išmoką 
vaikui išlaikyti, mokymosi išmoką, ikimokyklinio ugdymo išmoką, įsikūrimo išmoką, 
persikraustymo išlaidų kompensaciją, pradinius laikinus dienpinigius ir kitas išmokas. 

 Gali būti kompensuojamos mokymosi Paryžiuje išlaidos. 
 Kasmetinės apmokamos atostogos – po dvi dienas už kiekvieną kalendorinį mėnesį ir dar 

dvi dienos už amžių ir pareigų lygį bei 2,5 dienos atostogų kelionei namo (jei taikytina), taip 
pat vidutiniškai 17 ESMA nedarbo dienų per metus. 

 ES pensijų sistema (po dešimties tarnybos metų). 
 ES bendrosios sveikatos draudimo sistemos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir 

profesinių ligų, bedarbio ir invalidumo pašalpa bei draudimas. 

 Bendro pobūdžio ir su užimamomis pareigomis tiesiogiai susijusios kvalifikacijos kėlimas, 
taip pat profesinio tobulėjimo galimybės. 

 
Informacija, skirta kandidatams, dirbantiems pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
2 straipsnio f punktą kitose ES agentūrose (ne ESMA): 
 
Remiantis ESMA administracinės valdybos sprendimu ESMA/2015/MB/5619, kuriuo nustatomos 
procedūros, taikomos laikinųjų darbuotojų įdarbinimui ir darbui pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 2 straipsnio f punktą, įgyvendinimo taisyklės, o ypač to sprendimo 12 straipsnio 2 dalimi, 
jei išorinės atrankos procedūroje dalyvavęs atrinktas kandidatas paskutinę paraiškų pateikimo 
dieną ir darbo ESMA pradžios dieną 

 yra laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio f punktą ir 
 savo agentūroje yra AD 11–AD 13 pareigų grupės ir lygio darbuotojas, 

ESMA kandidatui raštu pasiūlo galimybę: 
a) užimti pareigas pereinant iš kitos institucijos, kaip numatyta ESMA/2015/MB/56 

10 straipsnyje (šiuo atveju ESMA sutartimi būtų tęsiama ankstesnės agentūros sutartis, 
t. y. išsaugomas pareigų lygis, pakopa, darbo stažas pakopoje ir trukmė) 
ARBA 

b) būti paskirtam į pareigas pagal naują terminuotą penkerių metų sutartį, taikant 9 mėnesių 
bandomąjį laikotarpį ir nustatant pareigų lygį, nurodytą šiame viešai skelbiamame 

                                                        
19 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-mb-56.pdf 
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pranešime apie laisvą darbo vietą (AD 11)20. 
 
Daugiau informacijos rasite ESMA karjeros puslapyje: 
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 
 
5. Duomenų apsauga 
 
Kandidatų asmens duomenys tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo nustatytų reikalavimų. Visų pirma tai 
taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir saugumui. Daugiau informacijos rasite pranešime apie 
privatumą vykdant įdarbinimo procedūras. 

                                                        
20 Pakopa būtų nustatoma remiantis atitinkamai Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 15 ar 55 straipsniu. 


