
28.8.2009             FR                                              Journal officiel de l'Union  européenne                                                                       L 226/5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIEDAS 

EUROPOS BENDRIJOS         FORMA 

                                                                                                                           EB – AATC1  

 

PAŽYMA, KURIA PATVIRTINAMA, KAD BUVĘS EUROPOS BENDRIJŲ LAIKINASIS 
DARBUOTOJAS ARBA SUTARTININKAS UŽSIREGISTRAVO KAIP IEŠKANTIS DARBO 

ASMUO / BEDARBIS IR KAD TURI TEISĘ Į BEDARBIO PAŠALPĄ 

[Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa ir 96 
straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa] 

1   Europos Bendrijų institucija, kuriai skirta ši pažyma  

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2  Informacija apie buvusį Europos Bendrijų darbuotoją 

2.1  Pavardė: ……………………………………………………………………………………………………………  

2.2  Vardas: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3  Gyvenamosios vietos adresas: ………………………………………………………………………………….     
 …………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

2.4  EB darbuotojo – NUP numeris:  ……………….…………………………………………………………  

 

A dalis. Registracija ir kontrolė 

3    Patvirtinama, kad nurodytas asmuo:  

3.1   (metai – mėnuo - diena) ____/__/__ užsiregistravo kaip ieškantis darbo asmuo / bedarbis  

 užimtumo tarnyboje .......................................................................................  

3.2   buvo užsiregistravęs kaip ieškantis darbo asmuo / bedarbis nuo ____/__/__ iki ____/__/__ 

3.3   nevykdė nacionalinės teisės aktuose numatytų įsipareigojimų nuo ____/__/__ iki 
____/__/__ 

Priežastis: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

4  Pažymą (A dalį) išdavusi nacionalinė institucija 

4.1  Pavadinimas: ……………………………………………………………………………………………………………. 

4.2  Adresas: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3  Antspaudas                                                        4.4 Data: ____/__/__ 

                                                                              4.5 Parašas 

                                                                                        ……………………………………………………. 

                                                 
1 EB – Europos Bendrijos. 
   AATC – buvęs laikinasis darbuotojas arba sutartininkas. 
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B dalis. Prašymas skirti bedarbio pašalpą 

2  Informacija apie buvusį Europos Bendrijų darbuotoją 

2.1  Pavardė: ……………………………………………………………………………………………………………  

2.2  Vardas: …………………………………Darbuotojo numeris…………………………………………………………. 

 

5 Patvirtinama:  

5.1   kad 2 langelyje nurodytas asmuo ____/__/__ pateikė prašymą skirti bedarbio pašalpą  

5.2   kad šis prašymas šiuo metu svarstomas 

6 2 langelyje nurodytas asmuo  

6.1   neturi teisės į bedarbio pašalpą  

       Priežastis: ………………. …………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.2  turi teisę į bedarbio pašalpą arba kitas panašias išmokas  

6.2.1 nuo ____/__/__ iki ____/__/__ 

6.2.2   ................. dienas (-ų) 

6.2.3 bruto sumą per  dieną  savaitę  mėnesį: …………… 

6.2.4  Mėnesinė išmokos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į: 

       kalendorines dienas  5 darbo dienas per savaitę  6 darbo dienas per savaitę 

6.2.5  Dienų, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant pašalpą (valstybinės šventės, atostogos, kita), 
skaičius per atitinkamą laikotarpį: …………………..  

6.2.6   Atitinkamą mėnesį išmokėta grynoji išmokos suma: ……………………  

7     Pašalpos mokėjimas:  

7.1   sustabdytas nuo ____/__/__ iki ____/__/__  

          Priežastis: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

7.2   baigtas  

          Priežastis: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

8 Antrojo ir tolesnių kontrolės mėnesių atveju:  

 Patvirtinama, kad 2 langelyje nurodytas asmuo neturi teisės į nacionalines pašalpas ir nėra 
jokių pokyčių, susijusių su ankstesnio mėnesio pažyma. 

 

9  Pažymą (B dalį) išdavusi nacionalinė institucija 

9.1  Pavadinimas: ………………………………………………………………………………………………………. 

9.2  Adresas: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

9.3  Antspaudas    9.4 Data: ____/__/__ 

                                                                     9.5 Parašas  

                                                                              ……………………………………………………………. 
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FORMOS PILDYMO NURODYMAI 
(Formą prašome pildyti spausdintinėmis raidėmis, rašant tik virš punktyrinių linijų) 

A. Nurodymai Europos Bendrijų tarnyboms  

1. Europos Bendrijų institucijos, kurioje dirbo buvęs laikinasis darbuotojas arba 
sutartininkas, kompetentinga tarnyba užpildo 1 ir 2 langelius.  

2. Buvusiam darbuotojui ji pateikia penkis taip užpildytos formos egzempliorius.  

B. Nurodymai nacionalinėms tarnyboms  

1. Registruodama ieškantį darbo asmenį, kompetentinga nacionalinė institucija užpildo 
bent jau formos, kurią jai turi pateikti buvęs laikinasis darbuotojas arba sutartininkas, 
3.1 punktą, 4 langelį ir 5 punktą. Buvęs darbuotojas taip užpildytą formą turi nusiųsti 
atitinkamai Europos Bendrijų institucijai, nurodytai 1 langelyje.  

2. Vėliau nacionalinė institucija kas mėnesį pildo bent jau 3.1 punktą, 4 langelį ir 5 arba 
8 punktą, o prireikus ir kitus punktus. 

C. Nurodymai buvusiam Europos Bendrijų darbuotojui. Norėdamas gauti Kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje ir 96 
straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje numatytą bedarbio pašalpą,  

privalote:  

1. Per mėnesį nuo jūsų, kaip laikinojo darbuotojo arba sutartininko, tarnybos pabaigos 
užsiregistruoti kaip ieškantis darbo / bedarbis valstybės narės, kurioje įsikuriate, 
užimtumo tarnyboje. 

2. Vykdyti valstybės narės, kurioje esate užsiregistravęs kaip ieškantis darbo / bedarbis, 
teisės aktuose numatytus su nedarbu susijusius įsipareigojimus.  

3. Registruodamasis kaip ieškantis darbo / bedarbis, o vėliau kartą per mėnesį, pateikti 
vieną pažymos formos egzempliorių nacionalinei tarnybai užpildyti (B dalis).  

4. Taip užpildytą pažymą pateikti institucijai, kuriai ji skirta (1 langelis).  
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