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											 KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri
1.09.2005.a.
käskkirjaga nr 134



	TEENISTUJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Juhtkond
Ametikoht:
Kantsleri nõunik Euroopa Liidu küsimustes
Tegevusvaldkond:
EL alase tegevuse koordineerimine ja nõustamine
Ametisse nimetamine:
Kantsleri poolt
Vahetu juht:
Kantsler
Alluvad:
Puuduvad
Teenistuja asendab:
Kantsleri abi
Teenistujat asendab:
Kantsleri abi
Ametikoha põhieesmärk:
Juhi tegevuse toetamine ja nõustamine EL küsimustes. EL alase tegevuse koordineerimine ministeeriumis ja haldusalas. Ministeeriumi osaluse koordineerimine EL erinevatel otsustusprotsessi tasanditel. Siseriikliku seadusandluse EL õigusega ühtlustamise koordineerimisel ja analüüsimisel osalemine.

Kvalifikatsiooninõuded:
	Kõrgharidus (soovitavalt õigusalane).

Väga head teadmised EL õigusest, institutsioonidest ja otsustusprotsessist. 
	Eesti keele oskus kõrgtasemel.
Inglise keele oskus kõrgtasemel, prantsuse või saksa keele oskus suhtlustasandil. 
Arvuti kasutamise oskus.

Muud nõuded:
	Iseseisvus töös, väga hea analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemisvõime. 

Orienteerumine EL poliitikas ja kultuuris, teadmised diplomaatilisest etiketist.
Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus.
Oskus planeerida tööaega.
Juhtimisalased teadmised.
Hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja meeskonnatööoskus.
Hea pingetaluvus.

Teenistusülesanded:
Tulemus:
	EL alase tegevuse koordineerimine ministeeriumis ja haldusalas.

Järjepidev ülevaade EL alastest tegevustest ministeeriumis ja haldusalas ning tegevuste tõhus toimivus.
	Ministri, kantsleri ja ministeeriumi ning vajadusel valitsemisalas olevate asutuste EL õiguse alasel nõustamisel ja konsulteerimisel osalemine.

Asjakohased nõuanded.
	Ministeeriumi osaluse koordineerimine EL õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel EL otsustusprotsessi erinevatel tasanditel.

Ministeeriumi osalus tagatud.
	Juhiste koostamise koordineerimine ning koostamises osalemine EL Nõukogu ja Komisjoni töögruppides käsitletavate õigusaktide eelnõude kohta ja muude küsimuste ning nende vahendamine justiitsatašeedele Brüsselisse. Liitlaste otsimine atašeede abil. Aruannete kogumine EL Nõukogu ja Komisjoni töögruppides osalenud ametnikelt.

Koostatud juhised edastatud justiitsatašeedele. Sobivad liitlased leitud. Aruanded EL nõukogus ja Komisjoni töögruppides osalejatelt.
	Coreperi juhiste koostamise ning majasisese kooskõlastamise koordineerimine ning õigeaegne esitamine Välisministeeriumile. 

Kooskõlastatud juhised edastatud Välisministeeriumile. 
	Justiits- ja siseküsimuste ministrite nõukogude ettevalmistamise koordineerimine ning ministeeriumi juhiste kokku panemine, seisukohtade ja arvamuste kokkuvõtete Vabariigi Valitsusele esitamine.

Ministeeriumi juhised ja seisukohad esitatud Vabariigi Valitsusele.
	EL Koordinatsioonikogus liikmena osalemine ning selle otsuste täitmise korraldamine. Vaidlusküsimuste esitamine EL Koordinatsioonikogu koosolekutel arutamiseks.

Osavõtt EL koordinatsioonikogust, otsuste täitmine korraldatud. Vaidlusküsimused koondatud ja EL Koordinatsioonikogule edastatud.
	Vajadusel Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta arvamuse koostamine ministrile ja/või kantslerile, või teistelt valdkonna spetsialistidelt arvamuse küsimine, koondamine ja ministrile/kantslerile edastamine.

Põhjendatud arvamused edastatud.

	Kaks korda aastas Eesti eesmärkide ettevalmistamine EL eesistumisperioodiks. 

Põhjalikud ettevalmistused tehtud.
	 Välismissioonidel ja tsiviilkriisidel osalemise koordineerimine ministeeriumis ja haldusalas, riiklike ekspertide pakkumiste vahendamine. 

Välismissioonidest ja tsiviilkriisidest põhjalik ülevaade, riiklike ekspertide pakkumised vahendatud vastavalt vajadusele. 
	Eesti esindamiseks Euroopa Komisjonis, Euroopa Kohtus ja Esimese Astme Kohtus vajalike Eesti seisukohtade väljatöötamise töögrupis osalemine.

Ülevaade töögrupi tegevustest, osavõtt töögrupist vastavalt vajadusele.
	EL laienemise töögrupis, arengukoostöö töögrupis ning Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia töögrupis osalemine.

Ülevaade töögruppide tegevustest, osavõtt töögruppidest vastavalt vajadusele.
	Siseriiklikus Ülemkogu kontaktgrupis, Lissaboni strateegia ning regioonide komitee töögruppides osalemine.

Ülevaade kontaktgrupi ja töögruppide tegevustest, osalemine vastavalt vajadusele. 
	Rahandusministeeriumi töögrupis Finantsperspektiiv 2007-2013 (Agenda 2007) osalemine.

Ülevaade töögruppide tegevustest, osavõtt töögrupist vastavalt vajadusele.
	Avalike suhete talituse abistamine pressiteadete kirjutamisel toimunud ministrite nõukogudest. 

Asjakohased pressiteated. 
	EL alase tegevuse aastaeelarve projekti koostamise koordineerimine ja osalemine oma pädevuse piires ministeeriumi eelarve koostamisel. 

Koostatud valdkonna eelarve. 
	Vahetu juhi korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine. 


Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
	Justiitsministeeriumi-sisene koostöö teiste EL valdkonnaga tegelevate ametnikega.

Koostöö teiste ministeeriumide ja huvipooltega.
Koostöö välisriikide justiitsministeeriumide ja muude asutustega.
Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.


Õigused:

	Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, töövahendeid ning tehnilist abi nende kasutamisel.

Saada tööks vajalikku täiendkoolitust vastavalt Justiitsministeeriumi koolitusplaanile.  
	Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

Teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ning asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamisel. 
Teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks. 
	Täita teenistusülesandeid väljaspool püsitöökohta sisekorraeeskirjades sätestatud korras.

Vastutus:
	Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest; 

Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest;
Töövahendite säästliku, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest ning teenistussuhte lõppemisel töövahendite rikkumata tagastamise eest.

Ametijuhendi muutmine:
Ametijuhendit võib muuta kokkuleppel. Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa teenistuja palga muutmist. 

Teenistuja: 



		     /allkiri/	                     				         /kuupäev/	




