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REGOLI INTERNI DWAR IT-TRAINEESHIPS

FIS-SEGRETARJAT TAL-PARLAMENT EWROPEW

TITOLU I - TRAINEESHIPS

KAPITOLU I - DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Għan

Sabiex jikkontribwixxi għall-edukazzjoni Ewropea u għat-taħriġ professjonali taċ-
ċittadini tal-UE u jipprovdi għarfien dwar il-ħidma tal-istituzzjoni, il-Parlament Ewropew
joffri tipi differenti ta' traineeships fis-Segretarjat tiegħu. Il-Parlament Ewropew huwa
impenjat li joħloq ambjent tax-xogħol ugwali u inklużiv. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 8, it-traineeships huma miftuħa għall-kandidati kollha, mingħajr distinzjoni ta'
oriġini ġeografika, razzjali jew etnika, twemmin politiku, filosofiku jew reliġjuż, età jew
diżabbiltà, ġeneru jew orjentazzjoni sesswali u mingħajr referenza għall-istat ċivili jew
is-sitwazzjoni tal-familja tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dawn ir-regoli interni:

- "trainee" huwa individwu li jkun qed jieħu sehem fi programm ta'
traineeship fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew;

- l-"Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees" hija s-servizz tal-Parlament
Ewropew li jimmaniġġja l-għażla, l-ammissjoni u l-kwistjonijiet
amministrattivi fir-rigward tat-trainees;

- "it-tliet postijiet tax-xogħol" huma Brussell, il-Lussemburgu u
Strasburgu;

- l-"EPLOs" huma l-Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew li
jinsabu fil-belt kapitali jew fi bliet kbar ta' kull Stat Membru u ta' xi pajjiżi
barra mill-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3
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Kompetenzi

1. Id-Direttur Ġenerali għall-Persunal huwa l-Awtorità Kompetenti li għandha s-setgħa
tiddeċiedi dwar l-għażla, l-ammissjoni u kwalunkwe kwistjoni amministrattiva li
tirrigwarda lit-trainees. Id-Direttur Ġenerali għall-Persunal jista' jiddelega dawn is-
setgħat, totalment jew parzjalment, lill-Kap tal-Unità inkarigat mill-Unità tar-Reklutaġġ
tat-Trainees.

2. "Il-koordinatur tat-traineeships" huwa uffiċjal jew impjegat ieħor innominat mill-
Unità tal-Persunal / Riżorsi Umani (jew l-ekwivalenti tagħha fil-każ li din l-unità ma
teżistix) ta' kull Direttorat

Ġenerali, li jkun inkarigat mit-trainees. Il-koordinatur tat-traineeships jimmaniġġja lit-
trainees assenjati lid-Direttorat Ġenerali tiegħu. B'mod partikolari, il-koordinatur tat-
traineeships:

 jidentifika l-ħtiġijiet tad-Direttorat Ġenerali f'termini ta' trainees;

 ikun involut b'mod attiv fl-għażla tat-trainees u jieħu sehem fid-
deċiżjoni finali, abbażi tal-għażla magħmula mis-superviżur u bi
ftehim mad-Direttur Ġenerali;

 ikun inkarigat minn kwalunkwe tip ta' attivitajiet u/jew avvenimenti
organizzati għat-trainees mid-Direttorat Ġenerali tiegħu (jiem ta'
merħba, seminars, korsijiet ta' taħriġ, eċċ.);

 ikun responsabbli minn kull trasferiment intern meħtieġ tat-trainees
(minn unità waħda għal oħra fi ħdan l-istess Direttorat Ġenerali);

 jittratta kwalunkwe inċident sinifikanti li jseħħ matul it-traineeship, u
jassisti lit-trainees fi kwalunkwe kwistjoni sinifikanti li tista' tinqala';

 jaġixxi bħala kuntatt bejn is-superviżuri tat-traineeships tad-
Direttorat Ġenerali u l-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees.

3. "Is-superviżur tat-traineeship" jista' jkun uffiċjal jew impjegat ieħor tal-Parlament
Ewropew li jaħdem fl-unità li fiha jiġi assenjat it-trainee. B'mod partikolari, is-superviżur
tat-traineeship:

 ikun involut b'mod attiv fl-għażla tat-trainees;

 jiggwida u jissorvelja mill-qrib it-trainee matul it-traineeship;

 ikun responsabbli biex jassenja l-kompiti ta' kuljum lit-trainee,
jimmonitorja l-prestazzjoni tat-trainee u jiżgura l-integrazzjoni tat-
trainee fl-unità,

 jirrapporta kwalunkwe inċident sinifikanti li jseħħ matul it-
traineeship lill-koordinatur tat-traineeships.
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4. L-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi dwar il-ħolqien ta' kumitat rappreżentattiv għat-
trainees li jaġixxi bħala faċilitatur bejn it-trainees u l-korpi fi ħdan il-Parlament Ewropew
u jsaħħaħ l-esperjenza tat-traineeship.

Artikolu 4

Tipi ta' traineeships

1. Traineeships "Schuman"

L-għan tat-traineeships "Schuman" huwa li jippermettu lill-gradwati universitarji
jissupplimentaw l-għarfien li jkunu kisbu waqt l-istudji tagħhom u jsiru midħla tal-
attivitajiet tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari tal-Parlament Ewropew. 2.
Traineeships "EU & You".

L-għan tat-traineeships "EU & You" huwa li jippermettu lill-gradwati universitarji ta'

pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea fejn ikun hemm EPLO  jagħmlu traineeship fl-EPLO

kkonċernat.

3. Traineeships "Business Agreement"

It-traineeships "Business Agreement" jirriżultaw minn kwalunkwe memorandum ta' qbil
li s-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew ikun ikkonkluda ma' ċerti stabbilimenti
edukattivi jew organizzazzjonijiet esterni li jkopru, fost l-oħrajn, l-ilqugħ tat-trainees fis-
Segretarjat tal-Parlament Ewropew; dawn it-trainees ikunu studenti jew rappreżentanti
ta' dawn l-istabbilimenti jew organizzazzjonijiet.

Ir-regoli dwar dawn it-traineeships ikunu stabbiliti fil-ftehimiet bejn iż-żewġ partijiet.
Għal kwistjonijiet li ma jkunux koperti minn dawn il-ftehimiet, għandhom japplikaw ir-
regoli interni dwar it-traineeships fil-Parlament Ewropew.

KAPITOLU 2 - PROĊEDURI GĦALL-GĦAŻLA TAT-TRAINEES

Artikolu 5

Proċeduri tal-għażla

Hemm żewġ proċeduri għall-għażla tat-trainees, skont it-tip ta' traineeship:

1. kampanja tal-għażla formali u strutturata, li tkopri:

 it-traineeships "Schuman"

 it-traineeships "EU & You"

u li tinvolvi tqabbil bejn kandidati differenti għat-traineeships;

2. proċedura tal-għażla ad hoc, li tkopri:
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 it-traineeships "Business Agreement"

u ssir esklussivament mill-istabbiliment edukattiv jew organizzazzjoni esterna li
magħhom il-Parlament Ewropew ikollu ftehim rigward traineeships.

Artikolu 6

Perjodi ta' applikazzjoni

1. Għat-traineeships "Schuman", il-perjodi ta' applikazzjoni jdumu mill-inqas xahar.
Jiġu definiti mill-Awtorità Kompetenti u ppubblikati fis-sit web tal-Parlament Ewropew.

2. Għat-traineeships "EU & You", il-perjodi ta' applikazzjoni jiġu definiti mill-Awtorità
Kompetenti, bi ftehim mal-EPLO barra mill-Unjoni Ewropea. Huma jiġu ppubblikati fis-
sit web tal-Parlament Ewropew. L-applikazzjonijiet kollha għandhom jiġu ppreżentati
mill-inqas xahar qabel id-data tal-bidu tat-traineeship.

3. Għat-traineeships "Business Agreement", il-perjodi jiġu definiti f'kull memorandum
ta' qbil.

Artikolu 7

Perjodi ta' traineeships

1. Traineeships "Schuman"

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21, it-tul tat-traineeships "Schuman" għandu jkun
ta' ħames xhur. Il-perjodi tat-traineeships huma:

- mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Lulju,

- mill-1 ta' Ottubru sal-aħħar ta' Frar.

Id-Direttorati Ġenerali għandhom il-possibbiltà li jantiċipaw jew jipposponu d-data tal-
bidu, dment li d-data l-ġdida tkun fix-xahar immedjatament qabel jew immedjatament
wara d-data tal-bidu oriġinali. Id-data tat-tmiem tkun modifikata kif xieraq.

Kandidat ikollu l-possibbiltà, permezz ta' ftehim mas-superviżur tat-traineeship u l-
koordinatur tat-traineeships fid-Direttorat Ġenerali inkwistjoni, li jantiċipa jew
jipposponi d-data tal-bidu, dment li d-data l-ġdida tkun fix-xahar immedjatament qabel
jew immedjatament wara d-data tal-bidu. Il-ftehim għandu jintbagħat lill-Unità tar-
Reklutaġġ tat-Trainees malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard minn xahar qabel id-
data tal-bidu inizjali msemmija hawn fuq. Id-data tat-tmiem tkun posposta kif xieraq.

Il-koordinatur tat-traineeships jista' jitlob estensjoni tat-traineeship għal perjodu ta'
mhux aktar minn xahar, bi ftehim mat-trainee u s-superviżur tat-traineeship, u bl-
approvazzjoni tal-Awtorità Kompetenti.

B'mod eċċezzjonali, il-koordinatur tat-traineeships jista' jitlob estensjoni tat-
traineeship, fl-interess tas-servizz, għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet xhur bi ftehim
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mat-trainee u s-superviżur tat-traineeship, u bl-approvazzjoni tal-Awtorità Kompetenti.
Talba bħal din trid tkun iġġustifikata kif xieraq.

L-estensjonijiet jistgħu jingħataw darba biss u bil-kundizzjoni li l-informazzjoni tasal fl-
Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees mill-inqas xahar qabel id-data tat-tmiem tat-
traineeship. Ma jista' jkun hemm l-ebda interruzzjoni jew sospensjoni bejn id-data tat-
tmiem imsemmija fil-ftehim tat-traineeship u l-estensjoni partikolari. It-tul totali tal-
perjodu tat-traineeship ma jista' fl-ebda każ jaqbeż it-tmien xhur.

Speċifikament, għas-servizzi tat-traduzzjoni fid-Direttorat Ġenerali kkonċernat:

 jistgħu jiġu previsti sa żewġ perjodi ta' traineeship addizzjonali matul
is-sena, l-ewwel wieħed li jibda fl-1 ta' Ġunju u t-tieni wieħed li jibda
fl-1 ta' Diċembru,

 it-tul tal-erba' perjodi ta' traineeship jista' jitqassar minn ħames xhur
għal perjodu ta' mhux inqas minn tliet xhur.

2. Traineeships "EU & You"

Il-perjodi jiġu definiti permezz ta' ftehim komuni bejn l-EPLO barra mill-Unjoni Ewropea
u l-Awtorità Kompetenti. Jiġu ppubblikati fis-siti web taż-żewġ partijiet fl-1 ta' Ottubru
tas-sena ta' qabel.

It-tul tal-perjodu tat-traineeships "EU & You" għandu jkun ta' tliet xhur. Dawn jistgħu
jiġu estiżi darba b'mhux aktar minn xahrejn fl-EPLO jew f'wieħed mit-tliet postijiet tax-
xogħol, b'interruzzjoni jew mingħajr interruzzjoni, skont id-deċiżjoni tal-EPLO. F'każ li
t-traineeship jiġi estiż f'wieħed mit-tliet postijiet tax-xogħol, l-EPLO jkun responsabbli
biex jassenja t-trainee f'wieħed mid-dipartimenti tas-Segretarjat tal-Parlament.

3. Traineeships "Business Agreement"

Il-perjodi tat-traineeships jiġu definiti f'kull memorandum ta' qbil.

KAPITOLU 3 – KRITERJI

Artikolu 8

Kriterji ta' eliġibbiltà

1. Il-kandidati jeħtiġilhom:

a. ikunu għalqu t-18-il sena sad-data meta jibda t-traineeship;

b. għal traineeship "Schuman": ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni
Ewropea jew ta' pajjiż li qiegħed fil-fażi ta' adeżjoni jew pajjiż kandidat
sabiex japplikaw. Madankollu, l-Awtorità Kompetenti tista' toffri numru
limitat ta' traineeships liċ-ċittadini ta' pajjiżi oħra;
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c. jipprovdu l-garanziji ta' moralità xierqa meħtieġa għat-twettiq ta'
dmirijiethom;

d. i. għaċ-ċittadini tal-Istati Membri: ikollhom għarfien eċċellenti ta' waħda
mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għarfien tajjeb ħafna ta' lingwa
uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea;

ii. għaċ-ċittadini ta' pajjiżi li mhumiex Stati Membri: ikollhom għarfien
tajjeb ħafna tal-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż;

e. għal traineeships "Schuman" u "EU & You", ikunu ngħataw u/jew kisbu
diploma fil-livell universitarju sa mhux aktar tard minn:

 tliet xhur qabel il-bidu tat-traineeship sabiex japplikaw għal
traineeship "Schuman";

 xahar qabel il-bidu tat-traineeship sabiex japplikaw għal
traineeship "EU & You";

f. ma jkunu bbenefikaw (jew ma jkunu għadhom qed jibbenefikaw), għal
aktar minn xahrejn konsekuttivi, minn ebda tip ta' traineeship fis-servizz
(imħallas jew mhux) fi ħdan istituzzjoni, korp jew aġenzija tal-UE, inkluż
bħala trainee ta' Membru tal-Parlament Ewropew jew fi grupp politiku
tal-Parlament Ewropew;

g. u ma jkunux għamlu żjara ta' studju fis-Segretarjat tal-Parlament
Ewropew sitt xhur qabel il-bidu tat-traineeship;

h. ma jkunu okkupaw fil-passat, jew ma jkunu qed jokkupaw fil-preżent,
ebda tip ta' impjieg għal aktar minn xahrejn konsekuttivi fi ħdan
istituzzjoni, korp jew aġenzija tal-UE, inkluż kwalunkwe persuna li hija
jew kienet membru tal-persunal temporanju, membru tal-persunal
kuntrattwali, membru tal-persunal kuntrattwali awżiljarju, membru tal-
persunal interim, espert nazzjonali sekondat fi kwalunkwe istituzzjoni,
korp jew aġenzija tal-UE, jew assistent ta' Membru tal-Parlament
Ewropew.

2. L-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees hija responsabbli għall-eżami tal-kriterji ta'
eliġibbiltà ta' kull kandidat.

Artikolu 9

Kriterji oħra

Il-kandidati jeħtiġilhom jissodisfaw kriterji oħra, definiti fid-deskrizzjoni tal-kompiti għal
kull pożizzjoni ta' traineeship. Dawn huma r-rekwiżiti edukattivi, professjonali,
lingwistiċi, tal-IT u tal-karattru meħtieġa għal kull pożizzjoni ta' traineeship.
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KAPITOLU 4 - KAMPANJA TAL-GĦAŻLA

Artikolu 10

Deskrizzjoni tal-proċedura

1. Il-proċedura tal-għażla hija mfassla biex tevita kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni u
biex tiżgura li l-applikazzjonijiet kollha jiġu ttrattati u pproċessati b'mod ġust. Jekk il-
kwalifiki u l-ħiliet tal-kandidati jkunu tal-istess livell, għandu jiġi żgurat kemm jista' jkun
bilanċ ġeografiku u bejn il-ġeneri fost il-kandidati magħżula.

2. L-Awtorità Kompetenti tiddetermina l-għadd ta' postijiet ta' traineeships disponibbli
allokati lil kull Direttorat Ġenerali.

3. Il-koordinatur tat-traineeships ta' kull Direttorat Ġenerali jiżgura li qabel tibda l-
proċedura tal-għażla jiġu pprovduti deskrizzjoni tal-kompiti u l-kriterji l-oħra għal kull
pożizzjoni ta' traineeship.

4. L-applikazzjonijiet online għandhom isegwu l-proċeduri stabbiliti mill-Unità tar-
Reklutaġġ tat-Trainees, li jiġu ppubblikati fis-sit web tal-Parlament Ewropew.

5. Is-superviżuri maħtura jeżaminaw l-applikazzjonijiet abbażi tal-kwalifiki u l-ħiliet tal-
kandidati u l-kriterji ppubblikati. Il-koordinatur tat-traineeships jieħu sehem fid-deċiżjoni
finali abbażi tal-għażla li tkun saret mis-superviżur u bi qbil mad-Direttur Ġenerali
tiegħu, u jittrażmetti l-ismijiet tal-kandidati magħżula lill-Unità tar-Reklutaġġ tat-
Trainees.

6. L-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees imbagħad teżamina l-eliġibbiltà ta' dawk il-
kandidati magħżula. Il-kandidati magħżula jeħtiġilhom jippreżentaw id-dokumenti
ġustifikattivi kollha meħtieġa qabel l-iskadenza indikata mill-Awtorità Kompetenti. Jekk
id-dokumenti ma jiġux ippreżentati sal-iskadenza speċifikata, l-applikazzjoni tiġi
miċħuda.

7. Mhux il-kandidati kollha magħżula jirċievu offerta ta' traineeship.

Artikolu 11

Riżultat tal-proċedura tal-għażla

1. Il-kandidati kollha jiġu nnotifikati personalment bir-riżultat tal-applikazzjoni
tagħhom, kemm jekk dan ikun pożittiv jew negattiv. Notifiki bħal dawn jintbagħtu biss
permezz ta' mezzi elettroniċi. F'każ ta' riżultat negattiv, il-kandidati ma jiġux infurmati
bir-raġunijiet għaliex ma jkunux intgħażlu jew għaliex ma jkunux irċevew offerta ta'
traineeship.

2. Ftehim ta' traineeship jiġi ffirmat mill-Awtorità Kompetenti u mit-trainee fil-bidu tat-
traineeship. Il-Parlament Ewropew ma jidħol fl-ebda ftehim ta' traineeship propost mill-
istituzzjoni edukattiva jew mill-organizzazzjoni esterna li minnha jkun jiddependi t-
trainee. Kwalunkwe estensjoni tat-traineeship, prevista fl-Artikoli 7(1) u 7(2), hija
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soġġetta għal emenda tal-ftehim ta' traineeship rilevanti, iffirmata mill-Awtorità
Kompetenti, fuq il-bażi tal-allokazzjoni tal-baġit.

3. Jekk applikazzjoni ma tirnexxix fi kwalunkwe stadju tal-proċess tal-għażla, kandidat
jista' jerġa' japplika għal perjodu ta' traineeship sussegwenti. Madankollu, huwa
meħtieġ li jippreżenta applikazzjoni online ġdida, li jkollha tgħaddi mill-proċedura
uffiċjali tal-għażla għal darb'oħra.

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu li ġej [l-Artikolu 11(5)], kandidat jista' jirtira l-
applikazzjoni tiegħu jew iħassar l-offerta li tkun saritlu, fi kwalunkwe stadju tal-proċess
tal-għażla, billi jinforma lill-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees bil-miktub. F'każijiet bħal
dawn, tali kandidat jiġi eskluż minn kwalunkwe stadju ulterjuri fil-proċess. Ikun jista'
jerġa' japplika għal kwalunkwe perjodu ta' traineeship sussegwenti. Madankollu, huwa
meħtieġ li jippreżenta applikazzjoni online ġdida, li jkollha tgħaddi mill-proċedura
uffiċjali tal-għażla għal darb'oħra.

5. Madankollu, jekk il-kandidat jirtira l-interess tiegħu fit-traineeship offrut inqas minn
ġimagħtejn qabel id-data tal-bidu, imbagħad jiġi eskluż minn kwalunkwe kampanja
futura għal perjodu ta' sentejn. Jistgħu jiġu aċċettati eċċezzjonijiet mill-Awtorità
Kompetenti f'każijiet ta' forza maġġuri.

Artikolu 12

Talba għal akkomodazzjoni raġonevoli

1. Skont l-Artikolu 1d(4) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea,
"akkomodazzjoni raġonevoli", b'rabta mal-funzjonijiet essenzjali tax-xogħol, għandha
tfisser il-miżuri xierqa, meta meħtieġa, li jippermettu li persuna b'diżabbiltà jkollha
aċċess għal impjieg, tipparteċipa jew tavvanza fih, jew tgħaddi minn taħriġ, dment li t-
tali miżuri ma jkunux jimponu piż sproporzjonat fuq min iħaddem.

2. Ir-regoli interni tal-1 ta' April 2015 li jimplimentaw l-Artikolu 1d(4) tar-Regolamenti
tal-Persunal u l-Linji Gwida adottati skont l-Artikolu 9 ta' dawk ir-regoli interni
għandhom japplikaw mutatis mutandis għat-traineeships.

3. Madankollu, il-kandidati magħżula li jkunu ddikjaraw fl-applikazzjoni tagħhom li
għandhom bżonn ta' akkomodazzjoni raġonevoli ma jkollhomx l-obbligu li jgħaddu mill-
eżami mediku previst fl-Artikolu 2(1) tar-regoli interni tal-1 ta' April 2015 u l-punti 8(1)
u 10(1) tal-Linji Gwida, iżda, minflok, għandhom jissejħu għal intervista ma' wieħed
mill-uffiċjali mediċi tal-Parlament.

4. Il-Parlament jista' jorganizza skemi ta' taħriġ immirati għal kandidati b'diżabbiltà li
jitolbu akkomodazzjoni raġonevoli biex jiffavorixxi l-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi ta' traineeship tiegħu.

KAPITOLU 5 – OBBLIGI

Artikolu 13
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Obbligi ġenerali

1. It-trainees għandu jkollhom l-obbligu li jikkonformaw mar-regoli interni preżenti tal-
Parlament Ewropew dwar it-traineeships.

2. It-trainees għandhom l-obbligu li jikkonformaw mal-istruzzjonijiet mogħtija mis-
superviżuri tat-traineeships tagħhom u mis-superjuri tagħhom fl-unità fejn ikunu
assenjati.

3. It-trainees jeħtiġilhom jikkontribwixxu għax-xogħol tal-unità fejn ikunu assenjati.

4. It-trainees huma marbuta bil-liġijiet tal-pajjiż li fihom ikun se jseħħ it-traineeship
tagħhom, pereżempju rigward ir-reġistrazzjoni fir-reġistri muniċipali tal-popolazzjoni
jew l-obbligi tal-viża, fejn applikabbli.

Artikolu 14

Imġiba u kondotta

1. It-trainees jeħtiġilhom jeżerċitaw id-dmirijiet tagħhom b'integrità, korteżija u
konsiderazzjoni. Jekk il-kondotta tat-trainee ma tkunx sodisfaċenti, l-Awtorità
Kompetenti tista' tiddeċiedi, fi kwalunkwe mument, li twaqqaf it-traineeship, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 31.

2. Matul it-traineeship tagħhom, it-trainees jeħtiġilhom jikkonsultaw lis-superviżur tat-
traineeship tagħhom jew, jekk dan ma jkunx disponibbli, lill-koordinatur tat-
traineeships, dwar kwalunkwe azzjoni li huma jipproponu li jieħdu fuq inizjattiva
tagħhom stess, b'rabta mal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 15

Kunflitt ta' interess

1. It-trainees jeħtiġilhom ma jittrattawx kwistjoni li fiha, direttament jew indirettament,
ikollhom xi interessi personali (eż. interessi tal-familja u/jew finanzjarji), li jistgħu jfixklu
t-twettiq ta' dmirijiethom. Jeħtiġilhom ma jkollhomx impenji professjonali ma' partijiet
terzi li jkunu inkompatibbli mat-traineeship tagħhom.

2. It-trainees ma għandhom permess jeżerċitaw ebda impjieg bi qligħ matul il-perjodu
tat-traineeship li jista' jaffettwa b'mod negattiv ix-xogħol assenjat lilhom.

3. F'sitwazzjoni kif deskritta fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, jew kull meta tinqala'
l-possibbiltà ta' kunflitt ta' interess matul l-inkarigu tagħhom, it-trainees għandhom
minnufih jirrapportaw dan bil-miktub lill-koordinatur tat-traineeships, li jkollu jieħu
deċiżjoni motivata dwar il-konsegwenzi relatati.

Artikolu 16
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Kunfidenzjalità

1. Matul it-traineeship tagħhom, it-trainees għandu jkollhom l-obbligu li jġibu ruħhom
bl-akbar diskrezzjoni rigward ix-xogħol ta' kuljum fil-Parlament Ewropew. Huma ma
jistgħu jikkomunikaw ebda dokument jew informazzjoni, li jsiru jafu bihom u li ma
jkunux ġew ippubblikati, lil ebda persuna li ma tkunx membru statutorju tal-persunal
tal-Parlament Ewropew, mingħajr il-kunsens minn qabel tal-Parlament Ewropew.

2. It-trainees jeħtiġilhom jirrispettaw l-istess regoli għall-kuntatti mal-istampa bħal
dawk għall-membri statutorji kollha tal-persunal tal-Parlament Ewropew u jeħtiġilhom
isegwu l-istruzzjonijiet ipprovduti.

3. It-trainees għandhom jibqgħu marbuta b'dawn l-obbligi wara li jispiċċaw it-
traineeship tagħhom.

Artikolu 17

Pubblikazzjonijiet

1. It-trainees, la waħedhom u lanqas ma' oħrajn, jeħtiġilhom ma jippubblikaw jew
jikkawżaw li tiġi ppubblikata ebda kwistjoni li tittratta x-xogħol tal-Parlament Ewropew,
mingħajr il-permess bil-miktub minn qabel tas-servizzi rilevanti.

2. Ladarba jingħata l-permess, it-trainees għandhom jipprovdu kopja tal-
pubblikazzjoni jew tal-artiklu lis-servizz rilevanti.

3. It-trainees għandhom jibqgħu marbuta b'dawn l-obbligi wara li jispiċċaw it-
traineeship tagħhom.

Artikolu 18

Dritt tal-proprjetà intellettwali

Il-Parlament Ewropew jikseb b'mod irrevokabbli sjieda universali tar-riżultati u tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali kollha tax-xogħol li jsir mit-trainee fil-qafas tat-
traineeship. Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali miksuba b'dan il-mod jinkludu d-
drittijiet kollha, bħad-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet ta' riproduzzjoni, ta' komunikazzjoni
lill-pubbliku u ta' distribuzzjoni u kwalunkwe dritt ieħor tal-proprjetà intellettwali jew
industrijali.

KAPITOLU 6 - KWISTJONIJIET AMMINISTRATTIVI

Artikolu 19

Trasferiment

Fi kwalunkwe stadju tat-traineeship, il-koordinatur tat-traineeships, bi ftehim mad-
Direttur Ġenerali tiegħu, jista' jieħu d-deċiżjoni li jittrasferixxi lit-trainee f'unità oħra, fi
ħdan l-istess Direttorat Ġenerali, bi ftehim mas-superviżur tat-traineeship. Il-
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koordinatur tat-traineeships għandu jinforma lill-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees dwar
dan.

Artikolu 20

Sospensjoni temporanja volontarja tat-traineeship

1. It-trainee jista' jitlob li jissospendi temporanjament it-traineeship tiegħu. Kwalunkwe
sospensjoni temporanja ta' dan it-tip ma tistax tkun itwal minn xahar u tista' tintalab
biss darba matul it-traineeship.

2. It-trainee jibgħat talba ġġustifikata lill-koordinatur tat-traineeships, li bi qbil mas-
superviżur tat-traineeship, jew jaċċetta jew jiċħad it-talba. Jekk is-sospensjoni tiġi
aċċettata, il-koordinatur tat-traineeships għandu jinforma lill-Unità tar-Reklutaġġ tat-
Trainees mill-aktar fis possibbli. Imbagħad, l-Awtorità Kompetenti toħroġ deċiżjoni li
tikkonferma s-sospensjoni temporanja u tispeċifika d-dati filwaqt li jitqiesu l-aspetti
amministrattivi kollha.

3. Matul is-sospensjoni temporanja tat-traineeship, it-trainee ma jkunx intitolat għar-
remunerazzjoni, l-assigurazzjoni jew ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar imġarrba
matul dak il-perjodu. Il-kwota tal-jiem ta' liv titnaqqas fuq bażi pro rata kif xieraq. It-
trainee jkompli jkun marbut bir-regoli msemmija hawn fuq fl-Artikoli 14(2), 15, 16 u 17.

4. Id-data tat-tmiem tat-traineeship tibqa' dik oriġinali, u kull estensjoni hija soġġetta
għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 7(1) u 7(2).

Artikolu 21

Impjieg futur

L-għoti ta' traineeship ma għandu jagħti bl-ebda mod l-istatus ta' uffiċjal jew aġent
ieħor tal-Unjoni Ewropea lit-trainee u lanqas ma jintitolah b'xi mod għal impjieg
sussegwenti.

KAPITOLU 7 - KUNDIZZJONIJIET TAX-XOGĦOL

Meta ma jkun hemm l-ebda regola espliċita għat-trainees rigward is-sigħat tax-xogħol,
il-liv, l-assenzi u l-missjonijiet, ir-regoli ġenerali għall-persunal kollu tal-Parlament
Ewropew għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 22

Ħinijiet tax-xogħol

1. It-trainees huma impjegati fuq bażi full-time.

2. Il-ħinijiet tax-xogħol għandhom ikunu dawk applikabbli għall-persunal tal-
Parlament Ewropew. Ħinijiet differenti jistgħu japplikaw għal trainees involuti
f'attivitajiet marbuta mal-indukrar tat-tfal. Ix-xogħol bis-sahra m'għandu jimplika l-ebda
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dritt għal kumpens jew remunerazzjoni jew żieda fl-għotja ta' kull xahar.

Artikolu 23

Liv u assenzi

Il-metodu ta' kalkolu huwa dak applikat għall-persunal kollu tal-Parlament Ewropew.

1. Btajjel pubbliċi u ġranet meta jkunu magħluqa l-uffiċċji

Ir-regoli dwar il-btajjel u l-ġranet meta jkunu magħluqa l-uffiċċji għall-persunal tal-
Parlament Ewropew japplikaw għat-trainees.

2. Liv annwali

It-trainees huma intitolati għal jumejn liv għal kull xahar maħdum matul it-traineeship
tagħhom, ikkalkulati fuq il-bażi tat-tul totali tat-traineeship. Il-liv irid jittieħed bi qbil mas-
superviżur tat-traineeship.

Jiem ta' liv mhux meħuda ma jitħallsux lura fl-aħħar tat-traineeship.

Jekk it-trainee jieħu jiem ta' liv li jammontaw għal aktar milli jkun intitolat għalihom, l-
ammont ekwivalenti għandu jitnaqqas mill-għotja ta' kull xahar tiegħu. F'dak li
jirrigwarda t-traineeships "Business Agreement", jintbagħat avviż lill-istabbiliment
edukattiv jew lill-organizzazzjoni esterna.

3. Liv speċjali

Ir-regoli ġenerali għall-persunal kollu tal-Parlament Ewropew għandhom japplikaw
mutatis mutandis.

4. Assenza f'każ ta' mard

F'każ ta' mard, it-trainees jeħtiġilhom jinformaw, fl-ewwel jum tal-assenza tagħhom,
lis-superviżur tat-traineeship u/jew lill-unità fejn ikunu assenjati. Jekk l-assenza għal
raġunijiet mediċi ddum aktar minn tlett ijiem (inkluż tmiem il-ġimgħa, il-btajjel pubbliċi
u l-ġranet meta jkunu magħluqa l-uffiċċji), it-trainee jeħtieġlu jibgħat ċertifikat mediku
lis-Servizz tal-Liv Mediku tal-Parlament.

Fi kwalunkwe każ, matul it-traineeship kollu, in-numru massimu ta' jiem ta' liv
minħabba mard mingħajr ċertifikat m'għandux ikun aktar min-numru totali ta' xhur ta'
traineeship.

5. Assenzi mhux ġustifikati

Malli s-servizz rilevanti jiġi infurmat dwar kwalunkwe assenza mhux ġustifikata, din
titnaqqas mill-intitolament għal-liv tat-trainee, sakemm tingħata ġustifikazzjoni. F'każ li
t-trainee ma jkunx għad baqagħlu jiem tal-liv, jiġi applikat tnaqqis fl-għotja ta' kull
xahar. F'dak li jirrigwarda t-traineeships "Business Agreement", jintbagħat avviż lill-
istabbiliment edukattiv jew lill-organizzazzjoni esterna.
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Artikolu 24

Missjonijiet

1. Matul it-traineeship, it-trainees jistgħu jintbagħtu fuq missjoni f'wieħed mit-tliet
postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew biex josservaw l-attivitajiet parlamentari.

2. F'każijiet eċċezzjonali, it-trainees jistgħu jivvjaġġaw lejn kwalunkwe pajjiż ieħor, fl-
interess tas-servizz.

3. It-trainees assenjati fl-EPLOs jistgħu jiġu awtorizzati jivvjaġġaw fuq missjoni barra
mit-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew fil-pajjiż fejn ikunu ġew assenjati.

4. L-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi dwar kwalunkwe regola speċifika li tirregola l-
missjonijiet tat-trainees; tali regoli jiġu ppubblikati fis-sit web tal-Parlament Ewropew.
F'każ li ma jkunx hemm regoli speċifiċi fis-seħħ għat-trainees, ir-regoli ġenerali għall-
persunal tas-Segretarjat tal-Parlament Ewropew għandhom japplikaw mutatis
mutandis.

KAPITOLU 8 – GĦOTJIET, ALLOWANCES U ASSIGURAZZJONI

Artikolu 25

Għotjiet ta' kull xahar

1. L-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi dwar l-ammont tal-għotja ta' kull xahar, għat-tipi
differenti ta' traineeship. Dawk l-ammonti jiġu ppubblikati fis-sit web tal-Parlament
Ewropew.

2. L-għotja hija soġġetta għall-ponderazzjoni applikabbli fil-pajjiż fejn isir it-
traineeship.

3. Skont il-memorandum ta' qbil, it-trainees tat-traineeship "Business Agreement"
jistgħu ma jirċevux għotja ta' kull xahar.

Artikolu 26

Deċiżjoni dwar talbiet għal akkomodazzjoni raġonevoli u allowance għal
diżabbiltà

1. L-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi dwar it-talbiet għal akkomodazzjoni raġonevoli
tal-kandidati magħżula, wara li s-Servizz Mediku tal-Parlament Ewropew ikun
irrikonoxxa d-diżabbiltà u stabbilixxa l-perċentwal tagħha, u fuq rakkomandazzjoni
mill-Kumitat Konsultattiv dwar l-Akkomodazzjoni Raġonevoli dwar kull każ individwali.

2. Is-Servizz Mediku tal-Parlament Ewropew mhuwiex marbut b'ċertifikati jew
deċiżjonijiet nazzjonali, lokali jew ta' partijiet terzi oħra meta jivvaluta d-diżabbiltà u
jiddetermina l-perċentwal tagħha.

3. Trainee li t-talba tiegħu għal akkomodazzjoni raġonevoli tkun ġiet aċċettata jista'
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jirċievi ħlas addizzjonali ta' mhux aktar minn 50% tal-għotja ta' kull xahar tiegħu, skont
il-grad ta' diżabbiltà:

 jekk id-diżabbiltà tkun inqas minn 20%, ma jingħata l-ebda ħlas
addizzjonali;

 jekk id-diżabbiltà tkun 20% jew aktar, iżda inqas minn 50%, il-ħlas
addizzjonali jkun ta' 20% tal-għotja ta' kull xahar;

 jekk id-diżabbiltà tkun 50% jew aktar, il-ħlas addizzjonali jkun ta' 50%
tal-għotja ta' kull xahar.

4. L-Awtorità Kompetenti toħroġ deċiżjoni li tikkonferma l-ammont eżatt tal-ħlas
addizzjonali, li japplika (inkluż b'mod retroattiv) għall-perjodu kollu tat-traineeship.

Artikolu 27

Allowance tal-ivvjaġġar

1. It-trainees kollha tat-traineeship "Schuman" huma intitolati għal allowance tal-
ivvjaġġar li tkopri parzjalment l-ispejjeż li se jkollhom iġarrbu biex jivvjaġġaw minn
darhom lejn il-post tax-xogħol tagħhom.

2. L-ammont b'rata fissa u l-metodu ta' pagament ta' din l-allowance tal-ivvjaġġar jiġu
stabbiliti mill-Awtorità Kompetenti; din l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fis-sit
web tal-Parlament Ewropew.

3. It-trainees tat-traineeships "EU & You" u "Business Agreement" mhumiex intitolati
għal din l-allowance tal-ivvjaġġar.

Artikolu 28

Assigurazzjoni kontra l-mard u l-inċidenti

1. It-trainees għandhom ikunu assigurati kontra l-mard u l-inċidenti waqt il-perjodu
kollu tat-traineeship.

2. Il-Parlament Ewropew għandu joħroġ polza ta' assigurazzjoni għat-trainees kontra
l-mard u l-inċidenti li toffri kopertura komplementari għal kwalunkwe kopertura li jista'
jkollhom taħt l-iskemi tal-assigurazzjoni nazzjonali jew oħrajn.

3. Fuq talba tat-trainee, il-Parlament Ewropew jista' wkoll jassigura lill-konjuġi u lill-
ulied. F'dan il-każ, il-primjums tal-assigurazzjoni għandhom jitħallsu mit-trainee.

4. Id-dettalji dwar il-politiki tal-assigurazzjoni disponibbli jiġu ppubblikati fis-sit web tal-
Parlament Ewropew.
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5. F'każ ta' mard jew inċidenti, it-trainee għandu jirreferi direttament għall-kumpanija
tal-assigurazzjoni. Il-Parlament Ewropew ma jistax jaġixxi ta' medjatur bejn it-trainee
u l-kumpanija tal-assigurazzjoni.

6. Skont il-memorandum ta' qbil, it-trainees tat-traineeship "Business Agreement"
jistgħu ma jkunux intitolati għal polza ta' assigurazzjoni kontra l-mard u l-inċidenti.

Artikolu 29

Obbligi fiskali

It-trainees għandu jkollhom ir-responsabbiltà esklussiva li jissodisfaw l-obbligi fiskali
tagħhom bis-saħħa tal-liġijiet fis-seħħ fil-pajjiż ikkonċernat. L-għotja mhijiex soġġetta
għat-taxxa Komunitarja.

KAPITOLU 9 – TERMINAZZJONI ANTIĊIPATA TAT-TRAINEESHIP

Artikolu 30

Fuq talba tat-trainee

1. It-trainee jista' jitlob li jittermina t-traineeship tiegħu qabel id-data speċifikata fil-
ftehim tat-traineeship. Jekk it-trainee jixtieq hekk, ikollu l-opportunità li jinstema' –
qabel jibgħat it-talba – mill-Awtorità Kompetenti fir-rigward tar-raġunijiet għat-
terminazzjoni antiċipata tat-traineeship tiegħu.

2. It-trainee jibgħat talba bil-miktub iffirmata lill-koordinatur tat-traineeships u jinforma
lis-superviżur tat-traineeship tiegħu. Il-koordinatur tat-traineeships għandu jinforma
lill-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees malajr kemm jista' jkun, iżda mhux aktar tard
minn ħamest ijiem ta' xogħol qabel id-data ta' terminazzjoni mitluba. Imbagħad, l-
Awtorità Kompetenti toħroġ deċiżjoni li tikkonferma t-terminazzjoni antiċipata
b'kunsiderazzjoni tal-aspetti amministrattivi kollha.

3. In-numru ta' jiem ta' liv u l-għotja jitnaqqsu fuq bażi pro rata. Jekk it-terminazzjoni
antiċipata tirriżulta fi ħlas żejjed tal-għotja, it-trainee jkun jeħtieġlu jirrimborża bis-sħiħ
lill-Parlament Ewropew.

Artikolu 31

Fuq deċiżjoni tal-Awtorità Kompetenti

1. L-Awtorità Kompetenti tirriżerva d-dritt li tittermina t-traineeship qabel id-data ta'
tmiem tiegħu:

 jekk il-livell tal-prestazzjoni professjonali jew l-għarfien tal-lingwa
rikjesta tat-trainee ma jkunux biżżejjed għat-twettiq xieraq ta'
dmirijietu;

 jekk, fi kwalunkwe mument, ikun jidher ċar li t-trainee jkun għamel
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dikjarazzjonijiet ħżiena, inkluż in-nuqqas ta' dikjarazzjoni jew
dikjarazzjoni mhux xierqa b'rabta ma' ħtiġijiet ta' akkomodazzjoni
raġonevoli fil-formola tal-applikazzjoni, jew ikun ipprovda
dikjarazzjonijiet jew dokumenti foloz fil-mument tal-applikazzjoni jew
tal-proċedura ta' ammissjoni, jew matul il-perjodu ta' taħriġ;

 minħabba raġunijiet ġustifikati, b'mod partikolari għal raġunijiet
operattivi imperattivi jew minħabba ksur tar-regoli rigward l-obbligi, l-
imġiba u l-kondotta li magħhom it-trainees għandhom l-obbligu li
jikkonformaw.

2. Fil-każijiet kollha msemmija hawn fuq, l-Awtorità Kompetenti tistieden lit-trainee
għal intervista biex tispjegalu r-raġunijiet għat-terminazzjoni antiċipata u biex it-trainee
jkun jista' jinstema'. L-Awtorità Kompetenti mbagħad tiddeċiedi dwar l-eżitu tal-
proċedura.

3. L-Awtorità Kompetenti tista' tipproponi li t-trainee jkompli t-traineeship jew fl-istess
unità jew f'unità differenti għall-bqija tal-perjodu tat-traineeship.

4. Fil-każ li l-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi li ttemm it-traineeship qabel it-tmiem
antiċipat tiegħu, l-Awtorità Kompetenti tgħaddi jew tibgħat id-deċiżjoni tagħha lit-
trainee mill-aktar fis possibbli. Sabiex jiffinalizza l-kompiti pendenti tiegħu, it-trainee
jkun intitolat għal perjodu ta' tlett ijiem tax-xogħol, li jibdew mill-jum wara dak li fih id-
deċiżjoni ta' terminazzjoni antiċipata tgħaddi f'idejn it-trainee jew li fih ikun hemm
konferma li t-trainee jkun irċieva d-deċiżjoni ta' terminazzjoni antiċipata.

5. L-Awtorità Kompetenti tista' tiddeċiedi li jkun meħtieġ li jiġi pprojbit l-aċċess tat-
trainee għall-bini u għal kwalunkwe kaxxa postali elettronika tal-Parlament Ewropew.

6. Barra minn hekk, f'każijiet ta' mġiba ħażina estrema, il-Parlament jirriżerva d-dritt li
jibda proċeduri legali kontra t-trainee.

7. In-numru ta' jiem ta' liv u l-għotja jitnaqqsu fuq bażi pro rata. Jekk it-terminazzjoni
antiċipata tirriżulta fi ħlas żejjed tal-għotja, it-trainee jkun jeħtieġlu jirrimborża bis-sħiħ
lill-Parlament Ewropew.

8. Jekk l-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi li ma titterminax it-traineeship, it-traineeship
ikompli għaddej b'mod normali.

TITOLU II - DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 32

Appelli

1. L-ebda appell formali intern kontra xi deċiżjoni rigward it-traineeships ma huwa
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possibbli.

2. Fuq talba bil-miktub u motivata ta' trainee, l-Awtorità Kompetenti tista' toffri
medjazzjoni informali sabiex issolvi problema fir-rigward ta' traineeship partikolari.

3. Deċiżjonijiet li jittieħdu fl-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli jistgħu jiġu kkontestati
quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Artikolu 33

Protezzjoni tad-data

Irrispettivament minn jekk l-applikazzjonijiet ikunux ġew magħżula, miċħuda jew irtirati,
kwalunkwe data personali ġġenerata b'rabta mat-traineeships għandha tiġi
pproċessata skont ir-Regolament (KE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni
u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data. Kwalunkwe data personali għandha tiġi
pproċessata biss għall-finijiet tar-Regoli Interni preżenti u fil-qafas tat-tali regoli.

Artikolu 34

Dħul fis-seħħ

1. Dawn ir-regoli għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara li jiġu ffirmati.

2. It-traineeships li jkunu għadhom għaddejjin fid-data tad-dħul fis-seħħ, inklużi dawk
li jkunu ġew estiżi qabel jew wara din id-data, jibqgħu marbutin bir-Regoli Interni dwar
it-Traineeships fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Ġunju 2019. Ħlief
f'dawn il-każijiet speċifiċi, ir-regoli preżenti jissostitwixxu r-regoli msemmija hawn fuq.

3. Id-Deċiżjoni tad-Direttur Ġenerali għall-Persunal tal-4 ta' Frar 2014 (Deċiżjoni dwar
l-għoti ta' allowance addizzjonali lit-trainees b'diżabbiltà) u d-Deċiżjoni tas-Segretarju
Ġenerali tat-22 ta' Diċembru 2015 (Deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent ta' diżabbiltà u l-
għoti ta' akkomodazzjoni raġonevoli lit-trainees) huma b'dan revokati.

Magħmula fil-Lussemburgu, 29 ta' April 2021

Klaus WELLE


