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REKLUTAĠĠ

1. Il-kunsill lokali tiegħi ma joħroġx ċertifikat ta' residenza. Liema dokumenti nista' nippreżenta minflok?

Min qiegħed jieħu ħsieb il-fajl tiegħek jeżamina każ b'każ dan it-tip ta' talba. Anki jekk il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej joħorġu dan id-dokument, hemm
minoranza minn fosthom le, f'liema każ min qiegħed jieħu ħsieb il-fajl tiegħek se jitolbok tforni prova reċenti tar-residenza tiegħek (kontijiet reċenti). L-
aċċettazzjoni ta' dan it-tip ta' dokumenti tibqa' ferm eċċezzjonali u tikkonċerna biss uħud mill-pajjiżi Ewropej.

2. Hu diffiċli ħafna għalija li nikseb il-kuntratti kollha u l-provi ta' esperjenza professjonali l-oħrajn fi żmien qasir. Nixtieq inkun naf jekk nistax nibbenefika minn
perjodu itwal mill-10 ijiem indikati fl-ittra ta' turija ta' interess.

L-importanti hu li twieġeb l-ittra ta' turija ta' interess fi żmien 10 ijiem.

Tista' tibbenefika minn perjodu raġonevoli addizzjonali iżda d-dokumenti mitluba kollha jkollhom jaslu għand min jieħu ħsieb il-fajl tiegħek qabel ma tkun stabbilita
l-offerta. Konsegwentement tkun irreklutat aktar tard u tissogra li s-servizz li qiegħed jitlob l-ingaġġ tiegħek ma jibqax aktar interessat fl-applikazzjoni tiegħek.

3. X'inhu l-għan tad-dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' kunflitt ta' interessi li l-aġenti kuntrattwali huma meħtieġa jimlew u jippreżentaw waqt ir-reklutaġġ tagħhom?

Int marbut li tiddikjara l-attivitajiet professjonali kollha u l-mandati eżerċitati kollha qabel ma dħalt fis-servizz fi ħdan il-Parlament Ewropew, bil-għan li jkunu
evitati sitwazzjonijiet ta' kunflitti ta' interessi. L-informazzjoni mogħtija trid tkopri perjodu kontinwu ta' 5 snin qabel ma dħalt fis-servizz fi ħdan il-Parlament
Ewropew (inklużi, jekk jagħti l-każ, l-istudji u l-perjodi mingħajr okkupazzjoni professjonali).

4. Kif se titqies l-esperjenza professjonali tiegħi?

Huwa fl-interess tiegħek kif ukoll ir-responsabilità totali tiegħek li tforni lil min qiegħed jieħu ħsieb il-fajl tiegħek id-dokumenti kollha mitluba fl-ittra ta' turija ta'
interess u li għandhom x'jaqsmu mal-esperjenza professjonali tiegħek (traineeships bi ħlas ta' aktar minn 5 xhur, servizz militari, ċertifikati tax-xogħol, rendikontijiet
tal-paga [payslips]...). L-esperjenza professjonali tiegħek se tkun ikkalkolata skont parti minn dawn id-dokumenti (diplomi, kuntratti, ċertifikati, rendikontijiet tal-
paga). Minn din l-esperjenza professjonali se jiddependi l-grad tiegħek u, b'konsegwenza, is-salarju tiegħek.

Nagħtuk parir li tirreferi għall-anness li jakkumpanja l-ittra ta' turija ta' interess li ntbagħtitlek/se tintbagħatlek, "dokumenti li għandhom jitressqu għall-
istabbiliment tal-offerta".



5. Min għandu s-setgħa li jiċċertifika bħala awtentiċi l-kopji tad-dokumenti li rrid nibgħat?

L-awtoritajiet nazzjonali pubbliċi, fosthom l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali; ir-rappreżentanzi diplomatiċi u konsolari, l-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-pulizija;
l-organizzazzjonijiet internazzjonali (NU, NATO, OECD, OSKE); l-aġenziji u l-entitajiet pubbliċi marbuta parzjalment jew totalment ma' Stat Membru u awtorizzati
jew rikonoxxuti minn tali Stat biex joffru servizzi lill-pubbliku (pereżempju s-servizz postali nazzjonali); l-universitajiet u l-istituti edukattivi l-oħra, iżda fil-każ biss
ta' diplomi maħruġa minnhom; ċerti servizzi tar-riżorsi umani tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-korpi simili għal dawn tal-aħħar; in-nutara u l-avukati
iżda f'dawk il-pajjiżi biss li fihom dawn huma legalment awtorizzati li jagħmlu dan, jiġifieri: il-"barristers" u s-"solicitors" fir-Renju Unit u fir-Repubblika tal-Irlanda,
l-avukati f'Malta u l-"advogados" fil-Portugall.

6. Waqt reklutaġġ preċedenti, diġà kont bgħattilkom xi dokumenti (pereżempju ċertifikat tat-twelid). Għandi għalfejn nerġa' nibgħathom?

Għall-maġġor parti tad-dokumenti, dan mhuwiex neċessarju jekk id-dokumenti li jinsabu fil-fajl tiegħek għadhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa fl-ittra ta'
turija ta' interess li għadek kemm irċevejt. Min-naħa l-oħra, jekk dawn il-kundizzjonijiet huma differenti mill-kundizzjonijiet inizjali marbuta mal-kuntratti
preċedenti tiegħek, se jkollok tforni dokumenti ġodda.

Jekk bejn it-tmiem tal-aħħar reklutaġġ tiegħek fi ħdan il-Parlament Ewropew u l-bidu tal-kuntratt il-ġdid tiegħek, għamilt esperjenza professjonali addizzjonali li
mhijiex imsemmija fil-fajl tiegħek, huwa fl-interess tiegħek li tinformana billi l-esperjenza professjonali tiegħek tkun tista' tiżdied. Dan il-perjodu addizzjonali jista'
eventwalment ikollu impatt fuq il-grad tiegħek.

Madankollu, fil-każijiet kollha, ikollok tibgħat lil min qiegħed jieħu ħsieb il-fajl tiegħek ċertifikat tal-kondotta oriġinali ġdid.

Jekk id-data tal-validità tad-dokument tal-identità skadiet, ikollok tibgħat kopja awtentikata wkoll.

7. Kif nista' nuri li jien liberu minn kull obbligu professjonali ġaladarba bħalissa qiegħed naħdem freelance/għal rasi?

Ikollok turi prova li temmejt l-istatus tiegħek bħala ħaddiem għal rasek billi tforni dokument maħruġ minn organu uffiċjali (tat-taxxi, tal-pensjonijiet...) li jindika
data tat-tmiem sa mhux aktar tard minn lejlet il-ġurnata li tidħol fis-servizz.

8. Liema dokumenti għandi nibagħtilkom biex titqies l-esperjenza professjonali tiegħi bħala ħaddiem għal rasi?

L-esperjenza professjonali relatata tiegħek se tkun ikkalkolata skont id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa li għamilt fil-pajjiż li fih eżerċitajt l-attivitajiet tiegħek bħala
ħaddiem għal rasek.

9. Għaliex l-esperjenza professjonali tiegħi ma tagħtinix dritt għal grad ogħla minn dak li fih ġejt ikklassifikat?

Ikkunsidrajna d-dokumenti kollha li bgħattilna u b'hekk stajna nikkalkolaw l-esperjenza professjonali totali tiegħek. Dan ir-riżultat jikkorrispondi għall-grad li
ngħatajt.

Ikkunsidrajna biss l-esperjenza professjonali rilevanti għall-grupp ta' funzjonijiet li fih ġejt irreklutat. Kull esperjenza professjonali ta' livell inferjuri, anki jekk
ġustifikata, ma ġietx ikkunsidrata.



10. Tistgħu tikkunsidraw diploma li għadni kemm ksibt waqt il-kuntratt tiegħi fi ħdan il-Parlament Ewropew?

Ġeneralment, nikkunsidraw biss dawk id-diplomi miksuba qabel il-proċedura ta' reklutaġġ.

Madankollu, inkunu nistgħu nikkunsidraw id-diploma fuq talba tad-Direttorat Ġenerali tiegħek jew tal-grupp politiku li lilu ġejt assenjat matul il-kuntratt tiegħek,
jew, jekk il-kuntratt tiegħek jiġġedded għal perjodu ta' almenu sitt xhur. Fit-tieni każ, tibbenefika għalhekk minn rieżami tal-fajl tiegħek qabel ma jiġu stabbiliti l-
klawsoli addizzjonali għat-tiġdid. L-istess jgħodd jekk terġa' tkun irreklutat b'kuntratt ġdid wara interruzzjoni tal-attività fi ħdan il-Parlament Ewropew. Fi
kwalunkwe każ, tibdil tal-grad ikun biss possibbli jekk id-diploma l-ġdida tiegħek ikollha impatt fuq in-numru ta' snin ta' esperjenza professjonali.

11. Iggradwajt f'università kif ukoll spiċċajt PhD. Għandi għalfejn nibgħat din id-diploma? It-teżi tiegħi jista' jkollha impatt fuq is-salarju tiegħi?

Huwa fl-interess tiegħek li tinformana b'din id-diploma. Min-naħa l-oħra, m'hemmx bżonn tibagħtilna t-teżi tiegħek li, għall-kalkolu tal-esperjenza professjonali
tiegħek, ma għandha l-ebda impatt.

Il-PhD jista', f'ċerti każijiet speċifiċi ħafna u wara eżami fil-fond tad-diplomi l-oħrajn u tal-esperjenza professjonali tiegħek, jagħtik aktar punti.

12. Il-viżta medika tar-reklutaġġ tista' ssir barra mill-bini tal-Parlament Ewropew, pereżempju għand it-tabib tiegħi?

Le. Int mitlub tirrispetta l-istruzzjonijiet li jinsabu fl-offerta li ntbagħtitlek/se tintbagħatlek.

Madankollu, jekk għamilt viżta medika qabel f'Istituzzjoni Ewropea oħra, int mitlub tikkuntattja mill-aktar fis lis-servizz mediku tal-Parlament Ewropew li se
jiddeċiedi jekk hijiex neċessarja viżta medika oħra fi ħdan il-Parlament Ewropew. Għal aktar informazzjoni dwar is-Servizzi Mediċi, ikkuntattja lil:

Service médical Bruxelles
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tel. : +32 228 42 123

Service médical Luxembourg
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tel. : +352 43 00 22 878



13. L-Unità tar-Reklutaġġ hija wkoll kompetenti biex tieħu ħsieb il-paga u l-allowances tiegħi (spejjeż tal-ivvjaġġar, allowances, salarju, rimborż tal-ispejjeż għall-
ġarr, allowances temporanji tas-sussistenza ta' kuljum, eċċ.)?

Le. Għal dan ikollok tikkuntattja bl-e-mail lill-Unità tad-Drittijiet Individwali u r-Remunerazzjoni (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Kif nista' nkun naf jekk nistax nibbenefika minn allowances oħrajn (allowance ta' espatrijazzjoni, allowance ta' numru ta' nies id-dar, allowance għat-tfal)?
Liema dokumenti għandi nippreżenta?

Il-lista tad-dokumenti li għandek tforni biex ikun possibbli l-kalkolu tad-diversi allowances hija mehmuża mal-offerta li ntbagħtitlek/se tintbagħatlek. Wara li
tidħol fis-servizz, dawn id-dokumenti jiġu eżaminati mill-Unità tad-Drittijiet Individwali u r-Remunerazzjoni (PERSDI@europarl.europa.eu)li se tindikalek l-
allowances li għauhom għandek dritt.

15. L-Unità tagħkom tista' tgħinni nsib akkommodazzjoni fil-belt fejn ikolli s-sede tax-xogħol?

Le. Dan l-aspett ma jidħolx fil-kompetenza tagħna iżda l-Istituzzjoni tagħna għandha uffiċċju ta' akkoljenza fi Brussell (Accueilbru@europarl.europa.eu) u
f'Lussemburgu (Accueillux@europarl.europa.eu), li tista' tikkuntattja bl-e-mail.

Il-persuni assenjati fl-uffiċċji tal-informazzjoni huma mitlubin jagħmlu kuntatt dirett mal-uffiċċju tal-informazzjoni fejn se jkunu assenjati.

16. Jista' l-kuntratt Art. 3a tiegħi jinbidel f'kuntratt Art. 3b? U viċe versa?

Iva, dan jista' eventwalment ikun possibbli.

Madankollu, jekk għandek kuntratt bħala aġent kuntrattwali Art. 3a, xejn ma jimpedixxi li ssirlek proposta għal kuntratt bħala aġent kuntrattwali Art. 3b. Dan
iżda jista' jsir biss jekk int imniżżel f'lista CAST (https://epso.europa.eu/).

Barra minn dan, jekk għandek kuntratt bħala aġent kuntrattwali Art. 3b, xejn ma jimpedixxi li ssirlek proposta għal kuntratt bħala aġent kuntrattwali Art. 3a. Dan
iżda jista' jsir biss jekk int imniżżel f'lista ta' sejħa għal espressjonijiet ta' interess (CEI - call for expression of interest).

17. Nista' nibbenefika minn leave bla ħlas jekk jien aġent kuntrattwali?

Iva, dan huwa possibbli taħt ċerti kundizzjonijiet. It-tul ta' żmien ta' leave bla ħlas ma jistax jaqbeż il-kwart tat-tul ta' żmien fis-servizz li għamilt, u lanqas ogħla
minn:

- 3 xhur, jekk għandek anqas minn 4 snin anzjanità;

- 12-il xahar, jekk għandek aktar minn 4 snin anzjanità.

Kull talba tiġi eżaminata każ b'każ.


