
MISTOQSIJIET / TWEĠIBIET

REKLUTAĠĠ

1. Liema huma d-dokumenti meħtieġa għal reklutaġġ?

Il-lista tad-dokumenti li int mistenni li ttella' fl-applikazzjoni PEOPLE tinsab fl-offerta li rċevejt/se tirċievi permezz tal-applikazzjoni.

2. X'għandek tagħmel f'każ ta' problema fl-aċċess għal PEOPLE (il-link li jinsab fl-offerta ta' impjieg ma jaħdimx/messaġġ anti-virus check)

 Aċċerta ruħek li qiegħed tuża wieħed minn dawn il-browsers: Mozilla Firefox jew Google Chrome.
 Ara b'attenzjoni l-filmat li jispjega l-użu tal-applikazzjoni li l-link tagħha huwa integrat fil-messaġġ li fih il-link għal PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Fl-aħħar nett, jekk il-problema ta' aċċess tippersisti, tista' tibgħat messaġġ lil PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Jekk hu possibbli, ibgħat skritratt

[screenshot] li juri l-iżball [error] jew l-impossibilità ta' aċċess għall-applikazzjoni.
Jekk tirċievi messaġġ "anti-virus check" waqt li ttella' d-dokumenti tiegħek, agħlaq l-applikazzjoni u ħalli ftit minuti jgħaddu u erġa' idħol. X'aktarx li sadattant id-
dokument ikkonċernat ittella'.

3. Fejn għandi nibgħat id-dokumenti meħtieġa għar-reklutaġġ tiegħi?

Id-dokumenti oriġinali jew il-kopji awtentikati għandhom jingħataw lill-uffiċċji tal-Unità tar-Relazzjonijet mal-Persunal (Unit for Relations with Personnel) fi
Brussell, Rue Montoyer 70, waqt l-iffirmar tal-kuntratt.

Jekk id-dokumenti jingħataw wara d-data tad-dħul fis-servizz, tista' tibgħathom bil-posta interna lill-indirizz segwenti:

Unità tar-Reklutaġġ tal-Aġenti Kuntrattwali u l-Assistenti Parlamentari Akkreditati (Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit)
GEO 02B012
Luxembourg
f'envelopp b'fuqha mniżżel "ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents".



4. X'jiġri jekk ma nistax nippreżenta l-oriġinali jew il-kopji awtentikati tad-dokumenti meħtieġa għar-reklutaġġ tiegħi waqt l-iffirmar tal-kuntratt tiegħi?

Għandek tliet xhur żmien li jiddekorru mid-data tal-bidu tal-kuntratt biex tippreżenta d-dokumenti tiegħek.
Il-fajl personali tiegħek jibqa' għand l-Unità tar-Reklutaġġ tal-Aġenti Kuntrattwali u l-Assistenti Parlamentari Akkreditati sa ma jaslu d-dokumenti oriġinali tiegħek
u/jew il-kopji awtentikati tad-dokumenti meħtieġa (ara l-punt 3).
Dan ifisser li l-kalkolu tar-remunerazzjoni tiegħek, inkluż l-iffissar tad-drittijiet individwali tiegħek, se jsir aktar tard.
Għaldaqstant, se tirċievi biss is-salarju bażiku tiegħek.
Jekk, ladarba jkun skada t-terminu ta' tliet xhur, ma tkunx għadek ippreżentajt id-dokumenti oriġinali jew il-kopji awtentikati, il-kuntratt tiegħek jintemm.

5. X'għandi nagħmel jekk se nkun irreklutat bħala assistent parlamentari akkreditat u ma għandix iċ-ċittadinanza ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni
Ewropea?

Membru jista' jkun irid jirreklutak bħala assistent akkreditat anki jekk iċ-ċittadinanza tiegħek "mhijiex tal-UE". F'każ bħal dan, il-Membru jressaq talba debitament
ġustifikata għand l-Awtorità li għandha s-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti. Din tal-aħħar tista' tidderoga mill-obbligu taċ-ċittadinanza ta' Stat Membru u tinforma
lill-Membru bis-segwitu mogħti lit-talba. Sussegwentement, il-Membru jista' jressaq talba għal reklutaġġ li tikkonċernak skont il-proċedura normali.

6. (Għad) ma għandix diploma ta' edukazzjoni postsekondarja. Nista' niġi rreklutat?

Le. Jekk il-Membru tiegħek jitlob ir-reklutaġġ fi grad minn 14 sa 19.

Iva. Jekk, minflok diploma ta' edukazzjoni postsekondarja, tista' tippreżenta diploma ta' edukazzjoni sekondarja li tagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja
u tiġġustifika esperjenza professjonali adegwata li tkun twila almenu 3 snin, fuq bażi full-time u bi ħlas. Il-grad ta' reklutaġġ tiegħek ma jkunx jista' jkun ogħla mill-
grad 13.

7. X'għandek tagħmel f'każ ta' reklutaġġ mill-ġdid b'interruzzjoni/mingħajr interruzzjoni (liema huma d-dokumenti meħtieġa)?

F'każ ta' reklutaġġ mill-ġdid b'interruzzjoni:
Il-proċedura hija identika għal dik deskritta għal reklutaġġ.
Ikollok ittella' fl-applikazzjoni PEOPLE ċertifikat tal-kondotta ġdid, dikjarazzjoni ta' kunfidenzjalità ġdida u, jekk jagħti l-każ, dokument tal-identità validu (jekk id-
dokument ippreżentat waqt ir-reklutaġġ preċedenti tiegħek ikun skada). Id-diploma u/jew l-esperjenza professjonali jistgħu jkunu rkuprati mill-fajl personali
tiegħek fi Streamline, jekk ġew salvati fi tmiem il-kuntratt preċedenti tiegħek.

F'każ ta' reklutaġġ mill-ġdid mingħajr interruzzjoni:
It-talba għal reklutaġġ hija identika għal dik deskritta għal reklutaġġ, bid-differenza li l-ebda dokument ma hu neċessarju li jintbagħat.
Se tkun mistieden bil-posta elettronika biex tiffirma l-kuntratt il-ġdid tiegħek.



8. Huwa diffiċli ħafna nikseb iċ-ċertifikat tal-kondotta u/jew id-dokument relatat mas-servizz militari (obbligatorju għall-Awstrija, Ċipru, Danimarka, Estonja,
Finlandja, Greċja u Litwanja, u għall-pajjiżi mhux tal-UE, inklużi l-persuni b'ċittadinanza doppja) fi żmien qasir. X'għandi nagħmel?

Jekk ma tistax ittella' wieħed minn dawn id-dokumenti fl-applikazzjoni PEOPLE, sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem ta' xogħol qabel id-data tal-bidu tal-kuntratt,
l-Awtorità li għandha s-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti tista' taċċetta d-dikjarazzjoni fuq l-unur disponibbli fl-applikazzjoni PEOPLE, debitament mimlija, iddatata u
ffirmata. Id-dokumenti oriġinali (jew kopja awtentikata) iridu jkunu ppreżentati meta tiffirma l-kuntratt jew fi żmien tliet xhur li jiddekorru mid-data tal-bidu tal-
kuntratt.

9. 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, id-dipartimenti, 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,
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;
 l-"advogados" fil-Portugall.

10. X'inhu l-għan tad-dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' kunflitt ta' interessi li l-assistenti parlamentari akkreditati huma meħtieġa jimlew u jippreżentaw waqt ir-
reklutaġġ tagħhom?

Din hija dikjarazzjoni statutorja li l-Awtorità li għandha s-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti teżamina biex tivverifika l-eżistenza ta' xi interess personali li jista'
jikkomprometti l-indipendenza tiegħek jew kwalunkwe kunflitt ta' interessi ieħor. Barra minn hekk int marbut li tiddikjara l-attivitajiet professjonali kollha u l-
mandati eżerċitati kollha qabel ma dħalt fis-servizz fi ħdan il-Parlament, bil-għan li jkunu evitati sitwazzjonijiet ta' kunflitti ta' interessi. L-informazzjoni mogħtija
trid tkopri perjodu kontinwu ta' ħames snin qabel ma dħalt fis-servizz fi ħdan il-Parlament Ewropew (inklużi, jekk jagħti l-każ, l-istudji u l-perjodi mingħajr
okkupazzjoni professjonali).

11. L-Unità tar-Reklutaġġ tal-Aġenti Kuntrattwali u l-Assistenti Parlamentari Akkreditati hija wkoll kompetenti biex tieħu ħsieb l-allowances u s-salarju tiegħi?

Le. Għal dawn ikollok tikkuntattja lill-Unità tad-Drittijiet Individwali u r-Remunerazzjoni (INFONAP@europarl.europa.eu għall-pagi, PERSDI@europarl.europa.eu
għal drittijiet individwali).



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 fin-notifika PEOPLE li informatek/se tinformak li l-kuntratt tiegħek bħala assistent parlamentari lest.

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. Għal aktar informazzjoni dwar il-viżti mediċi, ikkuntattja:

Brussels Medical Service Luxembourg Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878

13. L-Unità tar-Reklutaġġ tal-Aġenti Kuntrattwali u l-Assistenti Parlamentari Akkreditati tista' tgħinni nsib akkommodazzjoni fil-belt fejn ikolli s-sede tax-xogħol?

Le, iżda l-Istituzzjoni tagħna għandha uffiċċju ta' akkoljenza għall-assistenti parlamentari akkreditati assenjati fi Brussell, li tista' tikkuntattja b'e-mail f'dan l-indirizz
skont is-sede tax-xogħol futura tiegħek: AccueilBru@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 permezz tal-applikazzjoni
PEOPLE. Wara li tidħol fis-servizz, dawn id-dokumenti jiġu eżaminati mill-Unità tad-Drittijiet Individwali u r-Remunerazzjoni li se tagħtik informazzjoni dwar l-
allowances personali u tal-familja (PERSDI@europarl.europa.eu), li tagħhom għandek dritt.

15. Irċevejt notifika bil-posta elettronika b'xi formoli dwar il-ħlas tas-salarju tiegħi, l-assigurazzjoni għall-mard u għall-inċidenti, eċċ. X'għandi nagħmel b'dawn
id-dokumenti?

Inti trid timla dawn id-dokumenti oriġinali u tgħaddihom, meta tiffirma l-kuntratt tiegħek, lill-uffiċċji
tal-Unità tar-Relazzjonijet mal-Persunal fi Brussell (Unit for Relations with Personnel)
Rue Montoyer 70
Brussell



16. Meta u fejn irrid inforni d-dokumenti meħtieġa għad-determinazzjoni tad-drittijiet individwali tiegħi (allowances personali u tal-familja)?

Tista' tgħaddi, meta tiffirma l-kuntratt tiegħek, id-dokumenti oriġinali jew il-kopji awtentikati, lill-uffiċċji
tal-Unità tar-Relazzjonijet mal-Persunal (Unit for Relations with Personnel) fi Brussell
Rue Montoyer 70
Brussell

jew tibgħathom bil-posta

lill-Unità tad-Drittijiet Individwali u r-Remunerazzjoni (Individual Entitlement and Payroll Unit)
GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

f'envelopp b'fuqha mniżżel "ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents".
Nagħtuk parir li tibgħat dawn id-dokumenti mill-aktar fis possibbli biex id-determinazzjoni tad-drittijiet tiegħek ma ssirx tard.

17. Nista' neżerċita jew inkompli neżerċita attività barra mill-Parlament Ewropew fl-istess żmien mal-eżerċizzju tal-kuntratt tiegħi bħala assistent parlamentari
akkreditat: xogħol għal rasi, impjegat, mandat politiku fil-livell lokali jew nazzjonali?

Ir-reklutaġġ tiegħek jista' jkun fuq bażi full-time jew part-time.
Jekk ġejt irreklutat fuq bażi part-time fuq it-talba tal-Membru tiegħek, tista' żżomm jew tibda attività komplementari bl-awtorizzazzjoni bil-miktub u minn qabel
tal-Membru tiegħek u tal-Awtorità tal-Ħatra tal-Parlament Ewropew. Din l-attività ma tridx tippreġudika l-qadi ta' dmirijietek mal-Membru u ma tridx tkun a
dannu tal-interessi tal-Istituzzjoni. Ġeneralment mhuwiex permess li tkun assistent parlamentari akkreditat u assistent lokali għal Membru nazzjonali, jew tkun
assistent akkreditat u membru ta' lobby, jew assistent parlamentari akkreditat u tkun l-aġent tal-ħlas għall-assistenti lokali, biex ikun evitat kwalunkwe kunflitt ta'
interessi.

Jekk int awtorizzat li taħdem fuq bażi part-time b'segwitu għal talba min-naħa tiegħek, ma tistax teżerċita attività esterna lukrattiva differenti minn funzjonijiet
pubbliċi elettivi.

Jekk int interessat teżerċita attività esterna jew funzjonijiet pubbliċi elettivi, trid tippreżenta talba għal awtorizzazzjoni minn qabel bl-użu tal-formola apposta
(disponibbli fl-applikazzjoni PEOPLE jew fl-Intranet) lit-taqsima Drittijiet u Obbligi tal-Unità tal-Ġestjoni tal-Persunal u tal-Karrieri
(droitsetobligations@ep.europa.eu).


