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L-OBBLIGI TA' L-UFFIêJALI U TA' L-IMPJEGATI 
 

DAĦLA 
 

 
1. Skond l-Artikolu 27 ta' l-Istatut ta' l-uffiëjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Artikolu 12 

ta' l-RAA (Kundizzjonijiet applikabbli għall-impjegati l-oħra), l-istaff ta' l-
istituzzjonijiet Ewropej għandu jkollu l-ogħla kwalitajiet ta' kompetenza, ta' rendiment 
u ta' integrità. Billi t-Titolu II tiegħu huwa ddedikat għad-drittijiet u l-obbligi ta' l-
uffiëjali u ta' l-impjegati1, l-istatut isaħħaħ il-kunëett ta' deontoloāija tas-servizz ëivili 
Ewropew. L-eŜistenza ta' din id-deontoloāija professjonali hija wkoll ikkonfermata 
mill-preambolu tar-Regolament ta' qafas 31/KEE tat-18 ta' Diëembru 1961, li permezz 
tiegħu l-istatut sar strument āuridiku maħsub sabiex jagħti lill-Komunitajiet Ewropej 
staff indipendenti, integrat, kompetenti u effikaëi. Ir-regoli ta' māieba li huwa 
jistabbilixxi japplikaw għat-totalità ta' l-istaff tal-Parlament Ewropew. 

 
2. L-uffiëjali u l-impjegati huma marbuta li jirrispettaw kemm id-dispoŜizzjonijiet li 

jirregolaw it-twettiq ta' dmirijiethom kif ukoll ëerti dispoŜizzjonijiet relatati ma' l-
aspetti mhux professjonali. Għalkemm huma jibbenefikaw mil-libertajiet rikonoxxuti 
lil kull ëittadin, huma għandhom jeŜerëitaw dawn il-libertajiet fir-rispett ta' l-obbligi 
tagħhom fir-rigward ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea bi kwalunkwe mezz. L-
istatut jipprevedi għalhekk numru ta' regoli ta' x'għandu jsir u ta' m'għandux, li 
jikkostitiwixxu obbligi li jmorru oltre l-isfera tat-twettiq ta' dmirijiethom u tar-
relazzjonijiet ma' l-istituzzjoni, u jaqgħu taħt l-isfera mhux professjonali. Il-ksur ta' 
dawn ir-regoli huwa sanzjonat mill-awtorità kompetenti (Awtorità tal-ħatra - AA - 
għall-uffiëjali; Awtorità mogħtija l-kapaëità li tikkonkludi kuntratti ta' impjieg - 
AECC - għall-impjegati li jaqgħu taħt il-kundizzjonijiet applikabbli għall-impjegati l-
oħra). 

 
3. L-għan tal-kodiëi ta' māieba huwa li jiāi spjegat lill-uffiëjali u lill-impjegati liema 

huma l-obbligi professjonali u deontoloāiëi tagħhom filwaqt li jkunu jistgħu jifhmu 
aħjar il-portata u l-ispirtu tad-dispoŜizzjonijiet applikabbli. 

 
4. Huma għalhekk ''istruzzjonijiet għall-uŜu'' tad-diversi dispoŜizzjonijiet applikabbli, kif 

ukoll referenza għall-prinëipji essenzjali li kull membru tas-servizz ëivili Ewropew 
għandu jirrispetta. Il-kodiëi għandu jinqara flimkien mat-testi statutarji u mar-
regolamenti interni. 

 
5. F'kaŜ ta' dubju dwar l-imāieba adattata, u sabiex wieħed ikun jaf ir-regoli li għandhom 

jiāu rispettati u l-proëedura li għandha tiāi segwita f'kaŜ partikolari, l-uffiëjal huwa 
mistieden li jindirizza lill-Unità tal-Āestjoni tal-Persunal u tal-karrieri tad-Direttorat 
Āenerali għall-Persunal.  

 
 

 

                                                            
1 L-Artikoli 11 u 81 tal-Kundizzonijiet applikabbli għall-uffiëjali u l-impjegati l-oħra tal-Komunitajiet (RAA) 

jipprevedu l-applikazzjoni tat-Titolu II ta' l-Istatut għall-impjegati temporanji u kuntrattwali.  
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I.L-OBBLIGI ĀENERALI 
 

 
L-obbligi āenerali huma imponuti fuq l-uffiëjali u fuq l-impjegati fit-twettiq ta' 
dmirijiethom kif ukoll fil-ħajja privata tagħhom: dawn huma l-obbligi ta' l-
indipendenza, ta' riŜervatezza u ta' diskrezzjoni. Dawn āew stabbiliti biex jiāu protetti 
l-attività u r-reputazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea u ta' l-istaff tagħha. 
 
L-artikoli ta' l-istatut li jissemmew fit-titoli I u II ta' dan il-kodiëi huma applikabbli 
wkoll għall-impjegati l-oħra (Artikoli 11, 16, 81 u 91 ta' l-RAA). 

 
 
A. L-obbligu ta' l-indipendenza 
 
1. L-obbligu ta' l-indipendenza jikkostitwixxi esiāenza għall-uffiëjal jew l-impjegat. 

Huwa imponut fuqu fir-rigward ta' l-awtoritajiet nazzjonali, inkluŜ l-Istat li huwa 
ëittadin tiegħu, tal-forzi politiëi u tal-gruppi ta' pressjoni, u jimplika obbligu ta' nuqqas 
ta' interess personali għall-āid ta' l-interessi ta' l-Unjoni Ewropea. 

 
2. L-uffiëjal jew l-impjegat għandu "jwettaq dmirijietu u jāib ruħu unikament fl-interess 

tal-Komunitajiet, mingħajr ma jitlob jew jaëëetta istruzzjonijiet mill-ebda gvern, 

awtorità, organizzazzjoni jew persuna esterna għall-istituzzjoni tiegħu" (Artikolu 11, 
subparagrafu 1 ta' l-Istatut). 

 
3. Biex tiāi garantita din l-indipendenza l-istatut, permezz ta' l-Artikoli 11, 11a, 12b u 13 

tiegħu, jipprevedi sistema ta' awtorizzazzjonijiet speëifiëi u obbligi ta' dikjarazzjoni. 
Billi huwa marbut li jkollu kollaborazzjoni leali ma' l-istituzzjoni tiegħu, l-uffiëjal jew 
l-impjegat għandu jieħu l-inizjattiva li jiddikjara l-elementi relatati mas-sitwazzjoni 
personali tiegħu jew li jindirizza l-awtorizzazzjonijiet neëessarji. 

 
(a) Awtorizzazzjoni biex tinkiseb onorifiëenza, dekorazzjoni, favur jew rigal (ara formola 

fl-Anness 1)  
 
1. L-awtorizzazzjoni ta' l-awtorità kompetenti hija meħtieāa sabiex tinkiseb minn gvern 

jew minn sors estern "onorifiëenza, dekorazzjoni, favur, rigal, ħlas, ikun ta' liema 
natura jkun, ħlief għal servizzi mogħtija jew qabel il-ħatra jew inkella matul liv 

speëjali għal servizz militari jew nazzjonali, u għal dawn is-servizzi stess" (Artikolu 
11, subparagrafu 2 ta' l-Istatut). 

 
2. Jekk l-uffiëjal jew l-impjegat ikun jixtieq jaëëetta wieħed minn dawn il-vantaāāi, 

huwa marbut li jressaq talba għal awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti bil-mezz 
āerarkiku, permezz tal-formola prevista għal dan l-iskop (ara Anness 1). Huma biss ir-
rigali li jiswew inqas minn €100 li jistgħu jiāu aëëettati mingħajr ma tintalab 
awtorizzazzjoni minn qabel. Lil hinn minn dan il-limitu, huwa suāāerit lill-uffiëjal jew 
lill-impjegat li ma jaëëettax rigali, jekk dawn ikunu relatati ma' l-attivitajiet ta' servizz 
tiegħu. 

 
3. Għandha tināibed l-attenzjoni ta' kulħadd għar-riskji li jirrappreŜentaw għalihom, 

inkluŜ f'termini dixxiplinari, il-prattiki kummerëjali aggressivi ta' ëerti intrapriŜi u l-
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wehdiet eventwali ta' impjieg min-naħa tagħhom wara li wieħed jieqaf mill-impjieg 
tiegħu.  

 
4. F'dan l-ispirtu, l-uffiëjal jew l-impjegat għandu jadotta māieba konformi ma' l-

indipendenza tal-funzjoni tiegħu u mal-prinëipju ta' l-integrità meta jkun qed jittratta 
ma' gruppi ta' pressjoni (lobbies) li jsegwu mill-qrib l-attivitajiet tal-Parlament 
Ewropew. 

 
5. L-interess li jirrappreŜenta l-iŜvilupp ta' l-irwol u tas-setgħat ta' l-istituzzjoni tagħna 

għandu jwassal lill-uffiëjal jew lill-impjegat li jkun iktar prudenti f'dan il-qasam.  
 
6. Fl-aħħarnett, jaqbel li wieħed jiftakar li r-referenza fl-Artikolu 11 għall-''onorifiëenzi'' 

tinkludi kull tip ta' kumpens, anke in kwantu rigal, li jista' joħloq konfuŜjoni bejn ir-
relazzjonijiet privati u r-responsabilitajiet ta' l-uffiëjal jew l-impjegat. 

 
(b) Awtorizzazzjoni għal eŜerëizzju ta' attività esterna (ara formola fl-Anness 2)  
 
1. L-Artikolu 12b(1) ta' l-Istatut jimponi lill-uffiëjali u lill-impjegati li jitolbu 

awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti meta jkunu qed iqisu li jeŜerëitaw attività jew 
missjoni esterna, imħallsa jew le, kemm jekk tkun relatata mal-funzjonijiet tagħhom 
fl-istituzzjoni kif ukoll jekk dan ma jkunx il-kaŜ. Dan jgħodd ukoll meta wieħed ikun 
se jwettaq mandat lil hinn mill-Komunitajiet. It-tieni sentenza ta' l-istess paragrafu 
tipprevedi madankollu li din l-awtorizzazzjoni "m'għandhiex tiāi rifjutata ħlief jekk l-
attività jew il-mandat ikunu ta' natura li jostakolaw it-twettiq ta' dmirijiethom jew 

ikunu imkompatibbli ma' l-interessi ta' l-istituzzjoni tagħhom". 
 
2. Biex ikunu awtorizzati, l-attivitajiet esterni għandhom iāibu magħhom biss piŜ ta' 

ħidma li ma jkunx jista' jikkostitwixxi mpjieg full-time fil-pajjiŜ fejn tkun qed 
titwettaq l-attività. Fi kliem ieħor, l-uffiëjali jew l-impjegati ma jistgħux jgħaqqdu l-
impjiegi pubbliëi u l-impjiegi privati (bħala eŜempju, jiāu rifjutati sistematikament it-
talbiet għal impjiegi ta' traduttur, tabib, infirmier, perit, professur titolari, avukat, 
dattilografu, għal attivitajiet kummerëjali, eëë). 

 
3.  Iktar preëiŜament, skond l-Artikolu 15 ta' l-Istatut, l-uffiëjal jew l-impjegat ma jistax 

jeŜerëita attività li jitħallas għaliha, ħlief dawk ta' servizz ëivili. Mill-banda l-oħra, din 
il-projobizzjoni ma tiāix applikata jekk l-uffiëjal jew l-impjegat jibbenefika minn liv 
personali (skond l-Artikolu 40 ta' l-Istatut) jew minn liv mingħajr ħlas (skond l-
Artikoli 17 u 91 ta' l-RAA), bil-kundizzjoni li jirrispetta d-dmirijiet tiegħu fir-rigward 
tas-servizz ëivili Ewropew, kif ukoll id-deontoloāija professjonali. 
l-uffiëjal jew l-impjegat għandu jintroduëi t-talba tiegħu permezz ta' formola li tinsab 
fl-Anness 2. Biex tagħti l-awtorizzazzjoni tagħha, l-awtorità kompetenti għandha tqis 
in-natura ta' l-attivtajiet u l-entità fejn dawn ikunu se jsiru, id-dewmien u l-ħin tal-
prestazzjonijiet, il-modalitajiet finanzjarji kif ukoll, jekk ikun il-kaŜ, il-konsegwenzi 
ta' l-attività (partikolarment il-pubblikazzjonijiet eventwali). L-awtorizzazzjoni 
tingħata biss għal attività speëifika u għal sena waħda. Jekk l-attività titkompla wara 
din is-sena, l-uffiëjal jew l-impjegat għandu jāedded it-talba tiegħu.  

 
4. Il-parteëipazzjoni f'konferenzi jew f'seminars bħala uffiëjal tal-Parlament Ewropew 

ma tiāix affettwata mill-Artikolu 12b, peress li l-awtorizzazzjoni - jew saħansitra l-
ordni ta' missjoni - jaqgħu taħt il-kompetenzi tad-Direttorat Āenerali kkonëernat.  Għal 
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dan ma jista' jinkiseb l-ebda ħlas. 
 
5. L-attivitajiet ta' rikreazzjoni, ta' karità jew oħrajn ta' l-istess natura mhumiex soāāetti 

għal awtorizzazzjoni. L-eŜerëizzju tagħhom jibqa' madankollu soāāett għall-prinëipju 
ta' l-indipendenza u ma jistax jipperikola lill-Unjoni Ewropea. 

 
6. L-uffiëjal jew l-impjegat awtorizzat li jeŜerëita attività esterna ma jista' jaëëetta l-ebda 

ħlas minbarra r-rimborŜ ta' l-ispejjeŜ marbuta direttament jew indirettament ma' din l-
attività. 

 
7. Id-drittijiet ta' l-awtur u drittijiet oħra relatati max-xogħol effettwat minn uffiëjali jew 

impjegati huma eskluŜi mid-dispoŜizzjonijiet imsemmija hawn fuq, b'riŜerva mill-
Artikolu 18 ta' l-Istatut. F'kaŜ fejn dan l-Artikolu jiāi applikat, l-ammonti rëevuti 
għandhom jingħataw lill-Komunitajiet. 

 
(c) Kunflitt ta' interessi. Projbizzjoni li uffiëjal jew impjegat ikollu interess fl-intrapriŜi 

soāāetti għall-kontroll ta' l-istituzzjoni jew b'relazzjoni magħhom, u konsegwenzi ta' l-
attività tal-miŜŜewweā (ara formola fl-Anness 3) 

 
1. Bi qbil ma' l-Artikolu 11a ta' l-Istatut, l-uffiëjal jew l-impjegat, fit-twettiq ta' 

dmirijietu, ma jistax jagħti l-fehma tiegħu jew jittratta kwistjoni li s-soluzzjoni jew it-
trattament tagħha jippreŜentaw riskju ta' interess personali dirett jew indirett, ta' natura 
li tiāi kompromessa l-indipendenza tiegħu, l-imparzjalità u l-oāāettività. Dan l-obbligu 
jikkonëerna ë-ëirkostanzi kollha li fihom, l-uffiëjal jew l-impjegat li jkollu jittratta 
kwistjoni, għandu raāonevolment jifhem li f'għajnejn persuni terzi, din tista' tidher 
bħala sors ta' preāudizzju ta' l-indipendenza tiegħu fil-qasam ikkonëernat. Jekk it-
trattament ta' kwistjoni bħal din tkun tispetta lil uffiëjal jew impjegat fit-twettiq ta' 
dmirijietu, huwa obbligat li jinforma immedjatament b'dan lill-awtorità kompetenti, li 
għandha tieħu l-miŜuri adegwati, fosthom li tneħħilu r-responsabilitajiet tiegħu fil-
kwistjoni. 
Jaqbel li wieħed jippreëiŜa li kwalunkwe protagonist finanzjarju jew persuna oħra li 
tipparteëipa f'azzjoni baāitarja hija obbligata fil-kaŜ in kwistjoni li tastjeni jew li 
tindirizza ruħha lis-superjur āerarkiku tagħha, li għandu jieħu kwalunkwe deëiŜjoni 
adegwata. 
B'mod āenerali, f'kaŜ ta' dubju dwar l-imāieba li wieħed għandu jkollu f'kaŜ konkret, 
huwa dejjem suāāerit lill-uffiëjal jew lill-impjegat li jindirizza ruħu lis-superjuri 
āerarkiëi tiegħu.  
 

2. L-uffiëjal jew l-impjegat ma jistax ikollu interessi fil-ħajja privata tiegħu li jkunu 
jistgħu imorru kontra dawk ta' l-Unjoni Ewropea jew ta' l-istituzzjonijiet tagħha. 
B'konsegwenza ta' dan, l-istatut ta' l-uffiëjali jipprojbixxilu pereŜempju li "iŜomm jew 
jikseb, b'mod dirett jew indirett, f'intrapriŜi soāāetti għall-kontroll ta' l-istituzzjoni li 

huwa jaħdem fiha, jew b'relazzjoni magħha, interessi ta' natura jew ta' importanza tali 

li jkunu jistgħu jipperikolaw l-indipendenza tiegħu fit-twettiq ta' dmirijietu" (Artikolu 
11a(3) ta' l-Istatut). L-intrapriŜi msemmija f'dan l-Artikolu huma dawk li magħhom l-
uffiëjal jew l-impjegat, fit-twettiq ta' dmirijietu, huwa mitlub li jinnegozja jew li 
jikkonkludi kuntratti, jew li fuqhom huwa jeŜerëita kontroll. 

 
3. Fil-prattika, fil-kaŜ fejn uffiëjal jew impjegat ikun mitlub jinnegozja jew jikkonkludi 

kuntratt jew jikkontrolla intrapriŜa li fiha huwa jkun jipposjedi interessi, huwa għandu 
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jinforma b'dan mingħajr dewmien u bil-miktub lis-Segretarju Āenerali bil-mezz 
āerarkiku, sabiex ikun meħlus mill-funzjonijiet tiegħu jew, jekk ikun il-kaŜ, jiāi 
trasferit. Jekk huwa jakkwista interessi ta' dan it-tip f'intrapriŜi bħal dawn, huwa jista' 
jkun soāāett għal sanzjonijiet dixxiplinari iebsin. 

 
4. Peress illi l-miŜŜewweā ta' l-uffiëjal jista' jŜomm jew jakkwista f'intrapriŜi soāāetti 

għall-kontroll tal-Parlament Ewropew, jew b'relazzjoni miegħu, interessi ta' natura  
jew ta' importanza tali li jkunu jistgħu jipperikolaw l-indipendenza ta' l-uffiëjal jew ta' 
l-impjegat fit-twettiq ta' dmirijietu, dan ta' l-aħħar huwa mitlub jiddikjara 
immedjatament dawn l-interessi sabiex tinstab soluzzjoni li permezz tagħha huwa jkun 
jista' jinħeles mill-funzjonijiet tiegħu u jkun jista' jadotta māieba fid-dawl biss ta' l-
interessi tal-Komunitajiet, skond l-Artikolu 11 ta' l-Istatut.  

 
5. Fil-fatt, jekk il-miŜŜewweā ''jeŜerëita professjonalment attività li jitħallas għaliha, l-

uffiëjal għandu jiddikjara dan lill-awtoritajiet mogħtija s-setgħa tal-ħatra fl-

istituzzjoni tiegħu. Fil-kaŜ fejn din l-attività tkun inkompatibbli ma' dik ta' l-uffiëjal 

[jew impjegat], u jekk dan ta' l-aħħar ma jkunx jista' jagħti kelmtu li din is-sitwazzjoni 
tkun se tintemm fi Ŝmien partikolari, l-awtorità tal-ħatra, wara opinjoni tal-kumitat 

konāunt, għandha tiddeëiedi jekk l-uffiëjal għandux jinŜamm fil-funzjonijiet tiegħu jew 

għandux jiāi trasferit għal impjieg ieħor" (Artikolu 13 ta' l-Istatut). Il-formola għad-
dikjarazzjoni ta' l-attività tal-miŜŜewweā tinstab fl-Anness 3. Jeħtieā li din timtela ma' 
kull tibdil jew waqfien mill-attività. Din id-dikjarazzjoni għandha tiddaħħal fil-fajl 
personali tal-persuna kkonëernata. 

 
6. L-Artikolu 16 ta' l-Istatut huwa maħsub sabiex jiāi affermat id-dmir ta' l-indipendenza, 

ta' l-integrità, ta' l-onestà u tad-delikatezza ta' l-uffiëjal jew l-impjegat, inkluŜ wara li 
jkun waqaf jeŜerëita l-funzjonijiet tiegħu. Dan l-artikolu jipprevedi li "l-uffiëjal [jew 
impjegat], wara li jieqaf jeŜerëita l-funzjonijiet tiegħu, għandu jirrispetta d-dmirijiet 
ta' l-onestà u ta' delikatezza, fir-rigward ta' l-aëëettazzjoni ta' ëerti funzjonijiet jew ta' 
ëerti vantaāāi." 
L-uffiëjal jew impjegat li jipproponi ruħu sabiex jeŜerëita attività professjonali, 
imħallsa jew le, fis-sentejn li jsegwu l-waqfien mill-funzjonijiet tiegħu huwa għalhekk 
marbut li jiddikjara dan lill-istituzzjoni. Jekk din l-attività jkollha rabta mal-
funzjonijiet li l-persuna kkonëernata kienet teŜerëita fl-aħħar tliet snin ta' servizz, u 
jekk tkun tista' tkun inkompatibbli ma' l-interessi leāittimi ta' l-istituzzjoni, l-awtorità 
kompetenti tista' tipprojbixxi l-eŜerëizzju ta' din l-attività jew tagħmlu soāāett għal 
kundizzjonijiet adegwati. Id-deëiŜjoni ta' l-awtorità kompetenti, meħuda wara opinjoni 
tal-kumitat konāunt, għandha tiāi notifikata lill-persuna kkonëernata fi Ŝmien 30 jum 
ta' xogħol minn wara li tkun irëeviet id-dikjarazzjoni ta' l-uffiëjal jew ta' l-impjegat. 
In-nuqqas ta' notifika ta' deëiŜjoni, wara li jkun għadda dan iŜ-Ŝmien, ifisser deëiŜjoni 
impliëita ta' aëëettazzjoni. 

 
 

B. Dmir ta' riŜervatezza 
 
1. L-Istatut jgħid li ''l-uffiëjal għandu jastjeni minn kwalunkwe att u minn kwalunkwe 

māieba li jkunu jistgħu jipperikolaw id-dinjità tal-funzjoni tiegħu'' (Artikolu 12 ta' l-
Istatut). 
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2. B'hekk tinbed il-kwistjoni ta' l-obbligu āenerali ta' riŜervatezza skond liema l-uffiëjal 
jew l-impjegat, filwaqt li jibbenefika mil-libertà ta' espressjoni u ta' opinjoni mniŜŜla 
fid-drittijiet fundamentali tal-Bniedem, għandu josserva ëerta moderazzjoni u għandu 
jāib ruħu fi kwalunkwe ëirkostanza b'mod āust u korrett. 

 
3. In-nuqqas ta' osservanza tad-dmir ta' riŜervatezza jiāi stabbilit skond in-natura u l-

livell ta' attribuzzjonijiet eŜerëitati kif ukoll ië-ëirkostanzi.  
 
4. Id-dmir ta' riŜervatezza huwa differenti mid-dmir ta' diskrezzjoni relatat mal-fajls u l-

informazzjoni li, minħabba s-servizz tiegħu, l-uffiëjal jew l-impjegat ikun sar jaf 
bihom (ara punt ''C'' hawn taħt) 

 
5. Id-dmir ta' riŜervatezza ma jipprojbixxix lill-uffiëjal jew lill-impjegat milli 

jipparteëipa fil-ħajja pubblika bħala ëittadin jew bħala elett, iŜda l-Istatut jirregola 
b'mod espliëitu Ŝewā sitwazzjonijiet: il-kandidatura għal elezzjonijiet u l-
pubblikazzjoni ta' testi. 

 
6. Għalkemm it-testi huma msemmija b'mod espliëitu, l-uffiëjal jew l-impjegat 

m'għandux jissottovaluta l-konsegwenzi tal-parteëipazzjoni eventwali tiegħu 
f'intervisti, emissjonijiet tat-televiŜjoni, fuq ir-radju jew oħrajn. Għalkemm il-kuntatti 
mal-midja, li minnhom ikun intalab jipparteëipa, ma jkollhomx relazzjoni mal-
funzjoni tiegħu, huwa suāāerit lill-uffiëjal jew lill-impjegat illi jinforma b'dan lill-
istituzzjoni, meta dan ikun possibbli. Mill-banda l-oħra, jekk l-intervista jew l-
emissjoni jkollha rabta diretta mal-funzjoni tiegħu, huwa għandu b'mod espliëitu 
jingħata l-permess, jew fil-kuntest tad-deskrizzjoni tal-funzjonijiet tiegħu, jew inkella 
b'deëiŜjoni tad-Direttur Āenerali tiegħu jew tas-Segretarju Āenerali.  

 
 

C. Dmir ta' diskrezzjoni 
 
1. Skond l-Artikolu 17 (1) ta' l-Istatut, ''l-uffiëjal [jew impjegat] għandu jastjeni minn 

kwalunkwe tqassim mhux awtorizzat ta' informazzjoni li jkun sar jaf biha fit-twettiq ta' 

dmirijietu, sakemm din l-informazzjoni ma tkunx diāà āiet ippubblikata jew ma tkunx 

aëëessibbli għall-pubbliku" Ovvjament, huwa jibqa' soāāett għal dan l-obbligu wara l-
waqfien mill-funzjonijiet tiegħu (Artikoli 17(2) ta' l-Istatut). 

 
2. Id-dmir ta' diskrezzjoni jikkonëerna l-ħajja interna u l-azzjoni ta' l-istituzzjoni li b'hekk 

tiāi stabbilita n-natura kunfidenzjali tagħha. M'għandhiex issir distinzjoni bejn id-
diversi forom ta' tqassim. Il-persuni kkwalifikati sabiex ikunu jafu l-informazzjoni, 
skond il-fajls ikkonëernati, huma s-superjuri āerarkiëi ta' l-uffiëjal jew l-impjegat u l-
persuni ta' taħtu, sakemm l-informazzjoni tkun neëessarja għat-twettiq ta' 
dmirijiethom, jew il-kulleāā li għalih huwa jaħdem (āurija ta' kompetizzjoni, 
pereŜempju:  ix-xogħol magħmul mill-āuriji, billi huwa sigriet, ma tistax issir taf 
dwaru l-āerarkija ta' l-uffiëjal jew l-impjegat maħtur fi ħdan il-āurija bħal din).  

 
3. Biex jiāi ppreŜervat dan id-dmir ta' diskrezzjoni, hija neëessarja l-awtorizzazzjoni ta' l-

awtorità kompetenti biex uffiëjal jew impjegat ikun jista' ''jikxef informazzjoni li sar 
jaf dwarha fit-twettiq ta' dmirijietu, tkun liema tkun ir-raāuni, matul proëedura 

legali''. L-awtorizzazzjoni kkonëernata ''ma tistax tiāi rifjutata ħlief jekk l-interessi 
tal-Komunitajiet jesiāu dan u jekk dan ir-rifjut ma jkunx jista' jāib miegħu 
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konsegwenzi penali għall-uffiëjal [jew impjegat] ikkonëernat. L-uffiëjal [jew impjegat] 
għandu jibqa' soāāett għal dan l-obbligu anke wara l-waqfien mill-funzjonijiet tiegħu" 
(Artikolu 19 ta' l-Istatut).  

 
4. Skond il-āurisprudenza tal-Qorti tal-Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, hija wkoll 

neëessarja awtorizzazzjoni ta' l-awtorità kompetenti sabiex uffiëjal jew impjegat ikun 
jista' jieħu sehem attiv fil-proëeduri āudizzjarji nazzjonali, pereŜempju biex jitressaq 
bħala xhud. L-awtorità kompetenti hija obbligata li tagħti l-awtorizzazzjoni tagħha, 
ħlief jekk ikun hemm raāunijiet imperattivi li jikkonëernaw il-bŜonn li jiāu 
salvagwardjati l-interessi tal-Komunitajiet li jiāāustifikaw rifjut ta' din l-
awtorizzazzjoni. 

 
5. Mill-banda l-oħra, din l-awtorizzazzjoni mhijiex neëessarja jekk l-uffiëjal jew l-

impjegat ikun mitlub jixhed quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej 
jew quddiem il-Kunsill dixxiplinari b'relazzjoni ma' kwistjoni li tikkonëerna uffiëjal 
jew impjegat, jew eks-uffiëjal jew eks-impjegat, tal-Komunitajiet Ewropej. 

 
(a) Sitwazzjoni ta' l-uffiëjal jew impjegat kandidat għal servizz ëivili (ara l-formoli fl-

Annessi 4 u 5) 
 
1. Jekk huwa jkun kandidat għal servizz ëivili elettiv jew għal karigi politiëi għoljin, l-

uffiëjal jew l-impjegat għandu javŜa lill-istituzzjoni u jara li jagħmel distinzjoni bejn l-
istat tiegħu ta' kandidat u l-funzjonijiet tiegħu fl-istituzzjoni. Huwa għandu wkoll 
jeŜerëita l-ikbar diskrezzjoni dwar dak kollu li jikkonëerna l-fatti u l-informazzjoni li 
jkun sar jaf dwarhom fit-twettiq ta' dmirijietu. 

 
2. Fuq il-baŜi ta' l-Artikolu 15(1) ta' l-Istatut, l-uffiëjal jew l-impjegat li jipproponi ruħu 

bħala kandidat għal servizzi ëivili elettivi jew għal karigi politiëi għoljin, għandu javŜa 
b'dan lill-awtorità kompetenti (ara formola fl-Anness 4). Skond il-paragrafu 2 ta' l-
istess Artikolu ta' l-Istatut, jekk l-uffiëjal jew l-impjegat huwa elett jew maħtur, huwa 
għandu jinforma immedjatament b'dan lill-awtorità kompetenti (ara formola fl-Anness 
5).  

 
3. L-awtorità kompetenti għandha tiddeëiedi, skond l-interess tas-servizz u l-importanza 

tal-funzjonijiet li se jkollu jeŜerëita, u billi jitqiesu l-obbligi li dawn iāibu magħhom u 
l-benefiëëji finanzjarji li l-uffiëjal jew l-impjegat se jkollu dritt għalihom, jekk l-
uffiëjal jew l-impjegat li kien kandidat u li mbagħad āie elett jew maħtur, għandux 
jippreŜenta talba għal liv personali jew inkella għandux jingħata liv annwali jew ikun 
awtorizzat jeŜerëita l-attività tiegħu part-time jew ikompli jeŜerëita l-attività tiegħu kif 
kien jagħmel qabel. 

 
4. Huwa importanti li jiāi enfasizzat li l-uffiëjal jew l-impjegat, kandidat jew elett għall-

elezzjonijiet Ewropej jew nazzjonali jew li jkun l-ewwel wieħed tal-lista tiegħu għall-
elezzjonijiet amministrattivi ta' belt kbira, kif ukoll dak li jkun āie maħtur għal karigi 
politiëi għoljin, jingħataw liv personali għal dewmien li jkun ekwivalenti għall-
kampanja elettorali jew għall-mandat tagħhom. 
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(b) Pubblikazzjonijiet (ara formola fl-Anness 6) 
 
1. L-Artikolu 17a (1) ta' l-Istatut jipprevedi li l-uffiëjal għandu d-dritt għal-libertà ta' 

espressjoni, fir-rispett totali tal-prinëipji ta' lealtà u ta' imparzjalità. Il-paragrafu 2 ta' l-
istess Artikolu jgħid illi "l-uffiëjal [jew impjegat] li jkollu l-intenzjoni li jippubblika, 
kemm waħdu kif ukoll f'kollaborazzjoni ma' ħaddieħor, test ikun xi jkun li s-suāāett 

tiegħu ikun relatat ma' l-attività tal-Komunitajiet għandu jinforma b'dan minn qabel 

lill-awtorità tal-ħatra. Jekk l-awtorità tal-ħatra tkun tista' turi li l-pubblikazzjoni tista' 

tipperikola b'mod serju l-interessi leāittimi tal-Komunitajiet, hija għandha tinforma 

lill-uffiëjal bil-miktub dwar id-deëiŜjoni tagħha fi Ŝmien massimu ta' 30 jum ta' xogħol, 

minn meta tkun irëeviet l-informazzjoni. Jekk l-ebda deëiŜjoni ma tiāi notifikata sa dak 

iŜ-Ŝmien, l-awtorità tal-ħatra titqies bħala li ma qajmet l-ebda oāāezzjoni''. 
 
2. B'konsegwenza ta' dan, jekk l-awtorità kompetenti ma turix, saŜ-Ŝmien previst, li l-

pubblikazzjoni msemmija "tkun tista' tipperikola b'mod serju l-interessi leāittimi tal-
Komunitajiet", din tista' sseħħ. 

 
3. B'mod āenerali, l-awtorità kompetenti m'għandux ikollha oāāezzjonijiet dwar il-

pubblikazzjoni jekk l-uffiëjal jew l-impjegat jindika partikolarment fit-test li dan 
jimplika biss lill-awtur tiegħu, għaliex dan jippermetti li tiāi salvagwardjata bl-aħjar 
mod l-immaāini u r-reputazzjoni ta' l-istituzzjoni. 

 
4. Lil hinn mis-servizz, u sakemm l-attivitajiet ta' l-Unjoni Ewropea ma jkunux 

ikkonëernati, il-libertà ta' espressjoni tieħu l-prijorità bħala dritt fundamentali u 
tippermetti lill-uffiëjal jew lill-impjegat li jikkollabora f'pubblikazzjonijiet ta' natura 
litterarja, artistika, xjentifika, eëë. F'dan il-kaŜ, huwa jidher biss bħala persuna privata. 

 
 

II. L-OBBLIGI TA' SERVIZZ 
 
 

Il-missjoni ta' l-uffiëjal jew l-impjegat hija li dejjem ikun ta' servizz għall-istituzzjoni 
billi jwettaq l-irwol li jkun ingħatalu. Minn dan il-kunëett ta' servizz joħorāu bosta 
kompiti: dmir ta' disponibilità, dmir ta' twettiq ta' dmirijiet, dmir ta' rispett, għajnuna u 
għoti ta' pariri lis-superjuri āerarkiëi, dmir ta' rispett lill-kollegi, dmir ta' twettiq tar-
responsabilitajiet bħala uffiëjal jew impjegat, dmir ta' koperazzjoni, dmir ta' twettiq ta' 
l-obbligi privati u li jiāu osservati l-liāijiet u r-regolament tal-pulizija li jkunu fis-seħħ. 
 
 

A. Dmir ta' disponibilità 
 
1. Fuq il-baŜ ta' l-Artikolu 55 ta' l-Istatut u fil-limiti tas-subparagrafi 2 u 3 ta' dan l-

Artikolu, l-uffiëjal jew l-impjegat attiv għandu f'kull ħin ikun għad-dispoŜizzjoni ta' l-
istituzzjoni. Huwa għandu josserva l-ħin tax-xogħol, jirrispetta d-dewmien legali tax-
xogħol u l-iskema tal-liv u ma jistax ikun assenti mingħajr awtorizzazzjoni jew 
āustifikazzjoni. 
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2. Din id-dispoŜizzjoni tippermetti lill-istituzzjoni li, għal raāunijiet ta' servizz u fil-limiti 
previsti mill-Artikolu 56 ta' l-Istatut, titolbu jaħdem ħinijiet supplimentari2, li ssejjaħlu 
lura meta jkun qiegħed fuq liv annwali, li tirrifjutalu liv jew tikkanëellalu l-
awtorizzazzjoni li tkun diāà ngħatatlu. Kull deëiŜjoni ta' l-istituzzjoni għandha tkun 
motivata kif xieraq. Fl-ebda kaŜ ma jintilfu l-jiem ta' liv rifjutati jew ikkanëellati ta' l-
uffiëjal jew l-impjegat taħt dawn il-kundizzjonijiet. 

 
3. Sabiex jiāi garantit aħjar id-dmir ta' disponibilità, l-istatut stabbilixxa wkoll l-obbligu 

ta' residenza. L-Artikolu 20 ta' l-Istatut jipprevedi li l-uffiëjal jew l-impjegat huwa 
marbut li jgħix fil-post tal-ħidma tiegħu jew f'distanza minn dan ta' l-aħħar li ma tkunx 
kbira biŜŜejjed illi tostakola t-twettiq ta' dmirijietu. Dan l-artikolu jistabbilixxi wkoll li 
l-uffiëjal jew l-impjegat għandu jgħaddi l-indirizz personali tiegħu lill-istituzzjoni (ara 
fl-intranet il-formola ta' tibdil ta' l-indirizz privat li għandha tintbagħat lill-Unità tad-
Drittijiet individwali għall-uffiëjali u l-impjegati li jinsabu fil-Lussemburgu, u dak 
relatat mal-''karta ta' l-identità speëjali tal-Protokoll'' għall-uffiëjali u l-impjegati li 
jinsabu fi Brussell).  

 
4. Il-komunikazzjoni ta' l-indirizz personali tippermetti lill-istituzzjoni li tirreāistra lill-

uffiëjal jew lill-impjegat ma' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bil-konsegwenzi 
materjali, āuridiëi u prattiëi li din ir-reāistrazzjoni āāib magħha. Din l-informazzjoni 
hija trattata b'mod kunfidenzjali. 

 
5. L-Artikolu 60 ta' l-Istatut isaħħaħ dan il-mezz billi jimponi fuq l-uffiëjal jew l-

impjegat l-obbligu li tinkiseb awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti 
sabiex ikun jista' jqatta' l-liv mediku 'l bogħod mill-post fejn huwa jaħdem. Din l-
awtorizzazzjoni għandha tingħata mill-awtorità kompetenti, wara li tinkiseb opinjoni 
tat-tabib kunsillier, għal dewmien determinat u f'indirizz preëiŜ.  

 
6. Fi kwalunkwe ħin, l-uffiëjal jew l-impjegat li jinsab fuq liv mediku jista' jiāi soāāett 

għal kontroll mediku organizzat mill-istituzzjoni skond l-Artikolu 59 ta' l-Istatut u r-
regolamenti interni f'dan il-qasam. 

 
 
B. Dmir ta' t-twettiq ta' dmirijiet 
 
1. Fuq il-baŜi ta' l-Artikolu 21 ta' l-Istatut, l-uffiëjal jew l-impjegat huwa responsabbli 

mill-eŜekuzzjoni tal-kompiti li jkunu āew konferiti lilu. Huwa għandu jiddedika ruħu 
għall-eŜekuzzjoni tax-xogħol relatat ma' l-impjieg li huwa jokkupa, mingħajr ma jista' 
jeħles minnu billi jagħtih lill-kollegi tiegħu, għaliex f'dan il-kaŜ l-uffiëjal jirriskja li 
tinfetaħ proëedura kontrih għal nuqqas professjonali bil-konsegwenzi li joħorāu minn 
dan (Artikolu 51 ta' l-Istatut). Anke jekk huwa jqis li dan l-impjieg ma jixraqlux, huwa 
jibqa' marbut illi jwettaq dmirijietu fil-post tax-xogħol tiegħu sakemm, jekk ikun il-
kaŜ, jirnexxielu jikseb trasferiment. Id-dmir ta' twettiq ta' dmirijiet jimplika wkoll dmir 
ta' kollaborazzjoni bejn il-kollegi u sens ta' ħidma f'tim.  

 
2. Id-dmir ta' twettiq ta' dmirijiet ëerti drabi jimplika l-obbligu li tintlibes uniformi. F'dan 

il-kaŜ, l-uniformi hija magħŜula u titħallas mill-istituzzjoni. 
 

                                                            
2 Esklussivament f'kaŜijiet ta' emerāenza jew ta' ammont eëëessiv eëëezzjonali ta' xogħol, u fir-rispett tal-limitu 

massimu ta' 150 siegħa għal kull perjodu ta' 6 xhur. 
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3. Skond l-Artikolu 22 ta' l-Istatut, l-uffiëjal jew l-impjegat jista' jintalab li jagħmel 
tajjeb, bis-sħiħ jew parzjalment, għall-ħsara māarrba mill-Komunitajiet b'riŜultat ta' 
māieba ħaŜina serja min-naħa tiegħu matul jew b'rabta mat-twettiq ta' dmirijietu. Id-
deëiŜjoni motivata għandha tittieħed mill-awtorità kompetenti, wara li jkunu āew 
osservati l-formalitajiet dovuti fil-qasam dixxiplinari. L-Artikolu 22 jirrikonoxxi 
b'hekk ir-responsabilità finanzjarja ta' l-uffiëjali jew l-impjegati f'kaŜ ta' Ŝball 
personali serju u jagħti lill-imħallef Komunitajru kompetenza ta' āurisdizzjoni sħiħa 
biex jiddeëiedi dwar l-appelli mressqa wara l-applikazzjoni ta' din id-dispoŜizzjoni. 

 
 

C. Dmir ta' rispett ta' l-istituzzjoni u tas-superjuri Obbligu ta' għajnuna u ta' għoti 
ta' pariri lis-superjuri. 

 
1. L-uffiëjal jew l-impjegat għandu jeŜerëita dmirijietu skond l-istruzzjonijiet mogħtija 

lilu. Tkun xi tkun il-poŜizzjoni tiegħu, l-uffiëjal jew l-impjegat għandu jgħin u jagħti 
pariri lis-superjuri tiegħu (Artikolu 21, l-ewwel subparagrafu, ta' l-Istatut), u dan 
jimplika d-dmir ta' kollaborazzjoni attiva u leali mas-superjuri, filwaqt li għandu 
jingħatalhom informazzjoni u preëiŜazzjoni, pariri dwar inizjattivi u soluzzjonijiet u 
għandu jingħatalhom parir meta mitlub. Fit-twettiq ta' dmirijietu, l-uffiëjal għandu 
jinjora l-interessi personali tiegħu.  

 
2. L-uffiëjal jew l-impjegat inkarigat mill-iŜgurar tat-tħaddim ta' servizz huwa 

responsabbli mill-awtorità li tkun āiet konferita lilu u mill-eŜekuzzjoni ta' l-ordnijiet li 
huwa jkun ta. Ir-responsabilità proprja ta' min ikun taħtu ma tnaqqaslux mir-
responsabilitajiet tiegħu (Artikolu 21, it-tieni subparagrafu, ta' l-Istatut). 

 
3. L-uffiëjal jew l-impjegat mogħti l-awtorità āerarkika għandu s-setgħa li jagħti 

ordnijiet u l-obbligu li jieħu r-responsabilità għalihom, kemm fil-livell tal-kontenut kif 
ukoll ta' l-eŜekuzzjoni, mingħajr possibilità li jeħles minn din ir-responsabilità. L-
uffiëjal jew l-impjegat ma jistax jonqos milli japplika, jew inkella jgħawweā l-
applikazzjoni, ta' ordni rëevut mis-superjuri tiegħu. Is-setgħa ta' awtorità timplika 
wkoll, min-naħa tas-superjur āerarkiku, id-dmir li jisma' u jħeāāeā lill-persuni li jkunu 
taħtu. 

 
4. L-obbligu li l-ordnijiet irëevuti jiāu eŜegwiti fih limiti, previsti mill-Artikolu 21a ta' l-

Istatut. Fl-ebda kaŜ ma l-uffiëjal jew l-impjegat huwa marbut li jeŜegwixxi ordnijiet li 
jkunu illegali jew li ëarament imorru kontra r-regoli ta' sikurezza applikabbli. 

 
5. Kull uffiëjal huwa għad-dispoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew u għandu 

jikkontribwixxi sabiex l-istituzzjoni tiegħu tkun tista' twettaq il-missjonijiet tagħha, 
mogħtija lilha mit-Trattati, bl-aħjar mod possibbli. Għal din ir-raāuni, huwa għandu 
jaāixxi b'imparzjalità totali, b'āustizzja u b'newtralità, billi jŜomm biss f'moħħu l-
interessi ta' l-istituzzjoni u ta' l-Unjoni Ewropea.  

 
 
D. Projbizzjoni ta' ipperikolar tad-dinjità tal-kollegi 
 
1. Fl-attività tiegħu, l-uffiëjal jew l-impjegat fl-ebda kaŜ ma jista' jipperikola d-dinjità 

tal-kollegi tiegħu permezz ta' māieba mhux f'postha jew ta' kliem aggressiv jew 
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diffamatorju. Imāieba u kliem bħal dawn jistgħu jkunu soāāetti għal sanzjonijiet 
dixxiplinari. 
 
Dan huwa wkoll validu għal kwalunkwe forma ta' turment morali u sesswali, hekk kif 
previst mill-Artikolu 12a ta' l-Istatut. Iktar preëiŜament, il-kaŜijiet ta' turment sesswali 
huma trattati bħala diskriminazzjoni bbaŜata fuq is-sess. Jekk huwa jqis li qed jiffaëëja 
problema ta' dan it-tip, kull uffiëjal jew impjegat jista' jindirizza lill-Kumitat dwar it-
turment u l-prevenzjoni tiegħu fuq il-post tax-xogħol.  
    

2. Fl-ebda kaŜ ma' tista' tkun ammessa māieba bħar-rifjut ta' eŜekuzzjoni ta' l-
istruzzjonijiet irëevuti, jew il-preŜentazzjoni fis-servizz tiegħu fi stat li ma jkunx 
kompatibbli mad-dinjità marbuta mat-twettiq ta' dmirijietu. 

 
 
E. Dmir ta' twettiq tar-responsabilitajiet bħala uffiëjal 
 
1. Ir-responsabilità ta' kull uffiëjal jew impjegat timplika wkoll ir-rispett ta' l-ispirtu ta' 

tim, jiāifieri kunëett ta' unità u ta' solidarjetà, u ta' tħaddim tajjeb tas-Segretarjat 
Āenerali. Ħadd ma jista jistaħba wara d-deskrizzjoni tal-funzjonijiet tiegħu biex jevita 
li jittratta xi nuqqas ta' tħaddim tajjeb li jkun sar jaf dwaru. Bħala eŜempju, il-
konstatazzjoni ta' l-istat difettuŜ ta' element ta' wieħed mill-binjiet għandu jiāi senjalat 
immedjatament. 

 
 

F. Dmir ta' koperazzjoni leali fir-rigward ta' l-istituzzjoni u ta' l-awtoritajiet tagħha 
 
1. Fir-rispett tad-drittijiet fundamentali, l-istituzzjoni għandha tiggarantixxi l-ambjent u 

t-trasparenza li jippermettu li jiāu eŜaminati internament problemi eventwali, sa minn 
meta wieħed isir jaf dwarhom. Fil-kuntest ta' inkjesta amministrattiva mmexxija kif 
xieraq, kull uffiëjal jew impjegat huwa msejjaħ li jikkopera bis-sħiħ u li jipproduëi l-
elementi kollha li huwa jkun jaf dwarhom, kif ukoll l-ispjegazzjonijiet utli. 

 
2. Bl-istess mod, kull uffiëjal jew impjegat huwa msejjaħ li jikkollabora mill-qrib fl-

operazzjonijiet ta' kontroll immexxija uffiëjalment mill-istituzzjonijiet u mill-entitajiet 
Komunitarji abilitati, b'mod partikolari l-Qorti ta' l-Awdituri, l-Ombudsman Ewropew 
u l-Uffiëëju tal-ālieda kontra l-Frodi (OLAF), billi jagħti kwalunkwe għajnuna 
neëessarja kif ukoll jipprovdi l-elementi kollha ta' informazzjoni mitluba fir-rigward 
ta' l-inkjesta jew tal-kontroll. 

 
3. Mill-banda l-oħra, bi qbil ma' l-impenji li ħadu l-istituzzjonijiet fil-qasam tal-ālieda 

kontra l-frodi, kull uffiëjal jew impjegat li jsir jaf dwar xi elementi fattwali li jqajmu 
suspetti dwar l-eŜistenza ta' kaŜijiet eventwali ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe 
attività oħra illegali, jew dwar fatti serji marbuta ma' l-eŜerëizzju ta' attivitajiet 
professjoanli, għandu jinforma b'dan mingħajr dewmien lill-āerarkija tiegħu jew, jekk 
huwa jqis li dan ikun utli, lis-Segretarju Āenerali jew direttament lill-OLAF (skond id-
DeëiŜjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-18 ta' Novembru 1999). 

 
4. Jaqbel madankollu li jiāi enfasizzat li l-obbligu ta' informazzjoni jippreŜupponi l-

għarfien min-naħa ta' l-uffiëjal jew l-impjegat innifsu, ta' ''elementi fattwali'' li jqajmu 
suspetti dwar l-eŜistenza ta' kaŜijiet eventwali li jistgħu jiāu eŜaminati mill-OLAF. 
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Jaqbel li jiāi ppreëiŜat li għidud u suppoŜizzjonijiet ma jikkostitwixxux elementi 
fattwali u li denunëja b'intenzjonijiet ħŜiena timplika r-resposabilità ta' l-awtur tagħha.  

 
5. Id-deëiŜjoni msemmija hawn fuq tal-Parlament tipprevedi wkoll li, fil-kaŜ fejn tinsab 

il-possibilità ta' involviment personali ta' uffiëjal jew ta' impjegat, il-persuna 
kkonëernata għandha tkun infurmata b'dan mill-iktar fis, meta dan ma jipperikolax it-
tmexxija ta' l-inkjesta. F'kull kaŜ, konkluŜjonijiet li jsemmu uffiëjal jew impjegat 
b'ismu ma jistgħux jitressqu meta tingħalaq l-inkjesta, jekk il-parti kkonëernata ma 
tkunx ingħatat l-opportunità li tesprimi l-fehma tagħha dwar il-fatti kollha li 
jikkonëernawha. 

 
 
G. Dmir tat-twettiq ta' l-obbligi privati u ta' rispett tal-liāijiet u tar-regolamenti tal-

pulizija li jkunu fis-seħħ 
 
1. Skond l-Artikolu 23 ta' l-Istatut, "il-privileāāi u l-immunitajiet li jibbenefikaw 

minnhom l-uffiëjali [jew impjegati] huma konferiti esklussivament fl-interess tal-
Komunitajiet. Taħt riŜerva ta' dispoŜizzjonijiet tal-Protokoll dwar il-Privileāāi u l-

Immunitajiet, il-partijiet ikkonëernati għandhom iwettqu l-obbligi privati tagħhom, u 

għandhom jirrispettaw il-liāijiet u r-regolamenti tal-pulizija li jkunu fis-seħħ". Kull 
darba li dawn il-privileāāi u immunitajiet ikunu pperikolati, l-uffiëjal jew l-impjegat 
għandu jinforma b'dan immedjatament lill-awtorità kompetenti. 

 
 
H. Protezzjoni ta' l-uffiëjali u ta' l-impjegati 

 
1. L-istituzzjoni għandhha l-obbligu li tipproteāi, tgħin u tħeāāeā lill-uffiëjali u lill-

impjegati tagħha. Dan l-obbligu huwa previst mill-Artikoli 24 sa 26a ta' l-Istatut. 
 
2. L-istituzzjoni mhux biss għandha tgħin, tipproteāi u tiddefendi lill-uffiëjal jew lill-

impjegat tagħha li jkun mhedded, b'konnessjoni ma' l-irwol tiegħu u mal-funzjonijiet, 
kemm personalment, fil-familja jew fil-beni tiegħu, iŜda fil-kuntest tad-dmir ta' 
tħeāāiā, għandha wkoll tqis l-interessi leāittimi ta' l-uffiëjali u ta' l-impjegati meta 
tkun qed tieħu kwalunkwe deëiŜjoni. 

 
3. L-istituzzjoni għandha wkoll tippreŜerva n-natura kunfidenzjali tal-fajls individwali 

kollha u d-dejta fil-kompjuter li tkun teŜisti fil-kuntest tas-sistemi ta' āestjoni ta' l-
istaff. 

 
4. L-istituzzjoni għandha tiggarantixxi lill-uffiëjali u lill-impjegati ambjent ta' xogħol 

xieraq u proëeduri amministrattivi effikaëi u trasparenti. 
 
 

 
III. RELAZZJONIJIET MAê-êITTADINI 

 
 

1. Bi qbil mar-regoli applikabbli f'dan il-qasam, is-servizz ëivili Ewropew għandu jkun 
kemm trasparenti kif ukoll aëëessibbli għaë-ëittadini. Fil-fatt, id-deëiŜjonijiet li 
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jittieħdu fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea jikkonëernaw dejjem iktar direttament id-
diversi aspetti tal-ħajja ta' kuljum taë-ëittadini Ewropej. 

 
2. F'dan il-kuntest, huwa indispensabbli li jittieħdu d-dispoŜizzjonijiet neëessarji sabiex 

ikun jista' jsir adattament tal-mod ta' āestjoni u tal-kultura amministrattiva tal-
Parlament Ewropew sabiex tkun garantita komunikazzjoni aħjar mal-pubbliku. 

 
3. It-terminu ''pubbliku'' jinkludi l-persuni fiŜiëi u morali kollha (ëittadini ta' l-Unjoni 

Ewropea, ëittadini ta' Stati terzi, protagonisti ekonomiëi, eëë.), li jgħixu fl-Unjoni 
Ewropea, kemm jekk jaāixxu b'mod individwali kif ukoll jekk huma rappreŜentanti, 
bħal avukati jew gruppi ta' interess. 

 
4. L-uffiëjal jew l-impjegat għandu dejjem jevita li, fit-twettiq ta' dmirijietu, iwettaq 

kwalunkwe diskriminazzjoni relatata man-nazzjonalità, mas-sess, mar-razza jew ma' l-
oriāini etnika, mal-kultura, mar-reliājon, ma' l-età, mal-lingwa, mal-preferenzi 
sesswali jew ma' l-istat fiŜiku tal-persuna kkonëernata. Minbarra dan, huwa m'għandu 
qatt jabbuŜa mill-poteri li jkunu ngħatawlu fit-twettiq ta' dmirijietu. 

 
5. L-uffiëjal jew l-impjegat għandu jagħti prova ta' māieba korretta u disponibbli, fil-

kuntatti tiegħu mal-pubbliku.  
 
 
A. Trasparenza fl-amministrazzjoni 

 
1. Kull mistoqsija bil-miktub indirizzata lis-servizz amministrattiv tal-Parlament 

Ewropew minn persuna minn barra l-istituzzjoni għandha tiāi trattata mill-aktar fis. 
Skond ir-regoli applikabbli, it-tweāiba għandha tingħata fil-lingwa uffiëjali ta' l-
Unjoni Ewropea li ntuŜat mill-persuna li ressqet il-mistoqsija. 

 
2. Meta mistoqsija titressaq bi Ŝball lil servizz amministrattiv, l-uffiëjal jew l-impjegat 

għandu jittraŜmettiha mill-ewwel lis-servizz amministrattiv kompetenti. 
 
3. Minbarra l-firma ta' l-awtur tagħha, kull deëiŜjoni għandu jkun fiha l-ismijiet, il-

kunjomijiet u l-kariga ta' dan l-awtur. 
 
4. B'applikazzjoni tar-regoli pertinenti u bi qbil ma' l-istruzzjonijiet irëevuti mis-superjuri 

āerarkiëi tiegħu, l-uffiëjal jew l-impjegat għandu jsemmi b'mod ëar ir-raāunijiet għal 
deëiŜjoni negattiva. 

 
5. Jekk deëiŜjoni tkun tista' tkun kawŜa għal appell, hija għandha b'mod partikolari 

tinkludi indikazzjoni tan-natura ta' l-appell, l-entitajiet li jistgħu jingħataw is-setgħa 
(Awtorità tal-Ħatra/AECC, l-Ombudsman Ewropew, il-Qorti tal-Āustizzja, eëë) kif 
ukoll l-iskadenzi applikabbli. 

 
6. Jekk uffiëjal jew impjegat ikun jokkupa kariga li permezz tagħha jkun f'kuntatt mal-

pubbliku,  huwa għandu jwieāeb it-telefonati u/jew l-emails mill-aktar fis. F'kaŜ ta' 
assenza, il-linja tat-telefon u l-email għandhom jitqiegħdu fuq il-linja u l-email ta' 
kollega li għandu jiŜgura sostituzzjoni u/jew preŜenza fl-uffiëëju. Huwa dmir tal-
āerarkija li tara li jkun hemm preŜenza fl-uffiëëju Ŝgurata. 
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7. L-uffiëjali jew l-impjegati tas-servizzi relatati mal-pubbliku għandhom iwieābu l-
mistoqsijiet imressqa lilhom, iŜda fil-limiti tal-proëeduri regolamentari u tal-prattiki 
amministrattivi. 

 
8. Kwalunkwe mistoqsija mhux preëiŜa jew inkorretta għandha tintbagħat lura lil min 

ikun ressaqha, filwaqt li dan għandu jiāi mistieden jagħti iktar preëiŜjonijiet. 
 

 
B. Aëëess għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew 
 
1. L-Artikolu 255 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jgħid illi kull persuna 

għandha dritt għal aëëess għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew. Il-prinëipji 
āenerali li jirregolaw dan l-aëëess u l-limiti applikabbli għalih huma stabbiliti fir-
Regolament (KE) 1049/2001 (ĀU L 145, 31.05.2001). Sabiex jiāi rispettat dan ir-
Regolament, il-Parlament Ewropew adatta r-Regolament intern tiegħu bid-DeëiŜjoni 
tat-13 ta' Novembru 2001. DeëiŜjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' 
Novembru 2001, li āiet ippubblikata fil-Āurnal Uffiëjali (ĀU C 374, 29.12.2001), 
tistabbilixxi d-dispoŜizzjonijiet speëifiëi rigward l-aëëess għad-dokumenti tal-
Parlament Ewropew. 

 
2. Id-dritt għall-informazzjoni huwa limitat mill-prinëipju tal-protezzjoni tad-dejta 

personali, imniŜŜel fl-Artikolu 286 tat-Trattat KE u ppreëiŜat fir-Regolament KE 
45/2001 (ĀU L 8, 12.1.2001) u fid-DeëiŜjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tas-6 
ta' Diëembru 2005. Id-dritt għall-informazzjoni huwa wkoll limitat mis-sigriet 
professjonali mwaqqaf fl-Artikolu 287 tat-Trattat KE u spjegat fl-Artikolu 17 ta' l-
Istatut. 

 
3. L-uffiëjali u l-impjegati dejjem għandhom ikunu konxji, meta jkunu qed jittrattaw ma' 

persuni li jitolbu aëëess għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, mid-dritt ta' aëëess 
għall-pubbliku, hekk kif stabbilit fl-istrumenti leāiŜlattivi msemmija hawn fuq. 

 
4. L-istrument prinëipali li jiffaëilita l-aëëess għall-pubbliku huwa r-reāistru ta' referenzi 

tal-Parlament Ewropew. Il-parti l-kbira tad-dokumenti leāiŜlattivi huma direttament 
aëëessibbli f'dan ir-reāistru. Ir-reāistru fih ukoll, sakemm dan ikun possibbli, referenzi 
għal dokumenti oħra stabbiliti jew irëevuti mill-Parlament Ewropew. F'dan ir-rigward, 
l-uffiëjali u l-impjegati għandhom jirrispettaw bir-reqqa r-regoli stabbiliti mis-
Segretarju Āenerali f'dak li jikkonëerna r-reāistrazzjoni tad-dokumenti u d-dħul tar-
referenzi tad-dokumenti fir-reāistru ta' referenzi tal-Parlament Ewropew. 

 
5. Fid-DeëiŜjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2001, il-Bureau tal-Parlament Ewropew qal 

li l-ipproëessar tat-talbiet għal aëëess għal dokumenti tal-Parlament Ewropew għandu 
jkun āestit fuq baŜi ëentralizzata mis-servizz responsabbli mir-resāistru 
(registre@europarl.europa.eu), li, fil-prinëipju, għandu skadenza ta' ħmistax-il jum ta' 
xogħol biex iwieāeb talba. Għalhekk, kull talba għal aëëess irëevuta mill-uffiëjali jew 
mill-impjegati, għal dokumenti stabbiliti jew irëevuti mill-Parlament Ewropew, 
għandha tiāi traŜmessa lil dan is-servizz, ħlief jekk it-talba tkun tikkonëerna dokument 
li jkun diāà tqiegħed għad-dispoŜizzjoni u jkun direttament aëëessibbli permezz tar-
reāistru. F'dan il-kaŜ, l-uffiëjal għandu jgħin lill-persuna li tkun qed tagħmel it-talba 
fir-riëerka tagħha jew, jekk ikun il-kaŜ, għandu jipprovdilha d-dokument imfittex.  
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6. Meta uffiëjali jew impjegati jiāu kkonsultati mis-servizz responsabbli mir-reāistru 
dwar talba għal aëëess għal dokument li jkun tal-kompetenza tas-servizz tagħhom 
stess, huma għandhom jagħmlu sforz sabiex iwieābu fi Ŝmien massimu ta' ħmistax-il 
jum ta' xogħol lis-servizz responsabbli mir-reāistru. 

 
 
C. Ābir tad-dejta u Ŝamma ta' l-informazzjoni 
 
1. F'kaŜ fejn il-Parlament Ewropew jintalab jiābor informazzjoni jew dejta mill-

pubbliku, u ladarba jintlaħaq l-iskop li għalih din l-informazzjoni tkun ināabret, din l-
informazzjoni tista' biss tinŜamm, ħlief b'approvazzjoni speëifika tal-partijiet kollha 
kkonëernati, għal ipproëessar għal skopijiet storiëi, statistiëi jew āuridiëi.  

 
 
D. Ilmenti 
 
1. Il-pubbliku għandu d-dritt li jressaq ilment kontra ksur eventwali tad-dispoŜizzjonijiet 

imsemmija fil-Kapitolu III ta' dan il-Kodiëi, billi jindirizza lid-Direttur Āenerali għall-
Persunal. 

 
 

 
KONKLUśJONIJIET 

 
 

Skond l-Istatut ta' l-uffiëjali, u bi qbil mar-rieda tal-fundaturi tiegħu, is-servizz lill-
Unjoni Ewropea jagħti lill-uffiëjal jew lill-impjegat dinjità partikolari, ikunu xi jkunu 
n-natura ta' dmirijietu, l-importanza tar-responsabilitajiet tiegħu jew il-kariga tiegħu 
fil-āerarkija.  
 
Din is-sitwazzjoni timponi fuqu ëerti obbligi, u tesiāi māieba adegwata għal din id-
dinjità.  
 
Il-persuna li tidħol fis-servizz ëivili Ewropew għandha tkun konxja minn dawn l-
esiāenzi, maħsuba fl-interess esklussiv ta' l-Unjoni Ewropea, u għandha tifhem li, 
minbarra l-garanziji li jingħatawlha mill-Istatut, hija għandha tirrispetta numru ta' 
dmirijiet u ta' obbligi.   
 
B'hekk, il-leāiŜlatur ried jipproteāi lill-Unjoni Ewropea mir-riskji ta' lealtà ta' l-
uffiëjali u ta' l-impjegati tagħha fir-rigward tad-diversi protagonisti u sorsi ta' pressjoni 
esterna. 
  
Ir-relazzjoni ta' mpjieg stabbilita mill-Istatut hija bbaŜata fuq il-kultura u fuq l-istorja 
ta' l-Istati Membri u għandha bħala speëifiëità il-marka ta' l-ispirtu tad-9 ta' Mejju 
1950. 
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Anness 1 
 
 
 

TALBA GĦAL AWTORIZZAZZJONI MINN QABEL 
skond l-Artikolu 11, subparagrafu 2, ta' l-Istatut 

u l-Artikoli 11, 54 u 81 ta' l-R.A.A. 
________ 

 
"L-uffiëjal ma jistax jaëëetta, la minn gvern u lanqas minn sors estern ieħor għall-istituzzjoni li huwa jaħdem għaliha, mingħajr 

awtorizzazzjoni ta' l-awtorità tal-ħatra, onorifiëenza, dekorazzjoni, favur, rigal, ħlas, ikunu ta' liema natura jkunu, ħlief għas-servizzi 

pprovduti jew qabel il-ħatra tiegħu, jew inkella matul liv speëjali għal servizz militari jew nazzjonali, u għal dawn is-servizzi stess." 
 
 
 
I. APPLIKANT (uffiëjal/impjegat) 

 
KUNJOM u Isem: 

 
Nru. ta' l-Istaff :      

  
Indirizz amministrattiv (post, bini, uffiëëju) :      
 
Numru tat-telefon : 

 
 

Natura tat-talba (għandha tiāi ppreëiŜata fid-dettall) : 
 
-  suāāett tat-talba (onorifiëenza, dekorazzjoni, favur, rigal, eëë) : 
 
 
 
 

 
-  isem u indirizz tal-gvern / amministrazzjoni / intrapriŜa / entità oħra li trid tagħti din 

l-onorifiëenza / distinzjoni : 
 
 
 
 

 
- raāunijiet u ëirkostanzi eventwali : 

 
 
 
 
 
 

Data:      Firma ta’ l-applikant :  
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II. OPINJONI TAD-DIRETTUR ĀENERALI1 TA' L-APPLIKANT dwar il-

kompatibilità ta' din it-talba ma' l-interessi ta' l-istituzzjoni : 
 
 
 
                   □ favur                          □ kontra 
 
 
 

 F'kaŜ ta' opinjoni kuntrarja, jekk jogħābok indika r-raāunijiet: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data:       Firma: 
 
 
 
 
 
Għandha tiāi traŜmessa lill-Unità tal-Āestjoni ta' l-Istaff u tal-karrieri, fil-
Lussemburgu, għal segwitu u klassifikar fil-fajl personali. 

                                                            
1 SG ta' grupp politiku għal uffiëjal issekondat/impjegat temporanju fil-grupp, Kap tal-Kabinett tal-

President/Kap tal-Kabinett ta' l-SG għal impjegati tal-Kabinetti. 
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Anness 2 
 
 
 

TALBA GĦAL AWTORIZZAZZJONI 
biex tiāi eŜerëitata attività esterna jew mandat lil hinn mill-Komunitajiet (Artikolu 12b 

ta' l-Istatut u Artikoli 11, 54 u 81 ta' l-R.A.A.) 
________ 

 
"Taħt riŜerva ta' l-Artikolu 15, l-uffiëjal li jipproponi ruħu biex jeŜerëita attività esterna, bi ħlas jew le, jew li jwettaq mandat lil hinn mill-

Komunitajiet għandu jitlob minn qabel l-awtorizzazzjoni ta' l-awtorità tal-ħatra. Din l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tiāi rifjutata ħlief jekk l-

attività jew il-mandat ikunu ta' natura li jostakolaw it-twettiq ta' dmirijiethom jew ikunu imkompatibbli ma' l-interessi ta' l-istituzzjoni 

tagħhom. 
L-uffiëjal għandu jinforma lill-awtorità tal-ħatra bi kwalunkwe tibdil fl-attività jew fil-mandat imsemmija hawn fuq, li jsir wara t-talba 

tiegħu għal awtorizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-paragrafu 1.  L-awtorizzazzjoni tista' tiāi rtirata jekk l-attività jew il-mandat ma jissodisfawx 

il-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-aħħar sentenza.'' 
 
 
I - APPLIKANT (uffiëjal/impjegat) 
 

KUNJOM u Isem: 
 
Nru. ta' l-Istaff :  
     
Indirizz amministrattiv (post, bini, uffiëëju) :      
 
Numru tat-telefon : 
 

 
Natura ta' l-attività (*)  
(għandha tiāi ppreëiŜata fid-dettall: tagħlim bit-titolu tal-kors, studji, tip ta' xogħol, eëë) 
 

 

 
 
 
 

Entitajiet li għandha titwettaq l-attività magħhom (*) 
 

Isem u indirizz : 
 

 
 
 
 

Tagħrif dwar l-attività msemmija(*) 
 

Post fejn se titwettaq l-attività : 
 

Numru totali ta' sigħat ta' ħidma effettiva : ...... sigħat fil-āimgħa jew ....... sigħat fix-xahar 
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Din l-attività hija prevista (ħassar il-kliem inutli) : 
 
- barra l-ħinijiet tax-xogħol: 

- filgħaxija 
- is-Sibt 
- il-Ħadd 
 

- matul il-ħinijiet tax-xogħol (għandhom jiāu ppreëiŜati d-dati u s-sigħat) : 
 

L-attività se āāib magħha eventwalment assenza totali ta' ...... jiem. 
 
F'kaŜ ta' talba għal liv speëjali, egħmeŜ kopja tat-talba tiegħek fi Streamline. 
 
 
 

 Modalitajiet finanzjarji(*) 
 

Ammonti direttament jew indirettament marbuta ma' l-attività, li se jiāu eventwalment 
irëevuti għal : 
 

 a) spejjeŜ ta' l-ivvjaāāar : 
b) spejjeŜ ta' soāāorn : 

 c) spejjeŜ oħra (għandhom jiāu speëifikati) : 
 
 
 

Pubblikazzjoni(*) 
 

L-attività se twassal għal pubblikazzjoni?  
Jekk iva, għandu jiāi ppreëiŜat il-ħlas eventwali : 
 
 

______ 
 

(*)  Dan it-tagħrif għandu jiāi ëertifikat hawn isfel mill-entità li magħha se ssir l-
attività : 

 
 
 

êertifikat ta' konformità     Timbru u firma 
 
 

Data 
 

 
 Data :      Firma ta’ l-applikant : 
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II. OPINJONI TAD-DIRETTUR ĀENERALI1 TA' L-APPLIKANT dwar il-
kompatibilità ta' din it-talba ma' l-interessi ta' l-istituzzjoni :  

 
 
                   □ favur                          □ kontra 
 
 
 
 F'kaŜ ta' opinjoni kuntrarja, jekk jogħābok indika r-raāunijiet: 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Data :       Firma: 
 
 
 
 
Għandha tiāi traŜmessa lill-Unità tal-Āestjoni ta' l-Istaff u tal-karrieri, fil-
Lussemburgu, għal segwitu u klassifikar fil-fajl personali. 
 

                                                            
1 SG ta' grupp politiku għal uffiëjal issekondat/impjegat temporanju fil-grupp, Kap tal-Kabinett tal-

President/Kap tal-Kabinett ta' l-SG għal impjegati tal-Kabinetti. 
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Anness 3 
 
 

 
DIKJARAZZJONI TA' L-ATTIVITÀ TAL-MIśśEWWEĀ 

(Artikolu 13 ta' l-Istatut u Artikoli 11 u 81 ta' l-R.A.A.) 
________ 

 
 
''Jekk il-miŜŜewweā ta' uffiëjal jeŜerëita professjonalment attività li jitħallas għaliha, l-uffiëjal għandu jiddikjara dan lill-awtorità tal-ħatra 

fl-istituzzjoni tiegħu. Fil-kaŜ fejn din l-attività tkun inkompatibbli ma' dik ta' l-uffiëjal, u jekk dan ta' l-aħħar ma jkunx jista' jagħti kelmtu li 

din is-sitwazzjoni tkun se tintemm fi Ŝmien partikolari, l-awtorità tal-ħatra, wara opinjoni tal-kumitat konāunt, għandha tiddeëiedi jekk l-uffiëjal 

għandux jinŜamm fil-funzjonijiet tiegħu jew għandux jiāi trasferit għal impjieg  ieħor". 
 
 
KUNJOM u Isem ta' l-uffiëjal / impjegat : 
 
Nru. ta' l-Istaff :      
 
Indirizz amministrattiv (post, bini, uffiëëju) :      
 
Numru tat-telefon : 
 
 
KUNJOM u Isem tal-miŜŜewweā : 
 
Isem ta' min iħaddem : 
 
 
 
 
Karigi eŜerëitati mill-miŜŜewweā : 
 
 
 
 
 
 
L-uffiëjal / impjegat jiddikjara fuq l-unur li d-dikjarazzjonijiet magħmula hawn fuq huma 
eŜatti u jieħu l-impenn li jinforma bi kwalunkwe tibdil fis-sitwazzjoni professjonali tal-
miŜŜewweā tiegħu. 
 
 
 
 
Data :     Firma ta' l-uffiëjal jew ta' l-impjegat : 
 
 
Għandha tiāi traŜmessa lill-Unità tal-Āestjoni ta' l-Istaff u tal-karrieri, fil-Lussemburgu, 
għal segwitu u klassifikar fil-fajl personali. 
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Anness 4 
 
 

DIKJARAZZJONI TA' KANDIDATURA 
għal servizzi ëivili elettivi jew għal karigi politiëi għoljin 

(Artikolu 15, subparagrafu 1, ta' l-Istatut u Artikoli 11 u 81 ta' l-R.A.A.) 
________ 

 
''L-uffiëjal li jipproponi ruħu bħala kandidat għal servizz ëivili għandu jinforma b'dan lill-awtorità tal-ħatra.  Din għandha tiddeëiedi jekk il-

persuna kkonëernata, fir-rigward ta' l-interess tas-servizz : a) għandhiex tippreŜenta talba għal liv personali; b) għandhiex titlob li tingħata 

permess għal liv annwali; c) tistax tiāi awtorizzata li teŜerëita l-attività tagħha part-time; d) tistax tkompli teŜerëita l-attività tagħha kif 

kienet tagħmel qabel.'' 
 
 
I. APPLIKANT (uffiëjal/impjegat) : 
 

KUNJOM u Isem: 
 
Nru. ta' l-Istaff :      
 

 Indirizz amministrattiv (post, bini, uffiëëju) :      
 
 Numru tat-telefon : 
  
      
Għandha tiāi ppreëiŜata fid-dettall in-natura tas-servizzi ëivili elettivi (mandat ta' Membru 
parlamentari, ta' Membru parlamentari Ewropew, elezzjonijiet muniëipali, eëë) jew ta' karigi 
politiëi għoljin li għandhom jiāu eŜerëitati:  
 
 
 
 
 
u, meta applikabbli: 
 
 - il-pajjiŜ u l-post ta' l-elezzjoni : 

 - l-isem tal-lista elettorali : 

 - il-post okkupat fuq din il-lista : 

 -  id-dewmien tal-kampanja elettorali (billi jiāu ppreëiŜati d-dati tal-bidu u tat-tmiem, 

u billi jiāi indikat jekk din il-kampanja hijiex se ssir matul il-ħinijiet tax-xogħol) : 

 
 
Nieħu l-impenn li ninforma mingħajr dewmien lill-awtorità tal-ħatra jew lill-AECC bl-
elezzjoni eventwali tiegħi, u li nippreŜenta dikjarazzjoni relatata ma' l-eŜerëizzju ta' 
servizz ëivili jew ta' karigi politiëi għoljin. 

 
 

Data :      Firma ta’ l-applikant : 
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II.   VISA TAD-DIRETTUR ĀENERALI1 TA' L-APPLIKANT 
 
 
 
 
 
 

Data :      Firma: 
 
 
 
 
Għandha tiāi traŜmessa lill-Unità tal-Āestjoni ta' l-Istaff u tal-karrieri, fil-Lussemburgu, 
għal segwitu u klassifikar fil-fajl personali. 

                                                            
1 SG ta' grupp politiku għal uffiëjal issekondat/impjegat temporanju fil-grupp, Kap tal-Kabinett tal-

President/Kap tal-Kabinett ta' l-SG għal impjegati tal-Kabinetti. 
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Anness 5 
 
 
 

DIKJARAZZJONI 
relatata ma' l-eŜerëizzju ta' servizz ëivili elettiv 

jew ta' kariga politika għolja 
(Artikolu 15, subparagrafu 2, ta' l-Istatut u Artikoli 11 u 81 ta' l-R.A.A.) 

 
________ 

 
''F'kaŜ ta' elezzjoni jew ta' ħatra għal servizz ëivili, l-uffiëjal għandu jinforma immedjatament lill-awtorità tal-ħatra.  Skond l-interessi tas-

servizz, l-importanza ta' dawn il-funzjonijiet, l-obbligi li dawn iāibu magħhom u l-ħlas u l-kumpensi li jāibu magħhom, l-awtorità tal-ħatra 

għandha tieħu waħda mid-deëiŜjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.  Jekk l-uffiëjal jinsab bil-liv personali jew jekk ikun awtorizzat jeŜerëita 

attività part-time, huwa jkun awtorizzat jagħmel dan għal Ŝmien ekwivalenti għal dak tal-mandat tiegħu.'' 
 
 
 
I - APPLIKANT (uffiëjal/impjegat) 
 

KUNJOM u Isem: 
 
Nru. ta' l-Istaff :         
 

 Indirizz amministrattiv (post, bini, uffiëëju) :      
 
 Numru tat-telefon : 

 
  

Għandu jiāi indikat fid-dettall: 
 
 
 -  in-natura tal-funzjonijiet eŜerëitati (mandat tal-Membru parlamentari, tal-Membru 

parlamentari Ewropew, elezzjonijiet muniëipali, eëë) : 
 
 - il-pajjiŜ u l-post ta' l-elezzjoni : 
 
 - id-data tal-bidu tal-funzjonijiet u d-dewmien : 
 
 - il-ħinijiet u l-frekwenza tal-prestazzjonijiet : 
 
 - il-ħlas previst fix-xahar : 
 
 
 
 
 

Data :      Firma ta’ l-applikant : 
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II. VISA TAD-DIRETTUR ĀENERALI1 TA' L-APPLIKANT 
 
 
 
 
 
 

  Data :      Firma: 
 
 
 
 
Għandha tiāi traŜmessa lill-Unità tal-Āestjoni ta' l-Istaff u tal-karrieri, fil-Lussemburgu, 
għal segwitu u klassifikar fil-fajl personali. 

                                                            
1 SG ta' grupp politiku għal uffiëjal issekondat/impjegat temporanju fil-grupp, Kap tal-Kabinett tal-

President/Kap tal-Kabinett ta' l-SG għal impjegati tal-Kabinetti. 
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Anness 6 
 
 
 

NOTIFIKA MINN QABEL 
għal pubblikazzjoni ta' test relatat ma' l-attività tal-Komunitajiet 

(Artikolu 17a, subparagrafu 2, ta' l-Istatut 
u Artikoli 11, 54 u 81 ta' l-R.A.A.) 

________ 
 

''Mingħajr preāudizzju għall-Artikoli 12 u 17, l-uffiëjal li jkollu l-intenzjoni li jippubblika, kemm waħdu kif ukoll f'kollaborazzjoni ma' 

ħaddieħor, test ikun xi jkun li s-suāāett tiegħu jkun relatat ma' l-attività tal-Komunitajiet għandu jinforma b'dan minn qabel lill-awtorità tal-

ħatra. 

Jekk l-awtorità tal-ħatra tkun tista' turi li l-pubblikazzjoni tista' tipperikola b'mod serju l-interessi leāittimi tal-Komunitajiet, hija għandha 

tinforma lill-uffiëjal bil-miktub dwar id-deëiŜjoni tagħha fi Ŝmien massimu ta' 30 jum ta' xogħol, minn meta tkun irëeviet l-informazzjoni.  

Jekk l-ebda deëiŜjoni ma tiāi notifikata sa dak iŜ-Ŝmien, l-awtorità tal-ħatra titqies bħala li ma qajmet l-ebda oāāezzjoni''. 
 
 
 
I -  APPLIKANT (uffiëjal / impjegat) 
 
 KUNJOM u Isem: 
 
 Nru. ta' l-Istaff :      
 
 Indirizz amministrattiv (post, bini, uffiëëju) :      
 
 Numru tat-telefon : 
 
  
 

Pubblikazzjoni : egħmeŜ it-test sħiħ u agħmel sommarju tat-test li għandu jiāi 
ppubblikat, hawn taħt : 
 

 
 
 
 
 
 
 Isem u indirizz tal-gazzetta, rivista jew editur li jkun se jippubblika t-test : 
 
 
 
 
 
 Ammont ta' ħlas jew salarju rëevut għal din il-pubblikazzjoni : 
 
 
 
 Data :      Firma ta’ l-applikant : 
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II. VISA TAD-DIRETTUR ĀENERALI1 TA' L-APPLIKANT 
 

 
Id-dokument li l-applikant jixtieq jippubblika huwa ta' natura li jipperikola l-interessi tal-
Komunitajiet? 
 
 

IVA  LE 
 
 

F'kaŜ ta' opinjoni kuntrarja, jekk jogħābok indika r-raāunijiet: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data :       Firma: 

 
 
 
 
Għandha tiāi traŜmessa lill-Unità tal-Āestjoni ta' l-Istaff u tal-karrieri, fil-Lussemburgu, 
għal segwitu u klassifikar fil-fajl personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 SG ta' grupp politiku għal uffiëjal issekondat/impjegat temporanju fil-grupp, Kap tal-Kabinett tal-

President/Kap tal-Kabinett ta' l-SG għal impjegati tal-Kabinetti. 


