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REGOLI INTERNI DWAR IŻ-ŻJARAT TA' STUDJU

FIS-SEGRETARJAT ĠENERALI TAL-PARLAMENT EWROPEW

TITOLU I - ŻJARAT TA' STUDJU

Artikolu 1

Suġġett

Iż-żjarat ta' studju għandhom l-għan li jagħtu liċ-ċittadini ta' kwalunkwe nazzjonalità, li
għandhom tal-anqas 18-il sena, l-opportunità li jistudjaw aktar fil-fond suġġetti speċifiċi relatati
mal-integrazzjoni Ewropea, permezz ta' wieħed mill-modi li ġejjin:

– bil-konsultazzjoni ta' dokumenti fil-librerija jew fl-arkivji tal-Parlament Ewropew;

– b'laqgħa ma' uffiċjali speċjalizzati li jkunu nnotifikaw lill-persuna kkonċernata
bid-disponibbiltà tagħhom.

Artikolu 2

Kompetenzi

Id-Direttur Ġenerali għall-Persunal huwa l-awtorità kompetenti li għandha s-setgħa tiddeċiedi
dwar l-ammissjoni u dwar kwalunkwe kwistjoni amministrattiva relatata maż-żjarat ta' studju.
Hu jista' jiddelega dawn is-setgħat, b'mod totali jew parzjali, lill-kap tal-unità responsabbli għaż-
żjarat ta' studju.

Artikolu 3

Tul ta' żmien

Iż-żjarat ta' studju jistgħu jsiru fi kwalunkwe żmien matul is-sena.

It-tul massimu taż-żjarat ta' studju għandu jiġi ddefinit skont l-applikazzjoni taċ-ċittadin u l-
possibbiltajiet tas-servizzi tal-Parlament Ewropew li jospitawh. It-tul massimu għandu jkun
xahrejn.

Artikolu 4

Post

Iż-żjarat ta' studju jistgħu jsiru fi kwalunkwe żmien fit-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament
Ewropew, Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu, kif ukoll fl-uffiċċji ta' kollegament tal-
Parlament Ewropew li jinsabu fil-belt kapitali jew fil-bliet ewlenin ta' kull Stat Membru u ta' xi
pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea.
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Artikolu 5

Kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-ammissjoni għal żjara ta' studju

Il-persuni li jkunu bbenefikaw minn żjara ta' studju, traineeship jew impjieg fil-Parlament
Ewropew għandhom iħallu jgħaddi perjodu ta' sitt xhur mit-tmiem taż-żjara ta' studju, tat-
traineeship jew tal-impjieg tagħhom qabel ma jippreżentaw applikazzjoni għal żjara ta' studju.

Artikolu 6

Ammissjoni

Il-persuni li jixtiequ jagħmlu żjara ta' studju għandhom jippreżentaw applikazzjoni lill-awtorità
kompetenti mill-inqas xahar qabel id-data proposta taż-żjara. Is-servizz inkarigat miż-żjarat ta'
studju għandu jivverifika jekk is-servizz ikkonċernat tal-Parlament Ewropew jistax jilqa' żjara
ta' studju.

L-awtorità kompetenti għandha tibgħat tweġiba lill-applikant li fiha tiddikjara d-deċiżjoni
meħuda dwar l-applikazzjoni tiegħu.

Jekk l-applikazzjoni tiġi approvata, l-awtorità kompetenti għandha tikkonferma fit-tweġiba
tagħha l-perjodu li matulu tista' ssir iż-żjara ta' studju, li jista' jkun l-istess bħall-perjodu mitlub
jew iqsar minnu.

Jekk l-applikazzjoni tiġi rrifjutata, l-awtorità kompetenti mhijiex meħtieġa tispjega r-raġunijiet
tagħha.

Artikolu 7

Dokumenti ġustifikattivi

L-applikazzjoni indirizzata lill-awtorità kompetenti trid tkun kompluta u tinkludi dawn id-
dokumenti li ġejjin:

– ittra ta' motivazzjoni indirizzata lill-awtorità kompetenti li tispeċifika s-suġġett li
għandu jiġi studjat, il-post u l-perjodu mixtieqa;

– curriculum vitae;

– kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità;

– estratt tal-fedina penali. Fin-nuqqas ta' estratt tal-fedina penali, u soġġett għall-
kunsens minn qabel tal-awtorità kompetenti, l-applikant jista' jipprovdi ittra ta'
referenza li tiċċertifika kondotta tajba, maħruġa minn istitut tal-edukazzjoni jew
minn impjegatur, dment li l-ittra tagħmel referenza għal perjodu ta' studju jew
xogħol imwettqa mill-persuna matul it-tnax-il xahar ta' qabel l-applikazzjoni.

Artikolu 8

Spejjeż

Il-Parlament Ewropew ma għandux jieħu sehem fl-ispejjeż ta' kwalunkwe tip imġarrba mill-
viżitaturi.
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Artikolu 9

Assigurazzjoni kontra l-inċidenti

Il-Parlament Ewropew għandu jissottoskrivi assigurazzjoni kontra l-inċidenti għall-persuni li
jagħmlu żjara ta' studju li toffrilhom kopertura komplementari għal dik tas-sistema nazzjonali u
għal kwalunkwe assigurazzjoni oħra.

Id-dettalji tal-polza tal-assigurazzjoni disponibbli għandhom ikunu ppubblikati fis-sit web tal-
Parlament.

F'każ ta' inċident, il-persuna li tkun qed tagħmel żjara ta' studju għandha tikkuntattja
direttament lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Il-Parlament ma jistax jaġixxi ta' medjatur.

TITOLU II - DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 10

Appelli

1. Ma jista' jsir l-ebda appell formali intern kontra xi deċiżjoni li tikkonċerna ż-żjarat ta' studju.

2. Fuq talba bil-miktub u motivata mill-kandidat għal żjara ta' studju, l-awtorità kompetenti tista'
toffri medjazzjoni informali sabiex issolvi problema speċifika.

3. Deċiżjoni li tittieħed fl-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli interni tista' tiġi kkontestata quddiem il-
Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

Protezzjoni tad-data

Irrispettivament minn jekk l-applikazzjonijiet ġewx approvati, irrifjutati jew irtirati, id-data
personali li tinġabar b'rabta maż-żjarat ta' studju għandha tiġi pproċessata skont ir-Regolament
(UE) 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, korpi, uffiċċji u
aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data. Kwalunkwe data personali għandha
tiġi pproċessata biss għall-finijiet tar-regoli interni preżenti u fil-qafas tagħhom.
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Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

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

2. Iż-żjarat ta' studju li jkunu għaddejjin fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dawn ir-regoli għandhom
jibqgħu soġġetti għar-regoli interni dwar it-traineeships u ż-żjarat ta' studju fis-Segretarjat
Ġenerali tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Frar 2013. Ħlief f'dawn il-każijiet speċifiċi, dawn ir-
regoli interni għandhom jissostitwixxu r-regoli msemmija hawn fuq.

Magħmul fil-Lussemburgu, fi

Klaus WELLE


