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REGOLI DWAR IT-TRAINEES TAL-MEMBRI

DECIŻJONI TAL-BUREAU

TAL-10 TA' DIĊEMBRU 20181

IL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 25(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew2,

Billi

(1) It-traineeships mal-Membri tal-Parlament Ewropew jikkontribwixxu għall-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali fl-Ewropa u jippromwovu fehim aħjar tal-mod kif tiffunzjona l-Istituzzjoni; 

(2) Il-valur tat-traineeships, b'mod partikolari l-kontribut tagħhom għat-tranżizzjoni bla xkiel 
lejn l-impjieg, jiddependi fuq il-kwalità tal-kontenut tat-tagħlim u tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol;

(3) Huwa xieraq li jiġu adottati regoli u linji gwida komuni li jikkonċernaw it-trainees tal-
Membri sabiex tittejjeb il-kwalità tat-traineeships, b'mod partikolari fir-rigward tal-kontenut 
tat-tagħlim u tat-taħriġ u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, fosthom ħlas diċenti u tul ta' żmien 
limitat, bil-għan li jiġu żviluppati garanziji ta' kwalità għat-trainees;

(4) Il-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew3 (minn hawn 
'il quddiem "Il-Miżuri ta' Implimentazzjoni") jipprevedu li l-ispejjeż magħmula b'rabta mal-
ftehimiet tat-traineeships, stabbiliti abbażi tal-kundizzjonijiet stipulati mill-Bureau, jistgħu 
wkoll jitħallsu mill-allowance parlamentari tal-Membru. 

ADOTTA D-DEĊIŻJONI LI ĠEJJA:

Artikolu 1
Tipi ta' traineeship

1. Sabiex jikkontribwixxu għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali taċ-ċittadini tal-UE u 
jipprovdu għarfien dwar kif jiffunzjonaw l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Membri jistgħu joffru 

(a) traineeships fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Brussell abbażi ta' ftehim mal-Parlament (it-
traineeship jista' jsir ukoll fi Strasburgu għall-Membri li jużaw l-uffiċċji tagħhom fuq bażi 
permanenti);

1 Kif emendata bid-Deċiżjonijiet tal-Bureau tat-13 ta' Jannar 2020, it-18 ta' Jannar 2021, is-26 ta' Jannar 2022 u 
l-4 ta' Lulju 2022.
2 Ir-referenza għar-Regoli ta' Proċedura hija għall-verżjoni fis-seħħ f'Jannar 2017.
3 Id-Deċiżjoni tal-Bureau tad-19 ta' Mejju u d-9 ta' Lulju 2008, kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjonijiet tal-Bureau 
tal-11 ta' Ġunju 2018 u t-2 ta' Lulju 2018.



(b) żjarat ta' studju fi Brussell jew Strasburgu; 

(c) traineeships fl-Istat Membru mnejn ikunu ġew eletti.

2. Il-Membri jagħżlu liberament it-trainees u l-parteċipanti fiż-żjarat ta' studju, dment li dawn 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi tal-ammissjoni stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. 

Parti 1: Dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli għal kull tip ta' traineeship 

Artikolu 2
Regoli ġenerali

1. Il-Membri jista' jkollhom sa tliet trainees fl-istess ħin. 

2. Jekk il-ħsieb ikun li t-tliet trainees ikunu bbażati kollha fl-istess post tax-xogħol tal-
Parlament, minħabba r-restrizzjonijiet tas-sigurtà relatati mal-użu tal-bini tal-Parlament, dan 
in-numru jkun soġġett għall-kundizzjoni li s-servizz debitament awtorizzat mis-Segretarju 
Ġenerali tal-grupp politiku tal-Membru kkonċernat jikkonferma li l-Membru kkonċernat 
għandu biżżejjed spazju fl-uffiċċju biex tiġi żgurata l-konformità ma' dawn l-istandards tas-
sigurtà. 

3. Gruppi ta' Membri skont it-tifsira tal-Artikolu 34(2) tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni jistgħu 
joffru traineeships. 

4. Il-kompiti mwettqa minn trainee ma jistgħu, fl-ebda ċirkustanza, ikunu ta' natura tali li 
jissostitwixxu l-impjieg ta' assistent parlamentari lokali jew akkreditat, u l-allowance mogħtija 
lil trainee ma tistax tkun tali li fil-verità tikkostitwixxi forma ta' ħlas moħbi.

Artikolu 3
Kundizzjonijiet ġenerali tal-ammissjoni

1. Jeħtieġ li t-trainees:

(a) ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta' pajjiż fil-fażi ta' 
adeżjoni/kandidat  (madankollu, il-Membri jistgħu joffru traineeship lil ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
dment li jiżguraw li t-trainees jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-viża qabel ma jidħlu fil-pajjiż fejn 
ikunu ġew assenjati; il-viża trid tkun valida għat-tul kollu tat-traineeship u trid tippermetti lit-
trainee jivvjaġġa liberament fil-pajjiż fejn ikun ġie assenjat, kif ukoll fil-Belġju u fi Franza);

(b) għat-traineeships ibbażati fuq ftehim mal-Parlament Ewropew, ikollhom tal-anqas 18-il 
sena dakinhar li jibdew. 

Il-Kwesturi, fuq talba debitament motivata, jistgħu jagħtu deroga minn din l-età minima.

Studenti li jkollhom tal-anqas 14-il sena jistgħu jiġu offruti traineeships fl-Istat Membru mnejn 
il-Membru jkun ġie elett, dment li t-traineeship ikun fil-qafas ta' esperjenza ta' xogħol li trid 
titlesta bħala parti mill-istudju tagħhom;



(c) ikollhom għarfien tajjeb ħafna ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

(d) ma jkunux parti minn kuntratt ta' impjieg jew minn xi relazzjoni kuntrattwali matul it-
traineeship tagħhom (traineeship jista' jsir fil-qafas ta' kuntratt ta' impjieg jekk ikun parti minn 
kors ta' edukazzjoni vokazzjonali jew attivitajiet ta' riċerka akkademika biss);

(e) qatt ma jkunu wettqu traineeship ma' Membru, bl-eċċezzjoni ta' żjarat ta' studju;

(f) qatt ma jkunu ħadmu bħala assistenti parlamentari – lokali jew akkreditati – ta' Membru.

2. It-traineeship ma jridx jagħti lok għal sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess fis-sens tal-
Artikoli 43 u 62 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni.

3. Kemm jista' jkun, il-Membri għandhom jippromwovu l-opportunitajiet indaqs u jiżguraw 
bilanċ bejn is-sessi.

 

Artikolu 4
Spejjeż

L-ispejjeż marbuta mat-traineeships offruti skont din id-Deċiżjoni, inklużi l-allowances ta' kull 
xahar, l-allowances tal-ivvjaġġar kif ukoll l-ispejjeż tal-missjonijiet u tal-polza tal-
assigurazzjoni, għandhom jitħallsu mill-Allowance għall-Assistenza Parlamentari tal-Membru 
kkonċernat, kif imsemmi fl-Artikolu 33(4) tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni, fil-limiti ta' dik l-
allowance.  

Parti 2: Traineeships abbażi ta' ftehim mal-Parlament Ewropew 

Artikolu 5
Kundizzjonijiet speċifiċi tal-ammissjoni

Il-Membri jistgħu joffru traineeship lil kandidati li, qabel id-data tal-bidu tat-traineeship, ikunu:

– kisbu ċertifikat ta' edukazzjoni sekondarja li jikkorrispondi għal-livell meħtieġ għad-dħul fl-
università, jew 

– segwew kors ta' studju ta' livell ogħla jew tekniku ta' livell ekwivalenti, jew

– kisbu kwalifika ta' livell universitarju.   

Artikolu 6
Tul tat-traineeship

1. It-traineeships jingħataw għal perjodu ta' bejn sitt ġimgħat u ħames xhur konsekuttivi. 

2. Fuq talba motivata mressqa mill-Membru tal-anqas ġimagħtejn qabel id-data tat-tmiem tat-
traineeship inizjali, it-traineeships jistgħu jiġu estiżi darba mis-servizz kompetenti tal-
Parlament għal perjodu massimu ta' erba' xhur konsekuttivi. L-estensjoni ta' traineeship tista' 
ssir ma' Membru differenti minn dak li miegħu jkun sar il-perjodu inizjali. Ma jista' jkun hemm 



l-ebda interruzzjoni jew sospensjoni bejn id-data tat-tmiem imsemmija fil-ftehim tat-
traineeship u l-estensjoni mogħtija. It-tul totali tat-traineeship qatt ma jista' jaqbeż id-disa' xhur.

3. It-traineeships ma jistgħux jiġġeddu. 

Artikolu 7
Dokumenti li jridu jiġu sottomessi

1. Il-kandidati għandhom jittrażmettu d-dokumenti kollha elenkati hawn taħt lis-servizz 
kompetenti tal-Parlament:

 (a) formola ta' applikazzjoni ffirmata mill-Membru bl-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġi 
stabbilit il-ftehim tat-traineeship;

(b) dikjarazzjoni ffirmata mit-trainee dwar l-obbligu ta' segretezza professjonali u diskrezzjoni;

(c) kopja ta' dokument tal-identità validu tat-trainee;

(d) curriculum vitae;

(e) prova dokumentata tal-kwalifiki akkademiċi;

f) dokument maħruġ minn istituzzjoni finanzjarja li jindika b'mod ċar l-isem tal-bank u tad-
detentur tal-kont, l-IBAN u l-kodiċi BIC/SWIFT għall-ħlas tal-allowance ta' kull xahar (it-
trainee għandu jiftaħ kont tal-bank fi Stat Membru tal-UE);

(g) kopja ta' viża valida għat-tul kollu tat-traineeship fil-każ ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, jekk 
ikun il-każ.

2. Id-dokumenti kollha elenkati hawn fuq għandhom jaslu għand is-servizz kompetenti tal-
Parlament mhux aktar tard minn xahar qabel id-data tal-bidu mitluba għat-traineeship. Jekk din 
l-iskadenza ma tiġix rispettata, id-data tal-bidu għandha tiġi posposta. Is-servizz kompetenti 
jivverifika li r-rekwiżiti msemmija fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-ammissjoni stipulati fl-
Artikolu 3 u l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-ammissjoni stipulati fl-Artikolu 5 jkunu ġew 
issodisfati.

Artikolu 8
Trainees b'diżabilità: talba għal akkomodazzjoni raġonevoli 

1. Il-Membri jistgħu joffru traineeship fi Brussell lil trainees b'diżabilità. 

2. Skont l-Artikolu 1d(4) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea, "akkomodazzjoni 
raġonevoli", b'rabta mal-funzjonijiet essenzjali tax-xogħol, għandha tfisser li jittieħdu miżuri 
xierqa, meta meħtieġa, li jippermettu li persuna b'diżabilità jkollha aċċess għal impjieg, 
tipparteċipa jew tavvanza fih, jew tgħaddi minn taħriġ, dment li dawn il-miżuri ma jimponux 
piż sproporzjonat fuq min iħaddem.



3. 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 għat-traineeships.

4. Madankollu, it-trainees li fl-applikazzjoni tagħhom ikunu ddikjaraw li għandhom bżonn 
akkomodazzjoni raġonevoli ma għandux ikollhom 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.

Artikolu 9
Ftehim ta' traineeship

1. Fil-bidu tat-traineeship jiġi ffirmat ftehim ta' traineeship bejn l-Awtorità Kompetenti skont 
it-tifsira tar-Regoli Interni li jirregolaw it-traineeships fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew 
u t-trainee. Dak il-ftehim biss għandu jkun applikabbli.

2. Il-ftehim għandu jispeċifika l-isem tal-Membru li miegħu jkun assenjat it-trainee. 

3. L-għoti ta' traineeship ma tagħti bl-ebda mod l-istatus ta' uffiċjal jew aġent ieħor tal-Unjoni 
Ewropea lit-trainee u lanqas ma tintitolah għal impjieg ulterjuri. 

Artikolu 10 
Allowance ta' kull xahar

1. It-trainees fis-sens tal-Artikolu 5 jirċievu allowance ta' kull xahar.

2. L-allowance ta' kull xahar, li għandha tiġi deċiża liberament mill-Membru, tvarja bejn 
EUR 858 u EUR 1 407 għal kuntratti full-time. Dawn l-ammonti jistgħu jiġu adattati mill-
Bureau kull sena u għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.

3. F'każ ta' kuntratti part-time, l-ammont tal-allowance ta' kull xahar għandu jiġi adattat fuq 
bażi pro rata.

4. L-ammont tal-allowance ta' kull xahar għandu jibqa' l-istess tul it-traineeship. Jekk it-
traineeship jiġi estiż skont l-Artikolu 6, l-ammont tal-allowance ta' kull xahar jista' jiżdied 
darba għat-tul tal-estensjoni.

5. F'każ li t-trainee diġà jkun jirċievi allowance jew borża ta' studju minn sors ieħor, l-ammont 
ekwivalenti għal dan l-introjtu estern għandu jitnaqqas mill-ammont li jkun intitolat għalih 
skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. 

6. L-obbligi relatati mal-ħlas tat-taxxa għandhom ikunu r-responsabbiltà esklużiva tat-trainee. 
L-allowance mhijiex soġġetta għat-taxxa Komunitarja.

7. Jekk it-traineeship jibda jew jispiċċa f'data li ma tkunx l-ewwel jew l-aħħar tax-xahar, l-
allowance għandha titħallas fuq bażi pro rata.



Artikolu 11
Rwol tal-Membru fit-traineeship

1. Il-Membru jkun il-punt ta' kuntatt bejn it-trainee u s-servizz kompetenti fil-kwistjonijiet 
amministrattivi kollha.

2. Il-Membru għandu jinforma bla dewmien lis-servizz kompetenti tal-Parlament b'kull 
avveniment sinifikanti li jseħħ fil-perjodu tat-traineeship (partikolarment dwar assenzi mix-
xogħol, mard u inċidenti) li jkun innota hu stess jew li jkun ġie mgħarraf bih mit-trainee.

3. Tul it-traineeship tagħhom, it-trainees ikunu taħt ir-responsabbiltà tal-Membru li jkunu ġew 
assenjati miegħu. 

Artikolu 12
Obbligi ġenerali tat-trainees

1. It-trainees huma obbligati jirrispettaw din id-Deċiżjoni tal-Bureau li tirregola it-traineeships 
mal-Membri. 

2. It-trainees huma obbligati jirrispettaw l-istruzzjonijiet li jingħataw mill-Membru li jkunu 
ġew assenjati miegħu.

3. Meta jaċċettaw traineeship fil-bini tal-Parlament Ewropew, it-trainees ikunu qed jimpenjaw 
ruħhom li josservaw ir-regoli interni tal-Parlament, partikolarment dawk relatati mas-sigurtà.

4. Matul it-traineeship tagħhom, it-trainees huma obbligati jġibu ruħhom bl-akbar diskrezzjoni 
f'dak li għandu x'jaqsam max-xogħol ta' kuljum fil-Parlament Ewropew. Ma jistgħu jgħaddu 
ebda dokument jew informazzjoni li jsiru jafu bihom u li ma jkunux ġew ippubblikati, lil ebda 
persuna li ma tkunx Membru jew impjegat tal-Parlament Ewropew, mingħajr il-kunsens minn 
qabel tal-Parlament Ewropew. 

5. Għall-kuntatt mal-istampa, it-trainees għandhom jirrispettaw l-istess regoli li japplikaw 
għall-membri statutorji kollha tal-persunal tal-Parlament Ewropew u jsegwu l-istruzzjonijiet 
mogħtija.

6. It-trainees jibqgħu marbuta b'dawn l-obbligi anke wara li jispiċċa t-traineeship tagħhom.

7. It-trainees għandhom jirrispettaw il-liġijiet tal-pajjiż li fihom ikun se jseħħ it-traineeship 
tagħhom, partikolarment fir-rigward tar-reġistrazzjoni fir-reġistri muniċipali tal-popolazzjoni 
jew l-obbligu ta' viża, jekk ikun il-każ.

Artikolu 13
Assigurazzjoni kontra l-mard u l-inċidenti

1. It-trainees għandhom ikunu assigurati kontra l-mard u l-inċidenti tul il-perjodu kollu tat-
traineeship. Il-Parlament Ewropew għandu joħroġ polza tal-assigurazzjoni għat-trainees kontra 



l-mard u l-inċidenti apparti kwalunkwe kopertura li t-trainees jista' jkollhom taħt skemi 
nazzjonali jew skemi ta' assigurazzjoni oħra.

2. Fuq talba tat-trainees, il-Parlament Ewropew jista' wkoll jassigura lill-konjuġi jew lis-sħab 
reġistrati u lil uliedhom. F'dan il-każ, il-primjums tal-assigurazzjoni jridu jitħallsu mit-trainee.

3. F'każ ta' mard jew inċident, it-trainee għandu jikkomunika direttament mal-kumpanija tal-
assigurazzjoni. Il-Parlament Ewropew ma jistax jagħmilha ta' medjatur bejn it-trainee u l-
kumpanija tal-assigurazzjoni.

Artikolu 14
Ħin tax-xogħol

1. It-trainees huma impjegati fuq bażi full-time jew part-time (50 %). 

2. Il-ħinijiet tax-xogħol għandhom ikunu dawk applikabbli għall-persunal tal-Parlament 
Ewropew. Is-sahra ma għandha timplika l-ebda dritt għal kumpens jew ħlas fl-allowance.

Artikolu 15
Tmiem antiċipat tat-traineeship 

Ir-Regoli Interni li jirregolaw it-traineeships fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew dwar it-
tmiem antiċipat għandhom japplikaw għat-traineeships abbażi ta' ftehim mal-Parlament 
Ewropew mogħti skont il-Parti 2 ta' din id-Deċiżjoni. Huwa mifhum li l-Membru ikun qed 
jaġixxi bħala s-superviżur tat-taħriġ.

Artikolu 16
Tmiem tat-traineeship

1. It-traineeships għandhom jintemmu meta jiskadi l-perjodu li jkunu ngħataw għalih.

2. It-traineeships għandhom jintemmu fl-aħħar tax-xahar li fih jintemm il-mandat tal-Membru, 
sew jekk minħabba mewt jew riżenja jew għal kwalunkwe raġuni oħra.

3. Jekk it-trainee ikun issodisfa l-obbligi kollha tiegħu, is-servizz kompetenti tal-Parlament 
għandu joħroġ ċertifikat ta' traineeship, permezz ta' formola apposta, li fiha jispeċifika kemm 
dam it-traineeship u l-Membru li miegħu kien assenjat it-trainee. Jekk ikunu jixtiequ, il-
Membri jistgħu joħorġu ċertifikat addizzjonali li jagħti dettalji dwar il-kompiti mwettqa matul 
it-traineeships.



Artikolu 17
Allowance tal-ivvjaġġar 

Fuq talba tal-Membru, ir-Regoli Interni li jirregolaw it-traineeships fis-Segretarjat tal-
Parlament Ewropew dwar l-allowances tal-ivvjaġġar japplikaw għat-traineeships abbażi ta' 
ftehim mal-Parlament Ewropew mogħtija skont il-Parti 2 ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 18
Missjonijiet

1. Matul it-traineeship, fuq talba li l-Membru kkonċernat jagħmel lis-servizz kompetenti tal-
Parlament, it-trainees jistgħu jintbagħtu fuq missjoni f'wieħed mill-postijiet tax-xogħol l-oħrajn 
tal-Parlament.

2. Għal dawn il-missjonijiet, it-trainees għandhom ikunu intitolati għall-istess rimborż ta' 
spejjeż applikabbli għall-assistenti akkreditati skont il-Miżuri ta' Implimentazzjoni għat-
Titolu II tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 19
Allowance tal-familja

Ir-Regoli Interni li jirregolaw it-traineeship fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew dwar l-
allowances tal-familja japplikaw għat-traineeships abbażi ta' ftehim mal-Parlament Ewropew 
mogħti skont il-Parti 2 ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 20
Leave u assenzi 

Ir-Regoli Interni li jirregolaw it-traineeships fis-Segretarjat tal-Parlament Ewropew dwar il-liv 
u l-assenzi għandhom japplikaw għat-traineeships abbażi ta' ftehim mal-Parlament Ewropew 
mogħti skont il-Parti 2 ta' din id-Deċiżjoni. Huwa mifhum li l-Membru jkun qed jaġixxi bħala 
s-superviżur tat-taħriġ.

Artikolu 21
Trainees ACP fil-Parlament Ewropew 

Ir-regoli dwar it-traineeships abbażi ta' ftehim mal-Parlament Ewropew f'din id-Deċiżjoni 
japplikaw għat-traineeships fl-ambitu tal-inizjattiva "Trainees ACP fil-Parlament Ewropew".



Parti 3: Żjarat ta' studju

 Artikolu 22
Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Il-Membri jistgħu joffru opportunitajiet ta' studju dettaljat ta' suġġetti relatati mal-Unjoni 
Ewropea billi persuna tqatta' perjodu fl-uffiċċju Parlamentari tal-Membru fi Brussell jew fi 
Strasburgu. 

2. It-tul massimu ta' dawn iż-żjarat ta' studju huwa ta' sitt ġimgħat. Tul leġiżlatura waħda jistgħu 
jiġu offruti żewġ żjarat ta' studju biss lill-istess persuna. Għandu jkun hemm perjodu ta' mhux 
inqas minn tnax-il xahar konsekuttivi bejn żewġ żjarat magħmula mill-istess parteċipant.

3. Il-Membri li jixtiequ jaċċettaw żjarat ta' studju għandhom jinformaw lis-servizz kompetenti 
tal-Parlament mill-inqas xahar qabel id-data taż-żjara prevista. 

4. Mhux inqas minn xahar qabel id-data taż-żjara prevista, il-Membri għandhom jipprovdu lis-
servizz kompetenti tal-Parlament id-dokumenti li ġejjin:

–   dikjarazzjoni personali mill-applikant li tindika l-Membru li miegħu jixtieq ikollu esperjenza 
ta' xogħol, l-objettiv taż-żjara u l-perjodu mixtieq;

–   curriculum vitae;

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

–   fil-każ ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, jekk ikun hemm bżonn, kopja ta' viża valida għat-tul kollu 
tat-traineeship.

5. Il-parteċipanti fiż-żjarat ta' studju ma għandhom jirċievu l-ebda tip ta' allowance. Fuq talba 
tal-Membru kkonċernat, il-parteċipanti fi żjarat ta' studju jistgħu jingħataw kumpens li jkun 
proporzjonali għat-tul taż-żjara, fl-għamla ta' pagament ta' darba. L-ammont totali tal-kumpens 
għall-perjodu massimu ma għandux jaqbeż l-allokazzjoni massima mogħtija skont l-
Artikolu 10(2). F'każ bħal dan, il-parteċipanti għandu jipprovdi dokument maħruġ minn 
istituzzjoni finanzjarja li jindika b'mod ċar l-isem tal-bank u tad-detentur tal-kont, l-IBAN u l-
kodiċi BIC/SWIFT għall-ħlas. Il-parteċipant għandu jiftaħ kont tal-bank fi Stat Membru tal-
UE.

6. Jekk jiddeċiedu li jagħtu lill-parteċipanti l-opportunità li jivvjaġġaw lejn post tax-xogħol 
ieħor tal-Parlament, Brussell jew Strasburgu, il-Membri għandhom jirrimborżaw l-ispejjeż 
magħmula. 

Parti 4: Traineeships fl-Istat mnejn ikun ġie elett il-Membru 

Artikolu 23
Regoli ġenerali

Fil-limiti speċifikati fl-Artikolu 2(1), il-Membri jistgħu joffru traineeships fl-Istati Membri 
mnejn ikunu ġew eletti. Il-liġi applikabbli għal dawn it-traineeships għandha tkun il-liġi 
nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. 



Artikolu 24
Kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà

1. It-traineeships fl-Istat mnejn ikun ġie elett il-Membru jistgħu jitħallsu mill-allowance għall-
assistenza parlamentari dment li jiġu rispettati l-kundizzjonijiet li ġejjin.

2. Minbarra l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-ammissjoni fl-Artikolu 3, it-trainees iridu 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni speċifiċi għat-traineeships ipprovduti mil-liġi 
applikabbli fl-Istat Membru fejn ikun se jsir it-traineeship.

3. B'deroga mill-paragrafu 2, ma jiġux applikati dawk il-kundizzjonijiet ġenerali tal-
ammissjoni li jiskru l-liġi applikabbli tal-Istat Membru li fih ikun se jsir it-traineeship.

4. Il-Membri għandhom jittrażmettu d-dokumenti kollha ta' hawn taħt lis-servizz kompetenti 
tal-Parlament sabiex jiġi vverifikat li l-kundizzjonijiet ġenerali tal-ammissjoni stipulati fl-
Artikolu 3 u l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-ammissjoni previsti mil-liġi nazzjonali applikabbli 
jkunu ssodisfati.

B'mod partikolari, kull Membru għandu jipprovdi: 

(a) talba għall-ħlas iffirmata mill-Membru bid-dettalji kollha mitluba biex tiġi vvalidata l-
applikazzjoni, fosthom kopja tal-ftehim tat-traineeship iffirmat kif xieraq u l-isem tal-aġent tal-
ħlas inkarigat mill-amministrazzjoni tal-ftehim;

(b) dikjarazzjoni ffirmata mit-trainee dwar l-obbligu ta' segretezza professjonali u diskrezzjoni;

(c) kopja ta' dokument tal-identità validu tat-trainee;

(d) curriculum vitae;

(e) prova li t-trainee għandu polza tal-assigurazzjoni kontra l-mard u l-inċidenti mis-servizz 
tas-saħħa nazzjonali jew minn kumpanija tal-assigurazzjoni privata;

(f) prova dokumentata b'rabta mal-kundizzjonijiet speċifiċi tal-ammissjoni previsti mil-liġi 
nazzjonali applikabbli;

(g) fil-każ ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, jekk ikun hemm bżonn, kopja ta' viża valida għat-tul 
kollu tat-traineeship.

5. Id-dokumenti kollha elenkati hawn fuq għandhom jaslu għand is-servizz kompetenti tal-
Parlament mhux aktar tard minn xahar qabel id-data tal-bidu tal-ftehim tat-traineeship mitluba 
mill-Membru. Jekk din l-iskadenza ma tiġix rispettata, id-data tal-bidu għandha tiġi posposta.

Artikolu 25
Ftehim ta' traineeship

1. It-trainees kollha huma obbligati jiffirmaw ftehim ta' traineeship mal-Membru li jkunu ġew 
assenjati miegħu.



2. Tul it-traineeship tagħhom, it-trainees ikunu taħt ir-responsabbiltà tal-Membru. Il-Ftehim 
għandu jispeċifika wkoll l-isem tal-assistent lokali responsabbli għat-trainee meta l-Membru 
ma jkunx preżenti fl-Istat mnejn ikun ġie elett.

3. Il-ftehimiet tat-traineeships għandhom jiġu amministrati mill-aġent tal-ħlas tal-Membru, kif 
imsemmi fl-Artikolu 35 tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni, li għandu jara li l-liġi nazzjonali u tal-
Unjoni Ewropea, partikolarment fir-rigward tas-sigurtà soċjali u l-obbligi tat-taxxa, ikunu 
rispettati.

4. Il-ftehim tat-traineeship għandu jispeċifika l-post tax-xogħol tat-trainee. 

5. Il-ftehim tat-traineeship irid ikun konformi mal-liġi nazzjonali applikabbli dwar il-leave, il-
leave speċjali, il-leave minħabba mard u l-assenzi mhux ġustifikati.

6. Il-Ftehim ta' Traineeship għandu jinkludi klawsola li tiddikjara espliċitament li l-Parlament 
Ewropew ma jistax jitqies parti mill-ftehim u li ma jistax jinżamm responsabbli għal xi azzjoni 
jew ommissjoni minn xi waħda mill-partijiet fil-ftehim li tista' twassal għal azzjoni għall-ksur 
tal-ftehim jew għal xi azzjoni legali jew ta' xort'oħra.

7. Meta l-Membru jtemm il-mandat tiegħu – minħabba mewt jew riżenja jew għal kwalunkwe 
raġuni oħra – il-ftehim tat-traineeship għandu jieqaf f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
applikabbli. Fin-nuqqas ta' dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi, it-traineeship għandu jieqaf 
fl-aħħar tax-xahar li fih jintemm il-mandat tal-Membru.

Artikolu 26
Allowance ta' kull xahar

1. Mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali applikabbli, l-allowance ta' kull xahar ma 
għandhiex taqbeż l-ammont massimu stabbilit fl-Artikolu 10(2) ta' din id-Deċiżjoni.

2. Il-ħlas tal-allowance u ta' kwalunkwe spiża oħra relatata mal-Allowance għall-Assistenza 
Parlamentari jsir permezz tal-aġent tal-ħlas.

Artikolu 27
Tul tat-traineeship

1. Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi nazzjonali applikabbli, it-traineeships 
għandhom ikunu ta' bejn xahar u ħames xhur konsekuttivi u jistgħu jiġġeddu darba għal 
massimu ta' erba' xhur. 

2. It-traineeship ma jistax jiġġedded.



Artikolu 28
Ħin tax-xogħol

Is-sigħat ta' xogħol fil-ġimgħa huma l-istess bħal dawk ta' xogħol full-time skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli, mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Artikolu 29
Spejjeż tal-ivvjaġġar/missjonijiet 

1. It-trainee jista' jingħata kumpens addizzjonali li jkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar biex jibda 
jaqdi dmirijietu u lura lejn ir-residenza abitwali tiegħu fl-aħħar tat-traineeship.

2. B'rabta mad-dmirijiet parlamentari u fuq talba tal-Membru, it-trainees jistgħu jintbagħtu fuq 
missjoni f'wieħed mit-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament jew f'post fl-Istat mnejn ikun ġie 
elett il-Membru, sa massimu ta' jumejn għal kull xahar sħiħ ta' traineeship. Il-missjonijiet lejn 
Strasburgu jkunu għat-tul tas-sessjoni parlamentari (tlett ijiem u nofs). It-tul massimu ta' 
missjonijiet individwali huwa limitat għal ħamest ijiem ta' xogħol konsekuttivi għat-traineeship 
kollu.

3. Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi nazzjonali applikabbli, it-trainees għandhom ikunu 
intitolati għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, inklużi l-ispejjeż tal-ikel u tal-
akkomodazzjoni magħmula matul missjoni mwettqa fuq talba tal-Membru:

(a) Għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar iridu jintbagħtu d-dokumenti ġustifikattivi oriġinali, 
b'mod partikolari l-biljetti tal-ferrovija jew tal-ajru, inklużi l-karti tal-imbarkazzjoni. Jekk il-
vjaġġ isir bil-karozza, ir-rimborż għandu jkun ekwivalenti għall-prezz ta' biljett tal-ferrovija 
fit-tieni klassi għall-istess vjaġġ jew abbażi ta' skala ta' allowances b'rata fissa skont id-distanza 
f'konformità mar-regoli nazzjonali jew l-użanzi approvati mill-awtoritajiet tat-taxxa. Bħala 
prova tal-vjaġġ għandhom jintbagħtu dokumenti ġustifikattivi, fosthom kwalunkwe rċevuta ta' 
ħlas ta' fjuwil u/jew ta' akkomodazzjoni fil-post tal-missjoni.

(b) It-trainee għandu jkun intitolat għal rimborż raġonevoli tal-ispejjeż reali jew għal skala ta' 
allowances b'rata fissa għal kull jum f'konformità mar-regoli jew l-użanzi nazzjonali aċċettati 
mill-awtoritajiet tat-taxxa, li jkopru l-akkomodazzjoni, l-ikel u l-ispejjeż ġenerali. Dawn 
għandhom jitħallsu wara l-missjoni mal-preżentazzjoni tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.

4. Ir-rimborż huwa limitat għall-minimu previst mil-liġi nazzjonali applikabbli. 

5. Matul il-missjoni, it-trainee għandu jagħżel l-aktar forom ta' trasport u akkomodazzjoni 
ekonomiċi u funzjonali. Il-vjaġġi bl-ajruplan jew bil-ferrovija fl-Ewropa għandhom isiru fil-
klassi ekonomika jew fit-tieni klassi rispettivament. It-trainee għandu jagħżel akkomodazzjoni 
adatta u ekonomika, skont id-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà li jkun hemm fil-mument. L-
akkomodazzjoni għandha tkun fi kmamar tat-tip standard. L-użu ta' taxis għandu jkun l-
eċċezzjoni u għandu jsir għal distanzi qosra biss, fejn ma jkunx hemm trasport pubbliku 
disponibbli. Għandha tingħata rċevuta li tindika l-prezz imħallas u l-post tat-tluq u tal-wasla.

6. Id-dokumenti ġustifikattivi kollha għandhom jintbagħtu lill-aġent tal-ħlas li jkun qed 
jamministra l-ftehim tat-traineeship.



Parti 5: Dispożizzjonijiet finali 

Artikolu 30
Kontestazzjonijiet

Trainee li jkollu ftehim mal-Parlament Ewropew u li jkun jixtieq jikkontesta deċiżjoni meħuda 
fl-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandu jippreżenta talba motivata f'dan is-sens lis-servizz 
kompetenti tal-Parlament jew, meta d-deċiżjoni kkontestata tkun ittieħdet mis-servizz 
kompetenti tal-Parlament, lis-Segretarju Ġenerali. Is-servizz kompetenti tal-Parlament jew, 
f'ċerti każijiet, is-Segretarju Ġenerali, għandhom jagħtu risposta motivata lit-trainee fi żmien 
tliet xhur.

Artikolu 31
Ipproċessar ta' data personali

Kwalunkwe data personali ġġenerata b'rabta mat-traineeship għandha tiġi ipproċessata 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' tali data. Kwalunkwe data personali għandha tiġi pproċessata biss għall-finijiet ta' din 
id-Deċiżjoni u fil-qafas tagħha. It-trainee għandu jirrikonoxxi l-fatt li ismu se jiġi ppubblikat 
fis-sit web tal-Parlament Ewropew għat-tul tal-ftehim tat-traineeship.

Artikolu 32
Sorveljanza u evalwazzjoni

Is-servizzi kompetenti tal-Parlament għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni u jfasslu rapport ta' evalwazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020.

Artikolu 33
Revoka ta' regoli preċedenti

Din id-Deċiżjoni tħassar id-Deċiżjoni tal-Bureau tad-19 ta' April 2010 rigward ir-regoli dwar 
it-trainees tal-Membri. 

Artikolu 34
Dħul fis-seħħ

Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-2 ta' Lulju 2019.


