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Mistoqsijiet Frekwenti
Traineeships Schuman fil-Parlament Ewropew

1. Nista' nibgħat applikazzjoni spontanja?

Le, il-Parlament Ewropew ma jaċċettax applikazzjonijiet spontanji. Il-Parlament Ewropew
jiftaħ applikazzjonijiet għal traineeships darbtejn fis-sena:

 f'Ottubru, għal traineeships li jibdew f'Marzu u jintemmu f'Lulju;

 f'Mejju, għal traineeships li jibdew f'Ottubru u jintemmu fi Frar.

2. Liema kwalifiki għandi bżonn sabiex napplika għal traineeship Schuman?

Għandek bżonn lawrja universitarja mogħtija wara li tkun lestejt mill-inqas tliet snin ta' studji.
Trid tkun ksibt id-diploma tiegħek mill-inqas tliet xhur qabel l-ewwel jum tat-traineeship
tiegħek.

3. Lestejt mill-inqas tliet snin ta' studji universitarji iżda għadni ma rċevejtx il-lawrja
tiegħi. Xorta nista' napplika?

Iva, iżda jekk tintgħażel trid turi dikjarazzjoni uffiċjali mill-università tiegħek li tikkonferma li
ksibt id-diploma tiegħek mill-inqas tliet xhur qabel l-ewwel jum tat-traineeship tiegħek.

4. Hemm limitu tal-età?

Irid ikollok mill-inqas 18-il sena biex tapplika. Ma hemm l-ebda limitu massimu tal-età.

5. Minix ċittadin ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Xorta nista' napplika?

Iva. L-Awtorità Kompetenti tista' toffri għadd limitat ta' traineeships lil applikanti minn barra
l-Unjoni Ewropea. Jekk tintgħażel, ikollok bżonn tapplika għall-viża, il-permessi ta' residenza
u permessi tax-xogħol meħtieġa. L-ispejjeż imġarrba ma jiġux rimborżati.

6. Hemm limitu għan-numru ta' applikazzjonijiet li nista' nibgħat?

Iva. Matul kull perjodu ta' applikazzjoni tista' tibgħat sa massimu ta' tliet applikazzjonijiet.

7. Jekk offerta ta' traineeship tirreklama diversi pożizzjonijiet identiċi (pożizzjoni A, B,
C, eċċ.), nista' napplika għal aktar minn waħda minnhom?

F'xi każijiet, l-ittri (A, B, C, eċċ.) jintużaw biex jirreferu għal pożizzjonijiet ta' traineeship
identiċi disponibbli fl-unitajiet/servizzi kkonċernati. Kull offerta/ittra tikkorrispondi għal
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pożizzjoni waħda. Tista' tapplika għal massimu ta' tliet offerti, f'unità waħda jew mifruxa fuq
servizzi/unitajiet differenti.  F'idejk biex tiddeċiedi kif tixtieq tistruttura l-applikazzjonijiet
tiegħek stess. Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li ma tistax tapplika għal aktar minn tliet offerti,
anki jekk huma għal pożizzjoni identika.

8. Nista' napplika għal traineeship f'istituzzjonijiet Ewropej oħra fl-istess ħin?

Iva.

9. Diġà għamilt traineeship/diġà ħdimt ma' istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Xorta
nista' napplika għal traineeship fil-Parlament Ewropew?

Jekk tkun lestejt traineeship (bi ħlas jew bla ħlas) ma' istituzzjoni, korp jew aġenzija tal-UE li
damu aktar minn xahrejn konsekuttivi, ma tibqax eliġibbli għal traineeship Schuman. L-istess
regola tapplika jekk tkun ħdimt ma' xi wieħed mill-korpi msemmija fil-link t'hawn fuq għal
aktar minn xahrejn konsekuttivi.
Madankollu, jekk it-traineeship jew l-impjieg tiegħek ikun dam eżattament xahrejn jew inqas,
tkun eliġibbli għal traineeship fil-Parlament Ewropew.

10. Nista' nikkorreġi jew nagħmel bidliet fl-applikazzjoni tiegħi online ladarba tkun
intbagħtet?

Wara li tkun ressaqt l-applikazzjoni tiegħek, mhuwiex possibbli li timmodifikaha. Madankollu,
tista' titlobna nħassru l-kont tiegħek billi tibgħat email lil PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu. Trid tindika b'mod ċar l-indirizz tal-email assoċjat mal-kont li
tixtieq tħassar. Ladarba tirċievi l-konferma li l-kont tiegħek tħassar, tkun tista' terġa' tirreġistra
u terġa' tressaq l-applikazzjonijiet tiegħek sa massimu ta' tliet offerti ta' traineeships.

11. Ma nistax naċċessa l-kont tiegħi. X'għandi nagħmel?

Jekk ma tiftakarx il-password tiegħek, tista' tirkupraha billi tikklikkja fuq "INSEJT IL-
PASSWORD?" Jekk ma tirċevix email b'link biex tirrisettja l-password tiegħek fi ftit sigħat,
ikkuntattja lil PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Is-sistema ta' applikazzjoni tagħna awtomatikament tarkivja l-kontijiet vojta; dan jiġri,
pereżempju, meta kandidat jibda r-reġistrazzjoni iżda ma japplika għall-ebda offerta fil-jiem
ta' wara.

12. B'liema lingwa għandi nikteb l-applikazzjoni tiegħi (CV, ittra ta' motivazzjoni)?

Tista' tressaq l-applikazzjoni tiegħek bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE. Madankollu, sabiex
iżżid il-probabbiltà li tintgħażel, is-CV tiegħek għandu jinkiteb bl-Ingliż jew bil-Franċiż.
Nagħtuk parir tikteb id-dikjarazzjoni personali tiegħek bil-lingwa tal-offerta li qed tapplika
għaliha.
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13. Meta għandi nibgħat id-dokumenti ta' sostenn tiegħi?

Jekk ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-offerta ta' traineeship, ma hemmx bżonn li tippreżenta
d-dokumenti li juru l-eliġibbiltà tiegħek meta tibgħat l-applikazzjoni tiegħek. Jeħtieġlek
tippreżentahom biss jekk tiġi preselezzjonat.

14. Jista' jkun li niġi intervistat matul il-perjodu tal-għażla?

Jista' jkun li r-reklutaturi jikkuntattjawk għal intervista qasira bit-telefon. Madankollu, tista'
titqiegħed fuq il-lista mqassra mingħajr ma tiġi intervistat.

15. Liema huma d-dokumenti ta' sostenn li għandi nibgħat, u b'liema lingwa?

Jekk titqiegħed fuq il-lista mqassra, nitolbuk tipprovdi:

 kopja tad-diploma universitarja;
 kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità validi tiegħek;
 kopja tal-kondotta tiegħek maħruġa fl-aħħar sitt xhur qabel id-data tal-bidu tat-

traineeship tiegħek.

Dawn id-dokumenti jistgħu jkunu bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE. Minħabba li jista' jkun
hemm bżonn perjodu ta' żmien biex inti tikseb xi wħud minn dawn id-dokumenti,
nirrakkomandaw li jkollok dawn id-dokumenti lesti f'każ li titqiegħed fuq il-lista mqassra.

16. Qiegħed fuq il-lista mqassra. Dan ifisser li ġejt offrut traineeship fil-Parlament?

Le. Filwaqt li diversi kandidati jiġu preselezzjonati minna għal kull offerta ta' traineeship,
nistgħu noffru l-kariga biss lil wieħed minn dawn il-kandidati. Il-kandidat magħżul (minn fost
il-kandidati li hemm fuq il-lista ta' riserva) għal pożizzjoni speċifika jirċievi l-offerta ta'
traineeship, dment li l-persuna tkun għaddiet mill-kontroll tal-eliġibbiltà. Inkella, ir-reklutaġġ
ikompli bl-applikanti l-oħra għall-pożizzjoni inkwistjoni. Jekk fost il-kandidati li qegħdin fuq
il-lista ta' riserva l-kwalifiki u l-ħiliet ikunu tal-istess livell, l-Awtorità Kompetenti tista'
tapplika kriterji tal-ġeneru u tal-bilanċ ġeografiku sabiex tagħżel l-applikant li se jirċievi l-
offerta ta' traineeship.

17. M'inix qiegħed fuq il-lista tar-riserva jew ma ntgħażiltx għal traineeship fl-
Istituzzjoni. Inkun nista' nistaqsi għaliex l-applikazzjoni tiegħi ma ġietx aċċettata?

Le. Minħabba li nirċievu għadd kbir ta' applikazzjonijiet, l-Unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees
ma tistax tinnotifika lill-kandidati għalfejn l-applikazzjonijiet tagħhom ma ġewx aċċettati. L-
unità tar-Reklutaġġ tat-Trainees la tista' tinforma lill-kandidati għalfejn ma ntgħażlux u lanqas
ma tista' tagħti pariri lill-kandidati kif għandhom jippreżentaw applikazzjoni aħjar fil-futur.

18. Irrid inħallas it-taxxa fuq l-allowance ta' kull xahar tiegħi?

L-allowance ta' kull xahar mhijiex soġġetta għat-taxxa tal-UE. Fi tmiem it-traineeship tiegħek,
tingħata ċertifikat li jiddikjara kemm qlajt. Hija r-responsabbiltà tiegħek li tiċċekkja mal-
awtoritajiet tat-taxxa ta' pajjiżek stess jekk it-total ta' dak li qlajt huwiex soġġett għat-taxxa.
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19. Nista' nkompli l-istudji tiegħi matul it-traineeship?

Tista' tkompli l-istudji tiegħek matul it-traineeship tiegħek. Madankollu, minħabba li t-
traineeship huwa pożizzjoni full-time, ma tistax tattendi klassijiet universitarji matul il-ħinijiet
tax-xogħol.

20. Għandi diżabilità. Hemm xi benefiċċji assoċjati magħha?

It-trainees b'diżabilità rikonoxxuta mill-Parlament Ewropew jistgħu jibbenefikaw minn
arranġamenti ta' akkomodazzjoni raġonevoli u allowance addizzjonali sa 50% tal-għotja ta' kull
xahar, skont il-grad ta' diżabilità (valutazzjoni magħmula mill-Parlament Ewropew):
 jekk id-diżabilità tkun inqas minn 20%, ma jingħata l-ebda ħlas addizzjonali;
 jekk id-diżabilità tkun 20% jew aktar, iżda inqas minn 50%, il-ħlas addizzjonali jkun

ta' 20% tal-għotja ta' kull xahar;
 jekk id-diżabilità tkun ugwali għal 50% jew aktar, il-ħlas addizzjonali jkun ta' 50% tal-

allowance ta' kull xahar.

21. Għandi diżabilità li ma tippermettilix nikteb id-dokumenti meħtieġa għall-
applikazzjoni tiegħi. X'nista' nagħmel?

Jekk għandek diżabilità li ma tippermettilekx tikteb id-dokumenti meħtieġa għall-applikazzjoni
u/jew għall-proċeduri tal-għażla, jekk jogħġbok ikkuntattja lil PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. L-università tiegħi teħtieġ l-iffirmar ta' kuntratt speċifiku ta' traineeship sabiex
dan it-traineeship jingħad mal-krediti akkademiċi tiegħi. Il-Parlament Ewropew jista'
jimla u jiffirma l-mudell ipprovdut mill-università?

Il-Parlament Ewropew ma jimla jew jiffirma l-ebda kuntratt jew formola pprovduta minn
stabbilimenti edukattivi esterni jew minn kwalunkwe parti terza. Jekk l-università tiegħek
teħtieġ dan il-kuntratt dwar il-validità tat-traineeship tiegħek, il-Parlament Ewropew jista'
joħroġ kuntratt ta' traineeship bi tliet firmatarji: il-Parlament Ewropew innifsu, it-trainee u l-
università. Jekk irċevejt ittra ta' ammissjoni u teħtieġ dokument bħal dan, jekk jogħġbok
ikkuntattja lil Pers-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu qabel id-data tal-bidu tat-
traineeship tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet li mhumiex koperti f'dan id-dokument jew mir-regoli interni,
tiddejjaqx tikkuntattjana fuq:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


