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A. Min aħna u x’noffru 
 

L-ERCEA hija ddedikata biex tagħżel u tiffinanzja l-ideat eċċellenti li jkunu għadhom ma seħħewx u 

lix-xjenzjati li qed joħolmuhom. 

Fil-prattika, l-ERCEA tappoġġja x-xogħol tal-ERC, l-ewwel korp ta’ finanzjament pan-Ewropew li 

jsostni riċerka fil-fruntieri tal-għarfien eċċellenti fl-Ewropa, stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea fi 

Frar 2007. L-ERCEA nħolqot biex timmaniġġja l-Programm tal-Ideat, parti mis-Seba’ Programm ta’ 

Qafas ta’ Riċerka tal-UE (FP7). Il-mandat tagħha ġie mġedded sal-2024, għall-implimentazzjoni ta’ 

parti mill-Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020). 

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-ERC, l-ERCEA timmaniġġja diversi għotjiet ta’ riċerka fil-fruntieri tal-

għarfien: “Għotjiet għad-Debuttanti” immirati lejn mexxejja tar-riċerka emerġenti li jinsabu fil-bidu 

tal-karriera, “Għotjiet ta’ Konsolidazzjoni” immirati lejn riċerkaturi eċċellenti li diġà huma 

indipendenti, “Għotjiet Avvanzati” li jappoġġjaw l-aqwa riċerkaturi stabbiliti, kif ukoll “Għotjiet ta’ 

Sinerġija” għal gruppi li jkun fihom minn tnejn sa erba’ Investigaturi Prinċipali biex jindirizzaw 

b’mod konġunt proġetti ta’ riċerka ambizzjużi. L-għotjiet jiffinanzjaw proġetti fi kwalunkwe qasam 

ta’ riċerka, bl-eċċellenza tkun il-kriterju uniku tal-għażla. Minn mindu nħolqot l-Aġenzija, ġew 

appoġġjati madwar 9,000 riċerkatur ewlieni f’diversi stadji tal-karrieri tagħhom. Taħt Orizzont 2020, 

l-ERCEA għandha baġit totali ta’ madwar EUR 13-il biljun.  

L-ERCEA hija ddedikata għall-eċċellenza fir-riċerka u fl-aspetti kollha tal-ħidma tagħha u tfittex li 

tattira persunal professjonali u b’motivazzjoni għolja bil-kwalifiki u l-għarfien espert ġusti. L-ambjent 

tax-xogħol tal-ERCEA huwa modern, dinamiku, jagħti ispirazzjoni u jinvolvik fih. 

Fi ħdan l-ERCEA, id-Dipartiment tal-Ġestjoni Xjentifika jwettaq kompiti li jirrikjedu fehim tas-

suġġett xjentifiku. Dan jimplimenta l-proċess ta’ rieżami bejn il-pari u tal-analiżi tal-etika għall-għażla 

tal-għotjiet tal-ERC u tal-proċessi għall-monitoraġġ xjentifiku u tal-etika fir-rigward tal-għotjiet. Id-

Dipartiment jappoġġja lill-Kunsill Xjentifiku fix-xogħol tiegħu peress li huwa relatat ma’ suġġetti 

xjentifiċi.          

L-Aġenzija tinsab fil-qalba ta’ Brussell u mistennija li jkollha total ta’ 529 persunal sat-tmiem tal-

2020. Għal aktar dettalji dwar l-ERCu l-ERCEA, jekk jogħġbok żur is-sit web tagħna: 

http://erc.europa.eu/ 

Fl-organizzazzjoni ta’ din is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess, l-ERCEA tfittex li timla l-postijiet 

vakanti attwali u futuri tal-Aġent tal-Programm ta’ Riċerka fil-qasam tal-Analiżi u l-Monitoraġġ tal-

Etika.  

 

  

http://erc.europa.eu/
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Aġent Temporanju (AD 6) – Aġent tal-Programm ta’ Riċerka 

Analiżi u tal-Monitoraġġ tal-Etika (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Aħna 
 
Fi ħdan id-Dipartiment B, l-Unità B.1 tittratta l-Analiżi tal-Etika u l-Ġestjoni tal-Esperti. L-Unità 

tiddefinixxi u timmaniġġja l-proċessi għall-analiżi u l-monitoraġġ tal-etika. L-Unità timplimenta wkoll 

ir-reklutaġġ u l-pagamenti tal-esperti. 

 

Aħna noffru  
 
L-Aġent tal-Programm ta’ Riċerka se jaħdem bħala konsulent u koordinatur għall-analiżi tal-etika u 

għall-monitoraġġ tal-etika tal-proposti u tal-proġetti ffinanzjati mill-ERC, u se jkollu l-kompiti li 

ġejjin: 

 

Jipprovdi pariri dwar kwistjonijiet ta’ etika 
 

 Juża l-kompetenza u l-għarfien tiegħu biex jagħti pariri lill-kollegi dwar kwistjonijiet ta’ etika bħar-

riċerka klinika, it-trattament xieraq tal-annimali, id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tad-data, ir-

riċerka dwar iċ-ċelloli u t-tessuti, ir-riċerka dwar il-pajjiżi b’introjtu baxx.  

 Jirrevedi u jivvalida l-awtorizzazzjonijiet tal-etika ta’ proposti u proġetti, abbozzati mill-uffiċjali 

tal-etika.  

 Jieħu sehem bħala koordinatur tal-bord fil-bordijiet dwar l-analiżi tal-etika. 

 Jiddefinixxi linji gwida u mudelli b’kontenut relatat mal-etika biex jiġu megħjuna jwettqu r-riċerka 

tagħhom skont il-prinċipji tal-etika.  

 

Jorganizza x-xogħol  
 

 Jikkoordina x-xogħol tal-uffiċjali tal-etika flimkien mal-Kap tas-Settur u TAs oħra fis-Settur. Jilħaq 

qbil dwar il-prijoritajiet u l-iskadenzi.  

 Jaġixxi bħala koordinatur tas-sejħiet relatati mal-etika fi ħdan is-Settur għal sejħa waħda jew aktar. 

Jissorvelja l-proċess tal-etika u jiżgura li l-iskadenzi jiġu ssodisfati.  

 Jikkontribwixxi għall-ippjanar tal-bordijiet dwar l-analiżi tal-etika. Jiddefinixxi l-gruppi ta’ esperti 

għal kull bord abbażi tal-għarfien espert tagħhom.  

 Jiżgura s-segwitu tal-implimentazzjoni tal-proġetti billi jimmonitorja l-obbligi kuntrattwali 

permezz tal-monitoraġġ tal-etika, il-kontrolli tal-etika u r-reviżjonijiet tekniċi.  

 Jappoġġja lill-Kap tas-Settur biex jintlaħqu l-objettivi tas-Settur.  

 

Iżomm proċeduri u linji gwida 
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 Jikkontribwixxi għall-assigurazzjoni tal-kwalità interna tax-xogħol tas-Settur tal-Etika billi 

jabbozza linji gwida u proċeduri għall-implimentazzjoni xierqa tal-proċess tal-etika. Jiżgura li 

jinżamm sett sħiħ ta’ proċeduri u linji gwida għall-operazzjonijiet kollha fis-Settur.  

 Janalizza u jivvaluta l-proċess tal-etika u jipprovdi rispons u suġġerimenti għal titjib.  

 Isegwi l-evoluzzjoni tas-sistemi tal-IT li huma rilevanti għas-Settur (bħal SEP, Sygma, Compass) 

billi jieħu sehem b’mod attiv fi gruppi ta’ utenti. Jipproponi u jinnegozja b’mod attiv funzjonalitajiet 

ġodda. Jikkontribwixxi għall-ittestjar ta’ verżjonijiet ġodda tas-sistemi tal-IT.  

 

B. Kwalifiki ġenerali u esperjenza meħtieġa 

 

1. Kriterji ta’ eliġibbiltà 

Il-kandidati se jiġu kkunsidrati eliġibbli għall-għażla fuq il-bażi tal-kriterji formali li ġejjin li 

għandhom jiġu ssodisfati sal-iskadenza għall-applikazzjonijiet: 

 

1.1 Kundizzjonijiet ġenerali: 

 Ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea; 

 Igawdu mid-drittijiet kollha bħala ċittadini; 

 Ikunu ssodisfaw kwalunkwe obbligu impost mil-liġijiet applikabbli dwar is-servizz militari; 

 Jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-karattru għad-dmirijiet involuti1; 

 Ikunu fiżikament b’saħħithom sabiex iwettqu dmirijiethom. 

 

1.2 Kundizzjonijiet speċifiċi: 

1.2.1 Kwalifiki 
 

Ikollu livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għall-istudji universitarji mwettqa ta’ mill-inqas tliet snin 

attestati b’diploma. Se jiġu aċċettati biss kwalifiki maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE 

u kwalifiki rikonoxxuti bħala ekwivalenti mill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri tal-UE. 

F’każijiet fejn id-diplomi jkunu nkisbu minn Stat Membru mhux tal-UE, il-kandidat jista’ jkun 

meħtieġ jipprovdi d-dokument rilevanti ta’ komparabbiltà minn awtorità rikonoxxuta. 

 

1.2.2 Għarfien tal-lingwi 

Ikollhom għarfien komprensiv tal-Ingliż u għarfien sodisfaċenti ta’ lingwa uffiċjali oħra tal-UE sal-

punt meħtieġ biex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet li jirrigwardaw il-kariga. L-Ingliż huwa l-lingwa 

ta’ ħidma predominanti fl-ERCEA u ġeneralment jiġi kkunsidrat bħala l-lingua franca tal-komunità 

xjentifika. 

 

1.2.3 Esperjenza professjonali 

Il-kandidati, fid-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet, irid ikollhom esperjenza professjonali ta’ mill-

inqas tliet snin, miksuba wara l-gradwazzjoni msemmija f’1.2.1. Programm ta’ dottorat, anke wieħed 

mingħajr ħlas, se jitqies bħala esperjenza professjonali għal massimu ta’ tliet snin.  

                                                 
1 Qabel il-ħatra, il-kandidat li jintgħażel jiġi mitlub jagħti ċertifikat mill-fajl tal-pulizija tiegħu li jindika li ma 

jkollux rekord kiminali. 



 

ERCEA/TA/172/2019  Paġna 5 minn 12 

 

2. Kriterji tal-għażla 

2.1 Essenzjali 

 

2.1.1  Esperjenza professjonali 

 L-esperjenza professjonali ta’ mill-inqas tliet snin (kif mitlub fil-punt 1.2.3) għandha tkun fil-

qasam tal-indirizzar tal-kwistjonijiet ta’ etika relatati ma’ żewġ oqsma jew aktar minn dawn li 

ġejjin: ir-riċerka klinika, it-trattament xieraq tal-annimali, id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni 

tad-data, ir-riċerka dwar iċ-ċelloli u t-tessuti, ir-riċerka dwar il-pajjiżi b’introjtu baxx, il-ħarsien u 

s-sikurezza tal-ambjent, l-użu ħażin u l-użu doppju u l-intelliġenza artifiċjali. 

 
2.1.2 Ħiliet u kompetenzi ġenerali (se jiġu vvalutati waqt it-test bil-miktub u l-intervista) 

 Ħiliet tajbin ta’ tmexxija, organizzazzjoni u komunikazzjoni; 

 Għarfien eċċellenti tal-kwistjonijiet ta’ etika; 

 Ħiliet analitiċi eċċellenti; 

 Ħiliet eċċellenti ta’ abbozzar, b’attenzjoni għad-dettall; 

 Entużjażmu u kunfidenza biex jikkoordina bordijiet ta’ evalwazzjoni li jinvolvu esperti esterni ta’ 

livell għoli;  

 Kapaċità li jaħdem tajjeb taħt pressjoni u f’ambjent multikulturali; 

 Għarfien tajjeb tal-politiki u l-programmi Ewropej ta’ riċerka.  

 

2.1.3   Għarfien tal-Lingwi 

Il-kandidati jrid ikollhom għarfien komprensiv ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 

għarfien sodisfaċenti ta’ lingwa oħra tal-Unjoni Ewropea, sal-punt meħtieġ biex ikunu jistgħu jwettqu 

d-dmirijiet marbuta mal-kariga. B’mod partikolari, il-kandidati jridu juru kmand eċċellenti tal-Ingliż 

miktub u mitkellem (livell C1).2 

 

2.2 Ta’ vantaġġ 

 Għarfien tajjeb tal-leġiżlazzjoni tal-UE li hija rilevanti għall-etika tar-riċerka;  

 Kwalifika akkademika f’wieħed mill-oqsma li ġejjin: l-Etika, il-Filosofija, ix-Xjenzi Bijomediċi, 

il-Bijoloġija; il-Liġi; id-Drittijiet tal-Bniedem; il-Ġeografija Umana; il-Qasam Veterinarju; il-

Psikoloġija; l-Antropoloġija; l-Ekonomija; ix-Xjenzi Ambjentali; ix-Xjenzi Politiċi; l-Intelliġenza 

Artifiċjali. 

 

  

                                                 
2 Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi. 
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C. Proċess ta’ Għażla 

1. Il-Kumitat tal-Għażla 

Se jinħatar Kumitat tal-Għażla għal dan il-profil u se jkun magħmul minn tal-inqas ħames membri, 

inkluż membru maħtur mill-Kumitat tal-Persunal. Jistgħu jinħatru membri sostituti biex jissostitwixxu 

lill-membri li jkunu ddikjaraw kunflitt ta’ interess. 
 

Taħt l-ebda ċirkostanza l-kandidati m’għandhom javviċinaw lill-Kumitat tal-Għażla huma stess, 

b’mod dirett jew indirett dwar din l-għażla. L-Awtorità tal-Ħatra tal-ERCEA (minn hawn ’il quddiem 

AHCC) tirriżerva d-dritt li tiskwalifika lil kwalunkwe kandidat li jinjora dawn l-istruzzjonijiet. Huwa 

u josserva l-merti tal-kandidati, il-Kumitat tal-Għażla għandu josserva l-prinċipju ta’ trattament 

indaqs. 

 

2. Skeda indikattiva 

Il-proċess tal-għażla għandu jieħu diversi xhur biex jitlesta. Il-kandidati se jiġu infurmati bl-eżitu tal-

istadji differenti fiż-żmien dovut. 

 

3. Ammissjoni għall-proċedura tal-għażla 

Ladarba tkun għaddiet l-iskadenza biex tiġi sottomessa l-formola tal-applikazzjoni, il-Kumitat tal-

Għażla se jikkontrolla l-applikazzjonijiet sottomessi għall-profili tagħhom mal-kriterji ta’ eliġibbiltà 

kif jiġi deskritt taħt il-Kapitolu b, it-Taqsima 1. 

 

4. Valutazzjoni inizjali tal-applikazzjonijiet 

Il-Kumitat tal-Għażla se jivvaluta l-applikazzjonijiet tal-kandidati eliġibbli b’referenza għall-kiterji 

tal-għażla kif deskritt hawn fuq taħt il-Kapitolu b, Taqsima 2. 

 

5. Stedina għat-testijiet bil-miktub 

Wara li titlesta l-valutazzjoni, il-Kumitat tal-Għażla se jistabbilixxi lista mqassra ta’ madwar 

45 kandidat li jaqblu l-aħjar mal-ħtiġijiet tal-profil. Il-kandidati magħżula se jiġu mistiedna jgħaddu 

minn test bil-miktub3. 

 

Il-kandidati li jġibu punteġġ ogħla mil-livell limitu fit-testijiet bil-miktub biss (ara 6.1 hawn 

taħt) se jiġu mistiedna għall-intervista. 

 

Il-kandidati se jiġu mistiedna għal intervisti bil-posta elettronika minn ERC-

SELECTION@ec.europa.eu. F’każ li l-indirizz elettroniku tal-kandidati jinbidel qabel jintemm il-

proċess tal-għażla, huma mitluba jinfurmaw lil ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Jekk jogħġbok innota li, bħala regola ġenerali, għal skopijiet organizzattivi, l-appuntamenti stabbiliti 

mill-ERCEA ma jistgħux jinbidlu fuq talba mill-kandidat. 

 

                                                 
3 Mhux aktar minn tliet darbiet tal-għadd tal-kandidati magħżula mfittxija għal-Lista ta’ Riżerva se jiġu 

mistiedna jagħmlu t-test bil-miktub. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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6. Testijiet 

6.1 Test bil-miktub 

It-test se jkun bl-Ingliż fil-bini tal-ERCEA fi Brussell u se jiġi mmarkat b’mod anonimu, minn total 

100 punt (marka biex tgħaddi: 70). It-test bil-miktub se jinkludi: 

 

(1) Eżerċizzju ta’ studju tal-każ dwar suġġett relatat mal-qasam tal-kariga vakanti, imfassal biex 

jittestja l-għarfien tekniku tal-kandidati, kif ukoll il-kapaċità tagħhom biex jifhmu, janalizzaw, 

iqassru u jabbozzaw bl-Ingliż. 
 

(2) Mistoqsijiet ġenerali biex jivvalutaw l-għarfien tal-kandidat dwar l-Istituzzjonijiet tal-UE, il-

politiki u l-programmi tar-riċerka Ewropej, l-ERC u l-ħidma tagħha, inklużi l-ħiliet u l-kompetenzi 

ġenerali dettaljati fil-punt 2.1.2 “Ħiliet u kompetenzi ġenerali”. 

 

6.2 L-intervista 
 

L-intervista se tiffinalizza l-valutazzjoni tal-kandidati skont il-kriterji tal-għażla. 

L-intervista se ssir bl-Ingliż fil-bini tal-ERCEA fi Brussell. L-għarfien tat-tieni lingwa uffiċjali min-

naħa tal-kandidat se jiġi vvalutat f’konformità mal-punt 1.2.2 “Għarfien tal-lingwi”. L-intervista se tiġi 

mmarkata fuq 100 marka (marka biex tgħaddi: 70). 

 

7. Verifika tad-dokumenti u l-eliġibbiltà 
 

L-applikazzjoni tal-kandidat se titqabbel mad-dokumenti u ċ-ċertifikati oriġinali sabiex tiġi 

kkonfermata l-preċiżjoni tad-dikjarazzjonijiet li jkunu saru fl-applikazzjoni u l-eliġibbiltà tal-kandidat. 
 

Jekk, fi kwalunkwe ħin, jiġi stabbilit li l-informazzjoni f’applikazzjoni tkun ġiet iffalsifikata 

apposta, il-kandidat jiġi skwalifikat mill-proċess tal-għażla. 
 

L-inklużjoni fuq Lista ta’ Riżerva jibqa’ soġġett għall-konferma tal-eliġibbiltà tal-kandidat wara l-

verifika tad-dokumenti oriġinali. 

 

8. Lista ta’ riżerva 

 

Il-Kumitat tal-Għażla se jpoġġi madwar 15-il kandidat li jkunu ġabu l-ogħla marki fuq il-Lista ta’ 

Riżerva. L-abbozz tal-Lista ta’ Riżerva mhux ikklassifikata f’ordni alfabetika se jintbagħat lill-AHCC 

tal-ERCEA għall-approvazzjoni.  

 

Il-kandidati għandhom jinnutaw li l-inklużjoni fuq Lista ta’ Riżerva ma timplika l-ebda 

intitolament għal impjieg. 
 

Il-Lista ta’ Riżerva se tkun valida għal perjodu ta’ 12-il xahar mid-data tal-istabbiliment tagħha. Il-

validità tal-Lista ta’ Riżerva tista’ tiġi estiża skont id-diskrezzjoni tal-AHCC. 
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9. Notifika lill-kandidati 

 

Il-kandidati kollha se jiġu nnotifikati dwar l-eżitu tal-applikazzjoni tagħhom minn ERC-SELECTION 

@ec.europa.eu. Sabiex il-proċess tal-għażla jiġi ffaċilitat, kull korrispondenza mal-kandidati rigward 

dan il-post vakanti se ssir bl-Ingliż. 

 

10. Proċedura ta’ Applikazzjoni 

Il-kandidati għandhom jissottomettu l-Formola tal-Applikazzjoni tagħhom bl-Ingliż, u jibagħtuha fuq 

ERC-SELECTION@ec.europa.eu.  

 

Is-suġġett tal-posta elettronika għandu jsemmi l-isem tal-familja segwit mir-referenza tas-Sejħa, kif 

ġej: “ISEM TAL-FAMILJA - ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring”. 

L-ERCEA se tqis biss l-applikazzjonijiet li jiġu rċevuti sal-iskadenza, li hija 26/04/2019 f’12:00 

(nofsinhar) ħin ta’ Brussell. 

 

Ir-referenzi professjonali (ara l- paġna 6 tal-Formola tal-Applikazzjoni) jistgħu jiġu kkonsultati f’każ li 

l-kandidati jiġu inklużi f’Lista ta’ Riżerva tal-ERCEA (u b’hekk ikunu għaddew f’din l-għażla), u 

f’każ li servizz ta’ reklutaġġ ikun għażilhom bl-għan li joffrilhom kuntratt ta’ impjieg u jkun jixtieq 

jikkonferma d-dikjarazzjonijiet li jkunu saru fil-proċess tal-għażla. Jekk jogħġbok innota li sabiex jiġu 

rrispettati r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali, l-ismijiet u d-data tal-kuntatt għandhom 

jingħataw bil-kunsens tal-persuni li isimhom ikun elenkat. 

L-applikanti huma mwissija biex ma jistennewx sal-aħħar ġurnata biex jissottomettu l-

applikazzjonijiet tagħhom, għaliex traffiku kbir tal-internet jew xi difett fil-konnessjoni tal-internet 

jistgħu jwasslu għal diffikultajiet fis-sottomissjoni. L-ERCEA ma tistax tinżamm responsabbli għal 

kwalunkwe dewmien minħabba dawn id-diffikultajiet. Il-kandidati huma responsabbli wkoll għall-

informazzjoni li huma jipprovdu, li hija l-bażi għall-valutazzjoni tal-Kumitat tal-Għażla. Huma 

għandhom ir-responsabbiltà li jiżguraw li l-informazzjoni kollha tkun kompluta u korretta qabel 

jissottomettu l-applikazzjoni. 

 

Il-kandidati se jiġu skwalifikati jekk ma: 

 jikkonformawx mal-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni għas-Sejħa ppubblikata; 

 jibagħtux l-applikazzjoni tagħhom sal-iskadenza; 

 ma jibagħtux applikazzjoni kompluta li tinkludi l-elementi kollha mitluba; 

 ma jissodisfawx il-kriterji kollha tal-eliġibbiltà; 

 ma jipprovdux id-dokumenti ta’ sostenn kollha meħtieġa. 
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11. Il-provvista tad-dokumenti oriġinali fil-ġurnata tal-intervista 
 

Jekk jiġu mistiedna għall-intervista, fil-ġurnata tal-intervista l-kandidati se jkun meħtieġa juru kopji 

oriġinali jew iċċertifikati tad-dokumenti li juru ċ-ċittadinanza, l-istudji u kwalunkwe esperjenza 

professjonali. Fil-ġurnata tal-intervista l-kandidati huma meħtieġa jġibu: 
 

 dokument li juri ċ-ċittadinanza (eż. passaport, karta tal-identità jew kwalunkwe dokument uffiċjali 

ieħor li jispeċifika ċ-ċittadinanza, li għandu jkun inkiseb mhux iktar tard mid-data tal-għeluq għar-

reġistrazzjoni online); 

 jekk ikun rilevanti, dokument li juri li l-obbligi li jikkonċernaw is-servizz militari jkunu ġew 

issodisfati; 

 id-diploma/diplomi li jiċċertifikaw it-tlestija b’suċċess tal-istudji; 

 evidenza tal-esperjenza professjonali li turi b’mod ċar id-dati tal-bidu u tat-tmiem u n-natura tad-

dmirijiet imwettqa (eż. kuntratti tax-xogħol, ċertifikati tal-impjegaturi). 

 

Kopji stampati tal-paġni web u/jew referenzi għas-siti web ma jikkostitwixxux dokumenti ta’ 

sostenn għal dawn l-iskopijiet. 
 

Il-kandidati għandhom iġibu wkoll kopja ta’ kull dokument. Wara l-verifika, id-dokumenti oriġinali 

jerġgħu jiġu rritornati fil-ġurnata tal-intervista. Il-kopji se jinżammu għall-perjodi speċifikati fid-

Dikjarazzjoni tal-Privatezza Speċifika ppubblikata fuq is-sit web tal-ERCEA – ara t-taqsima F. 

 

D. Kundizzjonijiet tal-Impjieg 

Il-kandidati fuq il-Lista ta’ Riżerva li jirriżultaw mill-proċess tal-għażla jistgħu jiġu mistiedna għat-

tieni intervista mis-servizzi tar-reklutaġġ fl-ERCEA. Il-kandidati li jintgħażlu tat-tieni intervista 

jistgħu jiġu offruti kuntratt temporanju skont it-Titolu I, l-Artikolu 2(f) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg 

għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS)4. Il-post tal-impjieg se jkun Brussell, il-Belġju. 

Il-grad tar-reklutaġġ se jkun AD 6. Il-kandidati li jintgħażlu li jiġu offruti kuntratt ta’ impjieg, fid-dħul 

tas-servizz se jingħataw grad fil-Pass 1 jew Pass 2, skont it-tul tal-esperjenza professjonali tagħhom. 

Is-salarji bażiċi fix-xahar għall-grad AD 6 huma: 

 Skala 1: €5.416,58 

 Skala 2: €5.644,20 

Sabiex l-esperjenza professjonali tiġi kkunsidrata, din għandha tkun relatata ma’ waħda mill-oqsma 

tal-attività tal-Istituzzjoni. L-esperjenza professjonali se tingħadd mid-data li fiha l-applikant ikun 

kiseb il-kwalifika minima għal aċċess għall-kariga. Esperjenza professjonali qabel din id-data ma 

titqiesx. Huwa għalhekk essenzjali li tipprovdi informazzjoni dwar il-kwalifika li tagħti aċċess għall-

kariga, b’mod partikolari d-data tal-għotja. Fil-kalkolu tal-esperjenza professjonali, attività 

professjonali ddokumentata kif suppost (jiġifieri impjieg renumerat jew impjieg indipendenti) tiġi 

kkunsidrata. Servizz militari obbligatorju jew servizz ċivili ekwivalenti għandhom jittieħdu 

inkunsiderazzjoni. 

                                                 
4 Ara l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:MT:PDF
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Il-liv tal-maternità statutorju jingħadd bħala attività professjonali, iżda l-liv bla ħlas ma jgħoddx. 

Xogħol part-time se jiġi kkunsidrat fi proporzjon għall-perċentwal ta’ sigħat ta’ xogħol full-time 

maħduma. Perjodi ta’ edukazzjoni jew taħriġ, traineeships bla ħlas u għotjiet ta’ studju ma jiġux 

ikkunsidrati. Kwalunkwe perjodu ta’ żmien partikolari jista’ jingħadd darba biss (eż. jekk l-applikant 

kellu impjieg full-time u għamel xogħol ta’ konsulenza indipendenti filgħaxijiet u fi tmiem il-ġimgħa, 

il-ġranet ta’ dan tal-aħħar ma jingħaddux mal-perjodu ta’ dan ta’ qabel). 

Fil-każ ta’ offerta għal impjieg u qabel ma jiffirma l-kuntratt, il-kandidat li jintgħażel se jintalab 

jagħmel eżami mediku obbligatorju minn wieħed mill-uffiċjali mediċi tal-Istituzzjonijiet sabiex ikun 

jista’ juri li jissodisfa r-rekwiżit tal-Artikolu 28(e) tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-

Komunitajiet Ewropej (“Regolamenti tal-Persunal”). 

Jekk għandu jiġi offrut kuntratt, id-durata inizjali tiegħu huwa ta’ sentejn u jista’ jiġġedded għal 

perjodu ulterjuri ta’ sena. Jekk jerġa’ jiġġedded, il-kuntratt jiġi konkluż għal perjodu indefinit u se 

jintemm f’każ li l-ERCEA ma tibqax teżisti. 

L-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom l-iskema tas-sigurtà soċjali u tal-pensjoni tagħhom stess. 

Minbarra s-salarju bażiku, il-membri tal-persunal jistgħu jkunu intitolati għal diversi benefiċċji, b’mod 

partikolari l-benefiċċju tal-espatrijazzjoni, benefiċċju tad-djar, benefiċċju ta’ tfal dipendenti u 

benefiċċju tal-edukazzjoni. Is-salarju huwa soġġett għal taxxa tal-Komunità mnaqqsa fis-sors; il-

membri tal-persunal huma eżentati mit-tassazzjoni nazzjonali. 

E. Opportunitajiet indaqs 
L-ERCEA tagħti valur lid-differenza u tippromwovi l-ugwaljanza. Aħna napplikaw politika ta’ 

opportunitajiet indaqs u naċċettaw applikazzjonijiet mingħajr diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, razza, 

kulur, oriġini etnika jew soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika 

jew ta’ xort’oħra, appartenenza għal minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabbiltà, età jew 

orjentazzjoni sesswali, skont l-Artikolu 1(d)(1) tar-Regolamenti tal-Persunal. Aħna noffru 

arranġamenti tax-xogħol li jiffavorixxu l-familja (ħin flessibbli, telexogħol) fid-dawl tal-ħtiġijiet 

operattivi. 

 

F. Protezzjoni ta’ data personali 
L-ERCEA tiżgura li d-data personali tal-applikanti tiġi pproċessata kif meħtieġ mir-Regolament (UE) 

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, korpi, uffiċċji u 

aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) 

Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, L 295 

ta1-21 ta’ Novembru 2018). Dan japplika b’mod partikolari għall-kunfidenzjalità u għas-sigurtà ta’ tali 

data. 

 

Stqarrija ta’ Privatezza Speċifika hija ppubblikata fuq is-sit web tal-ERC fl-indirizz li ġej: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf. 
 

Il-kandidati huma mistiedna li jaqrawha b’attenzjoni, peress li tipprovdi informazzjoni utli dwar l-

ipproċessar tad-data personali tagħhom u d-drittijiet rilevanti. 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
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G. Talba għal rieżami, appelli u lmenti 

 

Rieżami 
 

L-ERCEA u l-Kumitati tal-Għażla joperaw fil-kuntest tal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea 

kif interpretata mill-Qrati. Fil-valutazzjoni tal-merti tal-kandidati, il-Kumitati tal-Għażla josservaw il-

prinċipju tat-trattament indaqs. 
 

Jekk il-kandidati xorta jemmnu li wieħed minn dawn il-prinċipji ma jkunx ġie applikat fil-każ 

tagħhom, għandhom id-dritt, fi żmien 10 ijiem kalendarji mid-data ta’ meta jkunu rċevew in-notifika 

tad-deċiżjoni li tkun intbagħtet lilhom, li jitolbu rieżami billi jibagħtu ittra fejn jibagħtu r-raġunijiet 

tagħhom lill-indirizz elettroniku: ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 
 

Fis-suġġett, il-kandidati għandhom jikkwotaw: Ir-referenza tal-proċess tal-għażla kkonċernati; l-isem 

sħiħ tagħhom, “Talba għal rieżami”, l-istadju tal-għażla kkonċernat fl-ilment tagħhom. 

L-ERCEA se tibgħatha lill-President tal-Kumitat tal-Għażla jekk taqa’ fil-mandat tal-Kumitat u l-

kandidati għandhom jirċievu tweġiba kemm jista’ jkun malajr. 

 

Proċedura ta’ Appell 
 

Jekk, fi kwalunkwe stadju tal-għażla, il-kandidati jikkunsidraw li l-interessi tagħhom ikunu ġew 

preġudikati minn deċiżjoni partikolari, jew nuqqas ta’deċiżjoni, huma jistgħu jieħdu l-azzjoni li ġejja: 

 

• Il-kandidati jistgħu jressqu lment amministrattiv skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal 

fl-indirizz li ġej: 

 

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 

Għall-Attenzjoni tad-Direttur 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Post Rogier 16 

B-1049 Brussell 

 

L-ilment irid jitressaq fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-kandidati jiġu nnotifikati dwar l-att li jkun 

qiegħed jaffettwahom b’mod negattiv, jew in-nuqqas ta’ att, biss jekk ir-regoli li jirregolaw il-proċess 

tal-għażla jkunu ġew miksura b’mod ċar. L-AHCC ma tistax tħassar sentenza ta’ valur (jiġifieri, il-

kwalità tal-prestazzjoni ta’ kandidat f’test bil-miktub jew orali jew ir-rilevanza tal-kwalifiki u tal-

esperjenza professjonali) li tkun saret mill-Kumitat tal-Għażla. L-AHCC għandha tavża lill-persuna 

kkonċernata dwar id-deċiżjoni motivata tagħha fi żmien erba' xhur mid-data li fiha jkun sar l-ilment. 

 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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• F’każ li l-ilment li ssemma’ hawn fuq jiġi rrifjutat, il-kandidati jistgħu jitolbu rieżami ġudizzjarju tal-

att li jkun qiegħed jaffettwahom b’mod negattiv, skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal, quddiem: 

 

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

Ir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Il-Lussemburgu 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/mt/ 

 

It-talba għal rieżami ġudizzjarju trid titressaq fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-kandidati jiġu 

nnotifikati dwar id-deċiżjoni li tkun ittieħdet bħala risposta għall-ilment amministrattiv imsemmi hawn 

fuq. 

 

Il-kandidati għandhom jindikaw ir-referenza ta’ din is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess. 

 

Ilmenti lill-Ombudsman Ewropew 

 
Kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li toqgħod fi Stat 

Membru tista’ tressaq ilment li jikkonċerna każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina lill-Ombudsman 

Ewropew skont l-Artikolu 228(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea: 

 

L-Ombudsman Ewropew 

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

 

Għandu jiġi nnutat li l-ilmenti lill-Ombudsman ma jissospendux il-perjodi msemmija fl-Artikoli 90(2) 

u 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għat-tressiq tal-ilmenti jew is-sottomissjoni ta’ appell quddiem il-

Qorti tal-Ġustizzja skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għandu 

jiġi nnutat ukoll li, skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolamenti u tal-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-

twettiq tad-dmirijiet tal-Ombudsman Ewropew, kwalunkwe lment imressaq quddiem l-Ombudsman 

Ewropew irid ikun ippreċedut b’approċċi amministrattivi xierqa għand l-istituzzjonijiet u l-korpi 

kkonċernati. 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/mt/
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

