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COM/TA/COMP/17/AD8 
 

SELEZZJONI TA’ PERSUNAL TEMPORANJU GĦAT-TIM TAL-KAP 
EKONOMISTA TAD-DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-

KOMPETIZZJONI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA 
_____________________________________________________ 

   
Il-Kummissjoni qed torganizza proċedura tas-selezzjoni biex ikollha lista ta' riżerva 
ta' madwar 10 kandidati biex jimtlew ħames karigi amministrattivi fit-Tim tal-Kap 
Ekonomista (TKE) tad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni. 
 
It-TKE jassisti lid-DĠ Kompetizzjoni fl-iżvilupp tal-analiżi ekonomika u tal-evidenza 
kwantitattiva fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni. L-ekonomisti tat-TKE 
jipprovdu wkoll gwida dwar kwistjonijiet ta’ metodoloġija u żviluppi tal-politika u 
jassistu fir-rigward ta’ kawżi pendenti quddiem il-Qrati tal-Unjoni Ewropea. 
 
 
1. IN-NATURA TAD-DOVERI 
 
L-ekonomista, li jirrapporta direttament lill-Kap Ekonomista, huwa mistenni li jkun 
kapaċi jaħdem b’mod indipendenti, u jipprovdi assistenza fil-kompiti li ġejjin: 
 
- Gwida ġenerali dwar kwistjonijiet sostantivi f’kawżi tal-kompetizzjoni li fihom 

ikun involut it-TKE; 
 
- Gwida speċifika dwar kwistjonijiet ta’ metodoloġija fejn tidħol l-ekonomija u / 

jew l-ekonometrija fl-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE. Il-persuna 
tista’ tintalab ukoll biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-istrumenti ta’ politika 
ġenerali. 

 
- Il-kandidat għandu jkun jista’ jipprovdi gwida lil kollegi fit-TKE li jkollhom inqas 

esperjenza u, kull meta jkun meħtieġ, jaqdi r-rwol ta’ koordinatur tal-każijiet. 
 
 

2. IT-TIP TA’ KUNTRATT U T-TUL TIEGĦU 
 
Il-kandidat jew kandidati li jintgħażel/jintgħażlu jista’/jistgħu jiġi/jiġu offrut/offruti 
kuntratt temporanju skont il-punt (a) tal-Artikolu 2 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea (Conditions of Employment of 
Other Servants, CEOS)1 f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-
16 ta’ Diċembru 2013 dwar il-politiki għall-ingaġġar u l-użu tal-aġenti temporanji2.  
 
It-tul tal-kuntratt ma jistax jaqbeż l-erba’ snin, b’possibbiltà li jiġġedded għal 
massimu ta’ sentejn. 
 
It-tul massimu tal-kuntratt iqis ukoll id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2013 dwar it-tul massimu ta’ rikors għall-persunal 
mhux permanenti (seba’ snin tul perjodu ta’ tnax-il sena)3. 
 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf . 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf    

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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IL-POST TAL-IMPJIEG  Brussell 
 
 
IL-LIVELL  AD8  (għal funzjonijiet speċjalizzati); (bħala 

indikazzjoni, is-salarju bażiku inizjali fix-xahar huwa ta’ 
EUR 6717,35)4 

 
 
3.  IL-KUNDIZZJONIJIET TA’ AMMISSJONI 
 
3.1. Il-kundizzjonijiet ġenerali 
 

Il-kandidati jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 12 tal-Kundizzjonijiet tal-
Impjieg tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea5, li jinkludu li wieħed irid ikun ċittadin 
ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. 
 
L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea japplikaw politika ta’ opportunitajiet indaqs u 
jaċċettaw applikazzjonijiet mingħajr distinzjoni fuq il-bażi ta’ sess, razza, kulur, oriġini 
soċjali jew etnika, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika 
jew ta’ natura oħra, appartenenza għal minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, 
diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali. 
 
3.2. Il-kundizzjonijiet speċifiċi 
 
3.2.1. Il-kwalifiki 
 
Sad-data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet, il-kandidati jrid 
ikollhom: 
 
Livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji konklużi ta’ mill-anqas 
erba’ snin, iċċertifikati b’diploma, segwiti minn esperjenza professjonali ta’ mill-
inqas disa’ snin, li tal-inqas sitt snin esperjenza professjonali kif imfissra hawn 
taħt fit-taqsima dwar “L-esperjenza”. 

 

jew 
 
Livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji konklużi ta’ mill-anqas 
tliet snin, iċċertifikati b’diploma, segwiti minn esperjenza professjonali ta’ mill-
inqas disa’ snin, li tal-inqas seba’ snin esperjenza professjonali kif imfissra hawn 
taħt fit-taqsima dwar “L-esperjenza”. 
 
 
Id-diplomi li jkunu ngħataw fl-Istati Membri tal-UE jew li huma soġġetti għal ċertifikati 
ta’ ekwivalenza maħruġa mill-awtoritajiet ta’ wieħed minn dawn l-Istati Membri biss 
għandhom jiġu kkunsidrati. 
 
3.2.2. L-esperjenza 
 
Tul din l-esperjenza professjonali, il-kandidati jridu jkunu żviluppaw l-għarfien espert 
tagħhom f’wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin: (a) il-mikroekonomija empirika, li 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:fr:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
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tinkludi, fost oħrajn, il-mudelli ekonometriċi strutturali, l-analiżi tal-effetti tat-
trattament, il-valutazzjoni tal-impatt, il-mudelli ta’ simulazzjoni u ta’ stħarriġ; (b) it-
teorija mikroekonomika, li tinkludi, fost oħrajn, l-organizzazzjoni industrijali, il-finanzi, 
il-finanzi korporattivi, l-ekonomija pubblika. 
Il-kandidati jinħtieġ li jkollhom esperjenza fl-identifikazzjoni tal-problemi u fit-tfassil u 
l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet b'mod indipendenti.  
 
Din l-ispeċjalizzazzjoni tista’ tkun inkisbet permezz tat-twettiq ta’ riċerka akkademika 
indipendenti jew permezz ta’ tipi oħra ta’ esperjenza ta’ xogħol, pereżempju fl-
aġenziji ta’ konsulenza u ta’ kompetizzjoni.  
 
3.2.3. Il-lingwi 
 
Skont il-punt (e) tal-Artikolu 12(2) tas-CEOS, il-kandidati jrid ikollhom ħakma tajba 
ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għarfien sodisfaċenti ta’ lingwa 
uffiċjali oħra tal-Unjoni Ewropea. 
 
Għadd kbir ta’ deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea meħuda fil-qasam tal-
kompetizzjoni jinkitbu bl-Ingliż, b’mod partikolari fl-oqsma tal-fużjonijiet u tal-
antitrust. Barra minn hekk, ħafna mil-laqgħat ma’ partijiet esterni jsiru bl-Ingliż. Barra 
minn hekk, l-Ingliż huwa l-lingwa li l-aktar li tintuża fil-ġurnali xjentifiċi u fil-konferenzi 
li huma rilevanti għall-ħidma tal-persunal tat-TKE, kif ukoll il-lingwa l-iktar użata 
f’fora internazzjonali dwar il-kompetizzjoni li l-persunal tat-TKE jistgħu jintalbu biex 
jattendu. 

Għalhekk, biex ikunu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-servizz, huwa essenzjali għarfien tajjeb 
tal-Ingliż. 

4. IL-VANTAĠĠI 

- Dottorat (Ph.D) fil-qasam tal-ekonomija jew tal-ekonometrija rilevanti għall-politika 
tal-kompetizzjoni; 
 
- Esperjenza ta’ riċerka matul l-istudji tad-Dottorat (attestata permezz ta’ diploma jew 
ċertifikat ta’ attendenza) f’qasam tal-ekonomija jew tal-ekonometrija rilevanti għall-
politika dwar il-kompetizzjoni (Madankollu, dan jgħodd ukoll għas-sentejn esperjenza 
professjonali meħtieġa, kif imsemmi aktar ’il fuq); 
 
- Speċjalizzazzjoni miksuba f’qasam relatat mal-politika dwar il-kompetizzjoni. 

 

5. L-ANDAMENT TAL-PROĊEDURA 

Il-proċedura jkollha żewġ stadji separati, wieħed wara l-ieħor:  

5.1. Is-selezzjoni preliminari 

Il-Kumitat tas-Selezzjoni, kostitwit f’konformità mal-Artikolu 2(c) tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2013 dwar politiki għall-ingaġġ u l-użu tal-aġenti 
temporanji, jagħmel selezzjoni preliminari fuq il-bażi tal-kwalifiki u tal-esperjenza 
professjonali (ara t-Taqsimiet 3.2.1, 3.2.2 u t-Taqsima 4, kif ukoll l-għarfien tal-lingwi 
tal-kandidati (ara t-Taqsima 3.2.3). Għal dan il-għan, il-Kumitat ta’ Għażla juża t-
tabella li ġejja tal-evalwazzjoni: 
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Kriterji tas-selezzjoni preliminari: 

 

1. Il-kwalifiki 15 % 

2. L-esperjenza 80 % 

3. Il-lingwi 5 % 

 

 Il-kandidati huma meħtieġa li jipprovdu d-dokumenti li ġejjin: 

- formola tal-applikazzjoni mimlija kif dovut 

- ittra ta’ motivazzjoni 

- kopja ta’ dokument li jagħti prova taċ-ċittadinanza (karta tal-identità jew 
passaport); 

- kopja tad-diploma(i) jew taċ-ċertifikat(i) tal-livell meħtieġ ta’ edukazzjoni; 

- ċertifikati tal-impjieg li jagħtu prova tat-tul ta’ żmien tal-esperjenza professjonali. 
Dawn id-dokumenti jridu juru biċ-ċar il-funzjoni, il-qasam tal-attività, in-natura tal-
kompiti, id-dati tal-bidu u tat-tmiem u l-kontinwità ta’ kull wieħed mill-perjodi ta’ 
esperjenza professjonali li għandu jitqies għal din il-proċedura ta’ selezzjoni. Għal 
dan il-għan, il-kandidati jinħtieġ li jippreżentaw iċ-ċertifikati tal-impjieg mingħand min 
ħadmu miegħu fl-imgħoddi u mingħand min qed jaħdmu miegħu bħalissa. Fin-
nuqqas ta’ dan, jiġu aċċettati, pereżempju, kopji ta’ dokumenti bħal dawn li ġejjin: 
kuntratti tal-impjieg, flimkien mal-ewwel u l-aħħar irċevuta tas-salarju u l-irċevuta 
tas-salarju tal-aħħar xahar għal kull sena intermedja fil-każ ta’ kuntratt ta’ aktar minn 
sena, ittri uffiċjali jew atti ta’ ħatra, akkumpanjati mill-aħħar irċevuta tas-salarju, ir-
rekords tal-impjieg, u d-dikjarazzjonijiet tat-taxxa. 

 
 L-aċċettazzjoni finali tal-applikazzjoni hija soġġetta għall-preżentazzjoni tad-

dokumenti ta’ prova meħtieġa. Jekk dawn id-dokumenti ma jaslux sad-data ta’ 
skadenza stipulata, l-applikazzjoni titqies bħala ineliġibbli.  

 
 Jekk il-kandidati jkollhom xi dubju dwar in-natura jew il-validità tad-dokumenti li 

jridu jippreżentaw, jinħtieġ li jikkuntattjaw lis-segretarjat tal-Kumitat tas-Selezzjoni 
mill-anqas għaxart ijiem tax-xogħol qabel tagħlaq id-data ta’ skadenza, permezz 
tal-indirizz elettroniku segwenti:  

 
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 

  
   L-għan huwa li jkun possibbli għalihom li jippreżentaw fajl komplut u aċċettabbli 

sal-iskadenza. 
 
 Il-kandidati li jintgħażlu u li jkunu se jiġu offruti impjieg, aktar tard jintalbu 

jippreżentaw l-oriġinali tad-dokumenti kollha rikjesti għall-fini ta’ reklutaġġ. 
 
5.2. Għażla 

Il-kandidati li jgħaddu mill-fażi tas-selezzjoni preliminari jiġu mistiedna għal 
intervista biex jiġu vvalutati u mqabbla b’mod oġġettiv u imparzjali fuq il-bażi tal-
kwalifiki, l-esperjenza professjonali, il-ħiliet u l-għarfien tal-lingwi tagħhom, kif 
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stabbilit f’dan l-avviż. L-intervista ssir primarjament bl-Ingliż biex jiġi vvalutat l-
għarfien tal-kandidati fejn tidħol din il-lingwa.  
 
5.3. Il-lista tal-kandidati magħżula 
 
Il-lista tal-kandidati magħżula tibqa’ valida għal sentejn. Il-validità tal-lista tista’ tiġi 
estiża.  
 
 
6. L-APPLIKAZZJONIJIET 

L-applikazzjonijiet mimlija bl-Ingliż flimkien ma’ ittra ta’ motivazzjoni u d-dokumenti 
kollha rikjesti (kif stabbilit fit-Taqsima 5.1), iridu jintbagħtu f’dan l-indirizz: 
 

COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 
 
 

Il-kandidati huma mitluba jibagħtu l-applikazzjonijiet tagħhom f’email waħda f’format 
.zip jew .pdf biex il-kaxxa postali elettronika ma titgħabbhiex iżżejjed. Il-
Kummissjoni tirriżerva d-dritt li awtomatikament tneħħi l-messaġġi kollha akbar 
minn 1 MB. 
 
Id-data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet hija t-13/10/2017 
- 12:00 (ħin ta’ Brussell) 
 
 
7. INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI 

Dan l-avviż ta’ selezzjoni huwa ppubblikat fl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
fuq is-siti web tad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni u tal-EPSO. 
Kif indikat fit-Taqsima 6 ta’ dan l-avviż, il-kandidati huma mistiedna jimlew il-
formola ta’ applikazzjoni tagħhom bl-Ingliż. 

Kull komunikazzjoni diretta bejn il-kandidati u s-servizzi tal-Kummissjoni ssir 
esklużivament bl-email. Għalhekk, biex is-servizzi tal-Kummissjoni jkunu jistgħu 
jikkuntattjaw lill-kandidati, kull kandidat huwa mitlub jindika indirizz elettroniku 
validu li jista’ jintuża tul il-proċess kollu tas-selezzjoni. 
 
 
8. RIKJESTA GĦAL RIEŻAMI – IL-PROĊEDURA TAL-APPELL – ILMENT LILL-
OMBUDSMAN EWROPEW 

 

Billi r-Regolamenti tal-Persunal japplikaw għal kull stadju ta’ proċedura ta’ 
selezzjoni, ta’ min jinnota li l-proċedimenti kollha tal-Kumitat tas-Selezzjoni huma 
koperti mill-kunfidenzjalità stipulata fl-Anness III tar-Regolamenti tal-Persunal. Jekk 
fi kwalunkwe stadju f’xi parti jew oħra tal-proċess ta’ selezzjoni, jidhirlek li l-interessi 
tiegħek ġew ippreġudikati minn xi deċiżjoni partikolari, tista’ tieħu l-azzjoni segwenti: 
 

 Talba għal rieżami 
Fi żmien għaxart ijiem kalendarji mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni, tista’ tibgħat 
email lil:  
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 
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Id-DĠ COMP jgħaddi t-talba tiegħek lill-President tal-Kumitat tas-Selezzjoni.  
Tirċievi risposta mill-aktar fis possibbli. 
 
 

 Appell 
 
Tista’ tippreżenta lment skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.  Għandha tintbagħat kopja unika waħda tal-ilment 
permezz ta’ modalità waħda fost dawk segwenti: 
 

 permezz tal-email, preferibbilment f’format .pdf, lill-kaxxa postali elettronika 

funzjonali HR MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu ) jew  

 permezz tal-posta, lill-indirizz tal-uffiċċju  

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels jew  

 tingħata personalment fl-indirizz tal-uffiċċju SC11 4/001 (rue de la Science 

11, office 4/001) mid-09.00 sa 12.00 u mis-14.00 sal-17.00. 
 
Il-limitu ta’ żmien ta’ tliet xhur biex tinbeda din it-tip ta’ proċedura (ara r-Regolament 
tal-Persunal http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR) jibda jgħodd 
minn dak il-ħin li tingħatalek in-notifika tal-att li allegatament ikun qiegħed 
jippreġudikalek l-interessi tiegħek. 
 
Għandek tinnota li l-awtorità tal-ħatra ma għandhiex is-setgħa li temenda d-
deċiżjonijiet tal-Kumitat tas-Selezzjoni. Hija ġurisprudenza stabbilita li d-diskrezzjoni 
wiesgħa li minnha jgawdu l-Kumitati tas-Selezzjoni mhijiex soġġetta għal kontroll 
ġudizzjarju mill-Qorti sakemm ma jkunx sar ksur ċar tar-regoli li jrieġu l-proċedimenti 
tal-Kumitati tas-Selezzjoni. 
 
 

 Ilment lill-Ombudsman Ewropew 
 
Bħaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea, tista’ tagħmel ilment lil: 
European Ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/mt/default.htm 
 
Għandek tinnota li l-ilmenti lill-Ombudsman ma jinterrompux il-perjodu stipulat fl-
Artikolu 90(2) u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għall-preżentazzjoni ta’ 
lmenti amministrattivi jew għall-preżentazzjoni ta’ appelli ġudizzjarji. 
 
Barra minn hekk, għandek tinnota wkoll li skont l-Artikolu 2(4) tal-kundizzjonijiet 
ġenerali li jirregolaw it-twettiq tad-doveri tal-Ombudsman, kull ilment li jkun 
ippreżentat quddiemu jrid ikun preċedut mill-approċċi amministrattivi xierqa 
fil-konfront tal-istituzzjonijiet u l-korpi kkonċernati (għall-proċedura, ara 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm#hl5 ). 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://www.ombudsman.europa.eu/media/mt/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/media/mt/default.htm#hl5
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9. INFORMAZZJONI DWAR IL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA PERSONALI 
F’AMBITU TA’ PROĊEDURA TA’ SELEZZJONI TA’ PERSUNAL TEMPORANJU 
 
Id-dejta personali mogħtija mill-kandidati f’din il-proċedura ta’ selezzjoni hija 
proċessata f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:en:HTML). L-
Artikoli 11 u 12 tar-Regolament jesiġu li l-Unità tas-Selezzjoni, tar-Reklutaġġ u tat-
Tmiem is-Servizz tad-Direttorat Ġenerali TAR-RIŻORSI UMANI U TAS-SIGURTÀ 
(minn hawn ’il quddiem “DĠ HR”) jipprovdu l-informazzjoni segwenti lill-kandidati. 
 
L-identità tal-kontrollur: Il-Kap tal-Unità HR.DDG.B.1 “Selezzjoni, Reklutaġġ u 
Tmiem is-Servizz”. 
 
L-iskopijiet tal-operazzjoni ta’ proċessar: biex id-Direttorati Ġenerali (minn hawn ’il 
quddiem id-“DĠ”) jingħataw għajnuna fl-organizzazzjoni ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
għall-persunal temporanju biex tissawwar lista ta’ kandidat jew kandidati magħżula li 
jikkorrispondu l-aktar mal-profil stabbilit fl-avviż ta’ selezzjoni. Matul id-diversi stadji 
tal-proċess ta’ selezzjoni tingħata informazzjoni individwali lil kull kandidat. 
 
Id-destinatarji tad-dejta: Il-Kumitat tas-Selezzjoni jipproċessa l-fajls tal-kandidati (li 
jinkludu d-dejta tal-identifikazzjoni kif ukoll d-dejta tal-ammissibilità), ir-rapport 
motivat u l-lista ta’ riżerva, iżda jagħmel dan mingħajr ma jaħżinhom. Is-servizz tal-
HR tad-DĠ ikkonċernat jipproċessa u jaħżen il-fajls tal-kandidati (inklużi l-kandidati 
mhux magħżula), ir-rapport motivat u l-lista tal-kandidati magħżula. Is-servizzi tad-
DĠ HR jaħżnu l-fajls tal-kandidati magħżula, ir-rapport motivat u l-lista tal-kandidati 
magħżula. 
 
Id-dritt ta’ aċċess u d-dritt ta’ rettifika tad-dejta: il-kandidati jistgħu jibagħtu email 
b’kopja tad-dokument tal-identità lil HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-
LISTS@ec.europa.eu)  biex jindikaw kwalunkwe bidla fid-dejta personali tagħhom. 
Jekk ikunu jixtiequ, il-kandidati jistgħu jiksbu kopja tad-dejta personali tagħhom kif 
irreġistrata minn HR.DDG.B1 billi jibagħtu email b’kopja ta’ dokument tal-identità lill-
kaxxa postali elettronika funzjonali indikata hawn fuq. Jekk issir talba mill-kandidat, 
jistgħu jingħataw ir-riżultati aggregati tas-selezzjoni. 
 
Id-dejta kkonċernata: 

 

 Id-dejta personali (pereż. dejta li tippermetti l-identifikazzjoni tal-kandidati u l-

kuntatt magħhom): il-kunjom, l-ewwel isem, id-data tat-twelid, il-ġeneru, in-

nazzjonalità, l-indirizz tad-dar, l-indirizz tal-email, l-isem u n-numru tat-telefown 

ta’ persuna ta’ kuntatt li jintużaw f’każ li l-kandidat ma jkunx disponibbli.  

 Informazzjoni mogħtija mill-kandidati fl-ambitu tal-proċedura ta’ selezzjoni biex 

issir valutazzjoni dwar jekk jikkonformawx mal-profil mitlub fl-avviż tas-selezzjoni 

(l-applikazzjoni, il-curriculum vitae u d-dokumenti ta’ prova, b’mod partikolari d-

diplomi u l-esperjenza professjonali). Id-dejta dwar il-kriterji ta’ ammissibilità ma 

tistax tinbidel wara l-għeluq tad-data ta’ applikazzjoni. Id-dritt ta’ rettifika ma jistax 

ikun eżerċitat wara l-għeluq tad-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:mt:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:mt:HTML
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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 L-informazzjoni individwali li tingħata lil kull kandidat matul id-diversi stadji tal-

proċess ta’ selezzjoni. 

 Xi dejta relatata mal-ġeneru u n-nazzjonalità, apparti għal skopijiet ta’ 

identifikazzjoni, jaf tkun proċessata fuq il-bażi tad-deċiżjoni interna u l-politika tal-

KE. 

Il-bażi legali: 

 Il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea, stipulati 

permezz tar-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tal-Kunsill kif 

emendat l-aħħar permezz tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-PE 

u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013. 

 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2013) 9049 tas-16 ta’ Diċembru 2013 dwar l-

ingaġġar u l-użu tal-aġenti temporanji. 

Id-data tat-tnedija tal-operazzjoni ta’ proċessar: id-data li fiha tiġi ppreżentata l-
applikazzjoni. 
 
It-tul ta’ żmien li tinżamm id-dejta: il-fajls tal-kandidati magħżula jinżammu mill-Unità 
HR.DDG.B1 sakemm dawn jiġu rreklutati mill-Kummissjoni. Hekk kif jiġu rreklutati, 
il-fajls tas-selezzjoni jinqerdu u jiġu ssostitwiti b’fajls personali. Meta l-kandidati 
magħżula ma jiġux irreklutati, il-fajls tas-selezzjoni tagħhom jinżammu mill-Unità 
HR.DDG.B1 għal ħames snin wara l-għeluq tal-proċedura tas-selezzjoni. Il-fajls l-
oħra kollha tas-selezzjoni jinżammu mid-DĠ rispettiv sakemm l-iskadenza għall-
appelli tkun skadiet wara l-pubblikazzjoni tal-lista tal-kandidati magħżula. 
 
Il-kandidati jistgħu, fi kwalunkwe mument, jirrikorru għall-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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