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Temi li tiffoka fuqhom f’ħidmietek, jekk applikabbli (liġi, finanzi, xjenza eċċ.): 

Bħala traduttur fis-Servizz Lingwistiku tal-Kunsill tal-UE, jeħtieġ li nkun flessibbli kemm jista’ jkun. Id-dokumenti li ta’ 
kuljum jaslu fl-unità tagħna huma kurrenti ħafna, u jirriflettu dak li jkun għaddej fid-diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet 
fil-livell tal-Kunsill tal-UE u f’dak Ewropew inġenerali. 

Hemm firxa wiesgħa ta’ dokumenti li nittrattaw (ta’ natura legali, ekonomika, finanzjarja, xjentifika, eċċ.) u din  
il-varjetà tgħin biex f’xogħli nitgħallem u nżid l-għarfien tiegħi f’diversi oqsma. Għalhekk, ma nistax ngħid li hemm 
xi enfasi tematika partikolari, minħabba li, kif ngħidu bil-Malti, jeħtieġ li tkun taf naqra minn kollox. 

It-tradutturi fl-unità Maltija kollha ġejjin minn sfond differenti, u bis-saħħa ta’ kull wieħed u waħda minna, dejjem 
wasalna għal soluzzjoni.  

Għalfejn jogħġbok ix-xogħol ta’ lingwist/a għall-Unjoni Ewropea? 

Sa minn ċkuniti kont nogħxa bil-lingwi u għalhekk, għażilt li nagħmel l-istudji universitarji tiegħi fil-lingwa u  
l-letteratura Franċiża u fit-traduzzjoni. Bħala lingwista, għandi l-opportunità li tassew inħaddem il-lingwi li naf, waqt 
li nipparteċipa bis-sħiħ fil-proġett Ewropew. 

It-tradutturi kollha tal-Kunsill tal-UE huma miġbura fil-qalba ta’  Brussell, ġewwa l-Bini Lex, fejn wieħed isib 24 
unità lingwistika għaddejja b’xogħolha. Huwa post mimli ħajja u attività, b’kollegi li ġejjin minn kull naħa tal-Ewro-
pa, u din it-taħlita ta’ lingwi u kulturi f’post wieħed tagħtini  
sens kbir ta’ appartenenza.

Kuljum niskopri kemm il-lingwa Maltija hija għanja, u nsir naf ħafna termini ġodda bis-saħħa tar-riċerka 
terminoloġika li nagħmlu fl-unità tagħna bħala parti mix-xogħol ta’ traduttur. Dejjem sibt għajnuna kbira mingħand  
il-kollegi tiegħi, u nħoss li nitgħallmu ħafna mingħand xulxin. Fuq kollox, għalija huwa ta’ sodisfazzjon kbir li nkun tajt  
il-kontribut tiegħi għal-lingwa Maltija.

Liema kien l-aktar mument eċitanti / l-aqwa sfida li għaddejt minnha bħala lingwista tal-UE u għaliex?

Żgur li l-aktar mument eċitanti bħala lingwista tal-UE huwa meta nkun parti mit-tim Malti waqt is-Summits  
tal-Kunsill Ewropew. Dan jagħtini l-opportunità li nsegwi mill-qrib, u nittraduċi, id-deċiżjonijiet politiċi importanti li 
jiddeterminaw il-futur taċ-ċittadini kollha tal-UE. 
Meta l-kapijiet politiċi jaslu għal qbil u jinħarġu l-Konklużjonijiet tal-Kunsill, kull tim lingwistiku jkollu ħin limitat 
biex dawn jinqalbu għal-lingwa tiegħu. Dan għalija huwa l-aqwa sfida, speċjalment meta l-Konklużjonijiet joħorġu 
f’nofs ta’ lejl, u jkun jeħtieġ li l-konċentrazzjoni timxi id f’id mal-ħeffa!
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