
Regoli għall-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim 
 
 

Artikolu 1 : Ambitu tal-Konvenzjoni 
 
Fid-data tal-firma ta' dan il-Ftehim, l-organizzazzjonijiet li għalihom japplika l-Artikolu 1 
huma dawn li ġejjin : 
 
- Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u x-Xogħol; 
- Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali; 
- L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent; 
- Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ; 
- Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Droga; 
- L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol; 
- L-Uffiċċju Komunitarju għall-Varjetajiet tal-Pjanti; 
- L-Aġenzija Ewropea għall-Valutazzjoni tal-Prodotti Mediċinali; 
- L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern; 
- L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija; 
- Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni tal-Korpi tal-Unjoni; 
- Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u l-Ksenofobija 
- L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni 
- L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel 
- L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 
- L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni 
- L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurezza tan-Netwerks u tal-Informazzjoni 
- L-Eurojust. 
 
Il-firmatarji jiġu infurmati b'kull tibdil li għad jista' jseħħ f'din il-lista. 
 
 
Artikolu 7 : Sussidju fiss għall-ivvjaġġar 
 
Jingħata sussidju fiss għall-ivvjaġġar meta ACIs jkollhom id-domiċilju professjonali tagħhom 
barra mil-lok li fih iridu jaqdu d-dmirijiet tagħhom u jkollhom jivvjaġġaw lejlet l-ewwel jum 
tal-kuntratt tagħhom jew ma jkunux jistgħu jerġgħu lura lejn id-domiċilju tagħhom qabel 
24:00 tal-aħħar jum tal-kuntratt. 
 
Madankollu, dan is-sussidju mhux dovut sakemm l-ACI j/tibbenefika, għal dakinhar, minn 
ħlas ta' ġurnata xogħol (l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni) fuq spiża tal-baġit Komunitarju. 

Meta ACI jkollu/ha żewġ kuntratti konsekuttivi ma' żewġ Istituzzjonijiet fuq żewġ postijiet ta' 
xogħol differenti, hu/hi j/tingħata l-istess trattament daqslikieku l-bidla tal-post tax-xogħol 
saret f'qafas ta' intra-Istituzzjoni. 
 
 
Artikolu 9 : Sussidju ta' kuljum 
 
Id-distanza ta' 60 km (żona lokali) tinħadem fuq il-bażi tat-tagħrif uffiċjali tas-servizz 
ferrovjarju fuq l-iqsar rotta. Is-sussidju ta' kuljum supplimentarti ugwali għal sussidju ta' 



kuljum hu dovut meta l-ACI ma j/tkunx j/tista' j/tħalli l-post tax-xogħol tiegħu/tagħha l-aħħar 
jum tal-kuntratt tiegħu/tagħha. 
Billi l-ACI ma j/tistax ikollu/ha biljetti mħallsin minn qabel mill-Aġenzija affiljata, is-sussidju 
ta' kuljum jingħata minn qabel jekk jintalab. 
 
F'każ ta' mard tal-ACI fuq il-post tax-xogħol, is-sussidju ta' kuljum jingħata xorta waħda u l-
ispejjeż tal-lukanda jitħallsu. 
 
L-Istituzzjonijiet iħallsu lura x-xiri ta' karta ta' fidelità ta' "lukanda" meta din titħallas. 
 
 
Artikolu 10 : Ħlas lura tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar 
 
a) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 10 tal-Ftehim, l-ACIs jagħżlu kull mezz ta' 

trasport għall-vjaġġ mill-post tad-domiċilju professjonali tagħhom lejn il-post li għalih 
ikunu ġew assenjati u lura. Għal kull vjaġġ li jkopri distanza akbar minn 300 km, l-
ACIs għandhom id-dritt li jivvjaġġaw bl-ajru. L-ACIs infushom jiffissaw l-itinerarju u 
l-ħinijiet tal-ivvjaġġar tagħhom sabiex iwettqu l-kuntratti konklużi ma' Istituzzjoni 
waħda jew iktar, filwaqt li r-rifużjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u kwalunkwe ħlas ieħor 
ikunu llimitati, ħlief fil-każ ta' force majeure, għar-rotta l-iktar diretta u globalment 
ekonomika. 

 
b) Billi l-ACIs ma jistax ikollhom biljetti mħallsa minn qabel mill-Aġenzija affiljata 

(minn hawn 'il quddiem l-Aġenzija), ma jsir l-ebda ħlas minn qabel fuq l-ispejjeż tal-
ivvjaġġar; f'dan il-każ, il-ħlas tal-onorarju (100 %) u tas-sussidju(i) ta' kuljum jsir fi 
żmien ħamest ijiem xogħol mill-aħħar ġurnata tal-kuntratt. 

 
 Fi kwalunkwe każ ieħor, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar jistgħu jitħallsu lura fuq talba tal-ACI 

(skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni). 
 
c) L-użu tal-aġenzija hu fakultattiv.  
 
d) Jekk jittieħdu dispożizzjonijiet speċjali għal-laqgħat barra l-post tax-xogħol tas-soltu 

tal-Istituzzjonijiet għall-uffiċjali u l-aġenti, dawn l-istess dispożizzjonijiet speċjali 
japplikaw ukoll għall-ACIs li jkunu qed jaħdmu fl-istess grupp u li jkollhom id-
domiċilju professjonali tagħhom f'wieħed minn dawn il-postijiet tax-xogħol. Dawn l-
ACIs jiġu infurmati malajr kemm jista' jkun b'dawn id-dispożizzjonijiet speċjali, u 
f'kull każ, bil-quddiem biżżejjed. 

 
 
1. Regoli għar-rifużjoni wara l-preżentazzjoni ta' dokumenti ta' prova tal-ispejjeż tal-
ivvjaġġar li saru 
 
- Bl-ajru:  
a) għal vjaġġi ta' distanzi akbar minn 300 km, jew ta' distanza inqas minn 300 km jekk l-

ispiża globali tal-vjaġġ bl-ajru tkun inqas mill-ispiża għall-vjaġġ bil-ferrovija, fuq il-
bażi ta' biljett tal-IATA semi-flessibbli li jista' jinbidel u jitħallas lura b'pieni - li l-
ħinijiet tal-vjaġġ ikunu kompatibbli mal-ħtiġijiet tal-kuntratt - inklużi t-taxxa tal-
ajruport u l-prezz, mingħajr il-bżonn ta' preżentazzjoni ta' dokumenti ta' prova, ta' 
vjaġġ bit-trasport pubbliku bejn l-ajruport u ċ-ċentru tal-belt.  



 
 Meta jippreżenta biljett semi-flessibbli, li jitħallas lura u li jinbidel b'pieni, l-ACI 

j/tibbenefika minn rifużjoni awtomatika, mingħajr dokumenti ta' prova supplimentari. 
 

L-ACI hu/hi awtorizzat/a j/tixtri biljett ta' kategorija ogħla fil-każijiet li ġejjin: 
i. meta l-prezz semi-flessibbli ma jeżistix; 
ii. meta l-prezz semi-flessibbli mhux disponibbli minħabba dawn ir-raġunijiet: 

- impjieg għal żmien qasir 
- bidla tal-kuntratt u/jew tal-post ta' assenjazzjoni 
- bidla tal-programm u tat-titjira fuq talba u l-awtorizzazzjoni tad-dipartiment. 

 
F'dawn il-każijiet, l-ACI j/tibbenefika minn rifuzjoni awtomatika tal-kategorija 
superjuri. Fi kwalunkwe każ ieħor, l-ACI j/tforni kull dokument utli li jiġġustifika l-
bidla għall-kategorija superjuri. 

 
b) L-Istituzzjonijiet jieħdu f'idejhom kull spiża li ġejja minn bidla ta' programm, u/jew 

kuntratt, u/jew tħassir ta' kuntratt dment li jkunu responsabbli għalih, kif ukoll f'każ ta' 
force majeure u ta' mard tal-ACI. Dan jgħodd ukoll f'każ ta' mewt jew marda ta' xi 
ħadd qarib tal-ACI, skont ir-regoli previsti għall-uffiċjali tal-Istituzzjonijiet. 

 
c) Għall-vjaġġi bl-ajru ta' aktar minn erba' sigħat u barra l-Ewropa ġeografika, biljett ta' 

business class jitħallas lura.  
 
d) Biljett ċirkulari: jitħallas lura sa l-ammont ta' biljett bir-ritorn bejn id-domiċilju 

professjonali u l-post tax-xogħol. 
 
 
- Vjaġġar bil-ferrovija il-prezz komplut ta' biljett tal-ewwel klassi, inklużi ferroviji speċjali u 
kabina ta' rqad doppja. L-Istituzzjonijiet iħallsu lura x-xiri ta' karta ta' fidelità tal-ferrovija 
meta din titħallas. 
 
- Karozza fuq il-bażi tal-prezz ta' biljett tal-ferrovija għall-iktar rotta diretta. 
 
 
2. Id-dokumenti ta' prova 
 
a) Jitqiesu bħala tali : 
 
- il-biljett tal-ajru jew il-parti li tifdal minnu wara l-użu, jew dokument li jixhed li jkunu saru 
r-riżervazzjoni u l-ħlas għal biljett elettroniku flimkien mal-karti tal-imbark. 
 
- il-biljett tal-ferrovija fil-każ ta' kuntratt ma' Istituzzjonijiet li dan jitolbuh mill-uffiċjali 
tagħhom jew dikjarazzjoni bil-miktub u ffirmata mill-ACI li fiha j/tistqarr li l-vjaġġ kien bil-
ferrovija u li skont ir-regolament kellu/kellha j/trodd lura l-biljett fi tmiem il-vjaġġ; 
 
- dikjarazzjoni bil-miktub u ffirmata mill-ACI li fiha j/tistqarr li j/tkun ivvjaġġa/t b'karozza 
privata; peress li l-vjaġġ bil-karozza jagħti d-dritt għal għoti ta' sussidju fiss għall-ivvjaġġar, l-
ACI għandu/ha j/tipprezenta prova ta' vjaġġ bil-karozza b'kull mezz possibbli. 
 



- bħala regola ġenerali, kull tip ta' dokument ta' prova li jintalab mill-uffiċjali jew aġent tal-
Istituzzjoni li magħha jkollu/jkollha l-kuntratt l-ACI. 
 
b) Id-dokumenti ta' prova jridu jkunu jagħtu dan it-tagħrif: 
 
- isem il-kumpanija tat-trasport; 
 
- id-dati tal-ħruġ u ta' meta jiskadi l-biljett, flimkien mal-prezz u l-munita li biha tħallas; 
 
- il-post fejn l-ACI j/trid j/taqdi dmiru/ha bħala l-post li lejh ivvjaġġa(t) l-ACI qabel il-bidu 
tal-kuntratt tiegħu/tagħha u li minnu/ha j/trid j/titlaq fi tmiem il-kuntratt; 
 
- meta jkun meħtieġ, isem l-ACI. 
 
 
Artikolu 12 : Vjaġġi ta' distanza twila u missjonijiet li jgħejjew 

1. Vjaġġi ta' distanza twila 

a) Għall-Parlament u l-Kummissjoni 

Meta l-vjaġġ ikun fih bidla fil-ħin ta' aktar minn erba' sigħat u/jew bidla fl-emisferu, 
tingħata ġurnata ta' mistrieħ lill-ACI fuq il-post tal-missjoni qabel bidu l-impenji uffiċjali.  

Jekk l-ACI hu/hi b'kuntratt il-ġurnata ta' wara r-ritorn mill-missjoni li tinkludi vjaġġ ta' 
distanza twila, hu/hi ma j/tinbagħatx il-laqgħa. 

Madankollu, jekk l-ACI mhux/mhix b'kuntratti dakinhar, hu/hi j/tibbenefika minn sussidju 
fiss ta' kumpens (l-Artikolu 7a tal-Konvenzjoni). 

b) Għall-Qorti tal-Ġustizzja : 

Ma japplikax. 
 
 
2. Missjonijiet li jgħejjew 

a) Għall-Kummissjoni: 

Meta tul missjoni b'itinerarju, ġurnata tinkludi tnax-il siegħa xogħol, l-ACI j/tibbenefika 
minn kumpens. Dan il-kumpens jissarraf f'sussidju fiss ta' kumpens (l-Artikolu 7a tal-
Konvenzjoni) għal kull ġurnata li fiha aktar minn 12-il siegħa xogħol. 

b) Għall-Parlament 

Id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-interpreti permanenti huma applikabbli mutatis 
mutandis1. 

c) Għall-Qorti tal-Ġustizzja : 

Ma japplikax. 
                                                 
1 Fl-2008, ma kinux jeżistu tali dispożizzjonijiet applikabbli għall-interpreti permanenti. 



 
 
Artikolu 16 : Assigurazzjoni għall-mard u l-inċidenti 
 
Il-ħlasijiet għall-assigurazzjoni jinqasmu kif ġej: 2/3 jitħallsu mill-Istituzzjoni, u t-1/3 l-ieħor 
mill-ACI. 
 
 
Artikolu 18 : Żmien għall-ħlas 
 
Meta Istituzzjoni b'responsabbiltà tagħha ma tirrispettax it-terminu ta' żmien għall-ħlas 
imsemmi f'(a), din trid mingħajr dewmien tinforma lid-Delegazzjoni professjonali 
kkonċernata. 
 
It-terminu ta' żmien għall-ħlas jiġi kkalkolat mid-data li fiha jaslu d-dokumenti mitluba mill-
ACI għand l-amministrazzjoni . 
 
Il-ħlas ta' interessi fuq id-dewmien isir f'konformità mal-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
Finanzjarju u r-regoli għat-twettiq tiegħu. 
 
 
Artikolu 19 : Reviżjoni tal-Konvenzjoni u konsultazzjoni 
 
Il-membri tad-Delegazzjoni li joperaw b'kuntratt ma' waħda mill-Istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea jieħdu sehem bi dritt sħiħ fil-konsultazzjonijiet. 
 
 
Artikolu 20 : Delegazzjonijiet professjonali 
 
F'konformità mal-prassi fis-seħħ, il-membri tad-Delegazzjoni professjonali jinħelsu mid-
dmirijiet tas-servizz għall-ħin meħtieġ għal-laqgħat bejn id-Delegazzjoni professjonali u l-
Istituzzjoni kkonċernata. 
 
Dan japplika wkoll għat-tħejjija ta' dawn il-laqgħat, deċiżi fi ftehim komuni bejn id-
dipartimenti kkonċernati u l-membri tad-delegazzjoni.  
 
 
Artikolu 24 : Regoli dwar l-assenjazzjoni u l-kompożizzjoni tal-gruppi 

1. L-ACIs huma għad-dispożizzjoni tal-Istituzzjoni li magħha ġew impjegati fil-ħin li jkun 
indikalhom is-servizz li jkun impjegahom. Fin-nuqqas ta' indikazzjoni ta' ħin, huma għad-
dispożizzjoni tal-Istituzzjoni mid-09:00 tal-ewwel jum tal-kuntratt tagħhom.  

2. Għall-Kummissjoni: 

 a) fl-aħħar jum tal-kuntratt tagħhom, l-ACIs li jkollhom id-domiċilju professjonali 
tagħhom f'post li jkunu jistgħu jaslu fih qabel nofsillejl jekk jitilqu minn Brussell 
mhux qabel is-19:30, jinħelsu minn dmirijiethom sagħtejn qabel it-tluq tal-aħħar titjira 
jew 45 minuta qabel it-tluq tal-aħħar ferrovija, anki jekk il-laqgħa li għaliha jkunu ġew 
assenjati tkun għadha għaddejja.  



 b) fl-aħħar jum tal-kuntratt tagħhom, l-ACIs li jkollhom id-domiċilju professjonali 
tagħhom fl-istess post li għalih ikunu ġew assenjati 

  1) jinħelsu minn dmirijiethom mhux aktar tard mid-21:00; 

 2) jistgħu, jekk hekk ikunu talbu qabel il-bidu tal-kuntratt tagħhom, jibbenefikaw, 
mutatis mutandis, mill-paragrafu 2(a) sabiex ikunu jistgħu jonoraw impenn f'post 
ieħor l-għada. 

3. Għall-Qorti tal-Ġustizzja 

Minħabba l-limiti tal-programmazzjoni fil-Qorti, jekk it-tluq mil-Lussemburgu, ma jistax, 
minħabba ħinijiet tal-ajruplan jew tal-ferrovija, ikun iggarantit l-aħħar ġurnata tal-kuntratt, 
l-ACI j/tieħu biljett li jippermettilu/ha li j/titlaq mil-Lussemburgu l-għada tal-aħħar 
ġurnata tal-kuntratt u jingħatalu/ha sussidju fiss għall-ivvjaġġar, sussidju għal kuljum u l-
ħlas lura tal-ispejjeż tal-lukanda u r-rata fissa "akkomodazzjoni".  

Madankollu, l-ACI j/tista', f'konformità mad-dipartiment Programmazzjoni, j/titlaq mil-
Lussemburgu l-aħħar ġurnata tal-kuntratt jekk it-tul tas-seduta li j/tkun assenjat/ha 
għalih/a jippermettilu/ha li tasal sad-domiċilju professjonali tiegħu/tagħha qabel nofsillejl. 
Il-Qorti hi responsabbli għal kull piena marbuta mal-bidla ta' biljett kif ukoll l-ispejjeż ta' 
tħassir eventwali tal-kamra tal-lukanda. 

4. Serata garantita. Għall-Kummissjoni: 

Il-Kummissjoni waqqfet sistema li tippermetti lill-ACIs li jinkitbu fir-reġistru ta' serati 
garantiti mmexxija mill-unità Programmazzjoni. L-unità Programmazzjoni żżomm dan ir-
reġistru b'tali mod li l-ACIs ikunu jistgħu jinkitbu jekk javżawhom mill-inqas gimagħtejn 
qabel. Jekk minħabba raġunijiet ta' servizz, il-Programmazzjoni ma tkunx tista' tagħti 
segwitu favorevoli għal talba ta' serata garantita, ir-rifjut b'raġuni jingħarraf lill-ACI 
f'inqas minn ġimgħa minn qabel. 

 
_____________________ 


