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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1877/2012, imressqa minn R.F., ta’ ċittadinanza Awstrijaka, dwar 
l-allegata diskriminazzjoni kontra Stati Membri oħra minħabba r-rekwiżit li 
l-uffiċjali tal-UE jħallsu s-salarji tagħhom f’kont bankarju Belġjan

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’riferenza għar-rekwiżit fir-Regolamenti tal-Persunal għall-istituzzjonijiet tal-UE li jħallsu s-
salarji f’kont bankarju Belġjan, il-petizzjonant isostni li din id-dispożizzjoni hija skaduta u 
diskriminatorja fir-rigward tal-Istati Membri l-oħra u ma tqisx is-sitwazzjoni tal-persunal tal-
UE li jaħdem f’pajjiżi terzi, pereżempju l-persunal b’kuntratt fid-delegazzjonijiet tal-UE li 
qatt ma għex jew ħadem fil-Belġju. Għaldaqstant il-petizzjonant qed jitlob emenda fir-
Regolamenti tal-Persunal tal-UE li tippermetti li s-salarji jitħallsu f’kontijiet bankarji f’wieħed 
mill-Istat Membri l-oħra tal-UE. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Fil-verżjoni tiegħu li attwalment hija applikabbli, l-Artikolu 17(1) tal-Anness VII għar-
Regolamenti tal-Persunal jgħid li l-pagament tas-somom dovuti, jiġifieri notevolment il-
pagament tas-salarji, għandu jsir lil kull uffiċjal fil-post u fil-munita tal-pajjiż fejn iwettaq id-
dmirijiet tiegħu. B’deroga minn din id-dispożizzjoni, ir-remunerazzjoni tal-membri tal-
persunal li jaħdmu f’pajjiżi terzi għandhom jiġu mħallsa bl-euro fil-Belġju, skont l-ewwel 
sentenza tal-Artikolu 11 tal-Anness X għar-Regolamenti tal-Persunal.

Filwaqt li l-Kummissjoni qatt ma ppreferiet xi banek tal-Istati Membri u fil-fatt għandha 
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relazzjonijiet bankarji għall-pagamenti ma’ banek fl-Istati Membri kollha, tinsab imħassba 
dwar ir-restrizzjoni tal-libertà tal-għażla imposta fuq il-membri tal-persunal tagħha mid-
dispożizzjonijiet ta' hawn fuq tar-Regolamenti tal-Persunal. B’mod partikolari, dawn ir-
restrizzjonijiet huma inkoerenti mal-objettivi taż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro (SEPA), 
li tippermetti liċ-ċittadini li jkollhom kont ta’ pagament uniku għall-eżekuzzjoni tat-
tranżazzjonijiet tal-pagamenti kollha tagħhom fl-UE.

Il-Kummissjoni għalhekk ippruvat tirrimedja d-diffikultajiet eżistenti fil-kuntest usa’ tar-
riforma tal-2013 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Wara l-proposta tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2011, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill riċentement adottaw emendi komprensivi fir-Regolamenti tal-Persunal u fil-
Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, li se jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ 
Jannar 20141.

L-Artikolu 17 (1) tal-Anness VII għar-Regolamenti tal-Persunal, kif emendat, jgħid:

“Kull uffiċjal jitħallas fil-lok u fil-valuta tal-pajjiż fejn ikun qed iwettaq dmirijietu jew, fuq 
talba tal-uffiċjal, f’euro f’bank fl-Unjoni Ewropea.”

L-ewwel sentenza tal-Artikolu 11 (1) tal-Anness X għar-Regolamenti tal-Persunal, kif 
emendat, tgħid:

“Ir-remunerazzjoni, kif ukoll il-benefiċċji msemmija fl-Artikolu 10, għandha titħallas f’euro 
fl-Unjoni Ewropea.”

B’riżultat ta’ dan, mill-2014, kemm il-membri tal-persunal li jaħdmu fl-UE kif ukoll il-
membri tal-persunal li jaħdmu barra mill-UE se jkunu jistgħu jagħżlu kwalunkwe bank fl-UE 
fejn jixtiequ jirċievu r-remunerazzjoni tagħhom.

Il-Kummissjoni hija fiduċjuża li din il-modernizzazzjoni tal-qafas legali eżistenti tipprovdi 
soluzzjoni sodisfaċenti għall-problema enfasizzata mill-petizzjoni.

                                               
1 Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 li 
jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ 
Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea. 


