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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0192/2009, imressqa minn Michael Ashbrook, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem l-assoċjazzjoni tal-ħaddiema ‘Solidarjetà, Indipendenza u 
Demokrazija (SID)’, flimkien ma’ 469 firma, dwar il-ħaddiema b’kuntratt fl-
istituzzjonijiet tal-UE.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li huwa segretarju ġenerali tas-“SID”, jilmenta dwar il-kundizzjonijiet ta’ 
impjieg u xogħol offrut mill-istituzzjonijiet tal-UE lill-impjegati b’kuntratt. Huwa jsemmi li 
f’kuntrast mal-impjegati b’kuntratt, l-impjegati temporanji għandhom l-istess drittijiet bħal 
dawk tal-impjegati permanenti u l-opportunità li jpoġġu għal eżamijiet ta’ għażla interna 
skont ir-Regolamenti tal-Istaff. Minħabba li huwa jemmen li din is-sitwazzjoni tikser 
għalkollox il-prinċipji tal-UE li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE u l-Konvenzjoni tal-ILO Nru111 dwar id-Diskriminazzjoni fil-Qasam 
tal-Impjiegi u x-Xogħol, jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni biex iħares id-drittijiet 
leġittimi tal-impjegati b’kuntratt

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni  (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

“Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa s-segretarju ġenerali tas-SID (“Solidarjetà, Indipendenza, 
Demokrazija”), organizzazzjoni li tirrappreżenta l-persunal. Huwa jitlob li l-eżamijiet interni 
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COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 u COM/INT/EU10/08/AD12 jiġu rtirati jew li ssir emenda tal-
kundizzjonijiet tal-aċċess li jipprevedu biex jestendu l-kriterji tal-eliġibilità għall-uffiċjali u l-
impjegati kollha, tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom jew in-natura tal-kuntratt, fuq il-bażi 
ta’ dawn l-osservazzjonijiet:

a) dawn l-eżamijiet huma diskriminatorji għaċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni 
qabel it-tkabbir (iktar ’il quddiem, EU-15) u għal dawk tal-Istati Membri wara t-
tkabbir tal-2007 - il-Bulgarija u r-Rumanija – (iktar ’il quddiem, EU-2) għax dawn 
ma jissodisfawx il-kriterji tal-eliġibilità;

b) dawn l-eżamijiet huma diskriminatorji għall-impjegati b’kuntratt, għax ma 
jissodisfawx il-kriterji tal-eliġibilità;

c) dawn l-eżamijiet jiżvelaw prattiki dubjużi billi huma jwasslu biex kważi l-
impjegati temporanji kollha li ġejjin minn pajjiżi li daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-1 
ta’ Mejju 2004 (iktar ’il quddiem, EU-10) isiru uffiċjali bi proċedura 
semiawtomatika, filwaqt li dawn l-impjegati temporanji qatt ma ssodisfaw 
proċedura ta’ għażla organizzata mill-EPSO iżda sempliċement intagħżlu mid-
Direttorat ġenerali tagħhom. 

L-istorja tal-eżamijiet

Fl-1 ta’ Mejju 2004, l-Unjoni Ewropea kibret bl-adeżjoni ta’ għaxar Stati Membri ġodda. 

Fil-5 ta’ Ġunju 2002, il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar l-attivitajiet u r-riżorsi 
umani tal-Kummissjoni fl-Unjoni Ewropea mkabbra1. Din il-komunikazzjoni tidentifika n-
numru ta’ ħaddiema addizzjonali meħtieġa minħabba t-tkabbir (u b’mod iktar partikolari, 
ħtieġa ta’ 3400 impjieg addizzjonali ffinanzjati mill-baġit operattiv u 150 mill-baġit tar-
riċerka). 

Fid-19 ta’ Frar 2003, il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar ir-reklutaġġ tal-uffiċjali 
tal-Kummissjoni li ġejjin mill-Istati Membri l-ġodda2. Din il-komunikazzjoni tittratta l-
kwistjoni tar-rappreżentazzjoni tal-Istati Membri l-ġodda fi ħdan l-amministrazzjoni tal-
Kummissjoni. Hija tistabbilixxi objettiv indikattiv ta’ 3441 impjieg (minbarra l-azzjonijiet ta’ 
riċerka diretta) li għandhom jiġu riservati għaċ-ċittadini tal-Istati Membri li ġejjin mit-tkabbir 
tal-Unjoni Ewropea. 

Fit-23 ta’ Frar 2004, il-Kunsill adotta r-Regolament Nru 401/20043 li jdaħħal, fl-okkażjoni ta’ 
din l-adeżjoni, miżuri speċjali temporanji għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet 
Ewropej. Dawn il-miżuri b’mod partikolari jawtorizzaw lill-istituzzjonijiet biex jirriservaw it-
teħid ta’ impjiegi vakanti għaċ-ċittadini tal-għaxar pajjiżi kkonċernati biss (minkejja d-
dispożizzjoni statutarja li tipprojbixxi li impjieg jiġi riservat għaċ-ċittadini ta’ Stat Membru 
partikolari) skont in-numru ta’ impjiegi previsti għal dan il-għan, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-

                                               
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew COM(2002)311 finali dwar l-
Attivitajiet u r-Riżorsi Umani tal-Kummissjoni fl-Unjoni Ewropea. 
2 Komunikazzjoni tas-Sur Kinnock lill-Kummissjoni C(2003)436/5 dwar ir-reklutaġġ tal-uffiċjali tal-
Kummissjoni li ġejjin mill-Istati Membri l-ġodda.
3 Regolament (KE, EURATOM) Nru 401/2004 tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2004, ĠU L67 tal-5.3.2004, 
paġna 1.
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deliberazzjonijiet baġitarji1. Din id-deroga tapplika għall-perjodu tranżitorju li jintemm fil-31 
ta’ Diċembru 2010. 

Sentejn qabel it-tmiem tal-perjodu tranżitorju, il-Kummissjoni fasslet rapport dwar l-istat ta’ 
avvanz tal-passi tagħha lejn il-kisba tal-objettiv indikattiv tagħha ta’ reklutaġġi ta’ ċittadini 
tal-Istati Membri li ġejjin mit-tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Minn dan ir-rapport jirriżulta li l-
Kummissjoni tassew kisbet l-objettivi tagħha (sentejn qabel meta mqabbel mat-tul tal-perjodu 
tranżitorju) iżda b’ammont kemxejn kbir ta’ impjegati temporanji (bejn wieħed u ieħor 26%). 
Il-Parlament u l-Kunsill ġew infurmati dwar dan ir-rapport2. 

Dan l-ammont għoli ta’ impjegati temporanji li huma ċittadini ta’ pajjiżi tat-tkabbir tal-2004 
huwa b’mod partikolari marbut mal-insuffiċjenza (fil-kwantità iżda b’mod speċjali fil-profili 
partikolari) ta’ listi ta’ kandidati li għaddew mill-eżamijiet li tpoġġew għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni biex hija tiżgura r-reklutaġġi, meta mqabbla mal-objettivi totali. Billi l-listi ta’ 
riserva huma interistituzzjonali, il-Kummissjoni ma setgħetx tirrekluta iktar kandidati li 
għaddew mill-eżamijiet minn dawk previsti. Madankollu, ammont għoli ta’ impjegati 
temporanji jista’, eventwalment, jirriżulta inkompatibbli mal-interess tas-servizz. Fil-fatt, it-
tluq ta’ dan in-numru kbir ta’ impjegati temporanji meta għalqilhom il-kuntratt tagħhom jista’ 
min-naħa l-waħda jaffettwa l-funzjonament it-tajjeb tas-servizzi (billi barra minn hekk 
iċaħħadhom minn ħiliet importanti) u min-naħa l-oħra jiddubita mill-kisba tal-objettivi 
msemmija qabel fil-qasam tar-reklutaġġi ta’ ċittadini li ġejjin mill-pajjiżi tat-tkabbir ta’ Mejju 
2004. 

Għaldaqstant, fit-28 ta’ Novembru 2008, sabiex tkopri l-ħtiġijiet tagħha f’termini ta’ uffiċjali 
permanenti li jkunu ċittadini tal-għaxar Stati Membri tat-tkabbir tal-1 ta’ Mejju 2004 tal-
Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea organizzat xi testijiet ta’ aċċess u ħames eżamijiet 
interni skont il-kwalifiki u eżamijiet biex jinħatru assistenti (AST1 u AST3) u amministraturi 
(AD5, AD9 u AD12, f’dawn l-aħħar żewġ każijiet għall-kariga ta’ kap ta’ unità) ta’ 
nazzjonalità Ċiprijotta, Estonjana, Ungeriża, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollaka, Slovakka, 
Slovena u Ċeka. Dawn l-eżamijiet għandhom in-numri COM/INT/EU10/08/AST1, 
COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, COM/INT/EU10/08/AD9 u 
COM/INT/EU10/08/AD12. 

Fost il-kundizzjonijiet tal-eliġibilità, l-avviż tal-eżamijiet kien jispeċifika li, fl-iskadenza tal-
introduzzjoni tal-kandidaturi, il-kandidati kellhom: 

- ikunu ċittadini ta’ wieħed mill-għaxar Stati Membri tat-tkabbir tal-1 ta’ Mejju 2004 
tal-Unjoni Ewropea (Ċipru, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-
Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u r-Repubblika Ċeka);

- ikunu uffiċjali jew impjegati temporanji tal-Kummissjoni jew tas-servizzi marbuta 
magħha u jkollhom impjieg, b’mod partikolari f’kariga amministrattiva “ta’ attività”, 
lif għas-servizz militari, lif tal-ġenituri jew tal-familja, “sekondar fl-interess tas-
servizz”, jew “sekondar fuq talba tagħhom” matul l-ewwel sitt xhur tas-sekondar 

                                               
1 Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.
2 Ara b’mod partikolari: Commission report on EU-12 Recruitment for the Council and the Parliament 
(Operating establishment plan and offices, for management staff including research budget) State of Play 1 
February 2009 u State of Play 1st September 2008.
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tagħom, skont l-Artikolu 35 u dawk ta’ warajh tar-Regolament tal-Persunal tal-
Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (iktar ’il quddiem, ir-Regolament). 

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar preliminarjament li, f’konformità mar-Regolament, l-Awtorità 
ta’ Ħatra (AIPN) teżerċita s-setgħa tagħha b’rispett strett tad-dispożizzjonijiet statutarji. Barra 
minn hekk, f’każ li hija tgawdi minn setgħa ta’ diskrezzjoni wiesgħa, din dejjem tkun 
eżerċitata taħt il-kontroll ġuriżdizzjonali. Huwa fid-dawl ta’ din l-osservazzjoni li huwa xieraq 
li jiġu eżaminati l-ilmenti ewlenin imsemmija mill-petizzjoni.

a) L-eżamijiet riservati għaċ-ċittadini tal-għaxar pajjiżi tat-tkabbir tal-2004

Wieħed mill-prinċipji statutarji huwa li l-AIPN taġixxi fl-uniku interess tas-servizz. B’hekk, 
id-deċiżjoni li jiġi organizzat eżami intern ma tteħditx billi ttieħdet inkonsiderazzjoni x-xewqa 
tal-persuni kkonċernati biex isiru uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. Għall-kuntrarju, l-
Artikolu 29§1 tar-Regolament, li huwa l-bażi legali rilevanti f’dan il-każ speċifiku, jispeċifika 
li l-AIPN teżamina l-possibilitajiet li jiġi organizzat eżami intern qabel ma jittieħed post 
vakanti fl-istituzzjoni u dan, wara li jkunu ġew eżaminati l-possibilitajiet li l-post jittieħed 
permezz ta’ trasferiment, [ċertifikazzjoni] jew promozzjoni. 

F’dan il-każ speċifiku, l-impjiegi li għandhom jittieħdu huma impjiegi riservati għar-reklutaġġ 
ta’ ċittadini tal-EU-10. L-AIPN, wara li nnutat li n-numru ta’ uffiċjali tal-EU-10 tal-
istituzzjoni kien ħafna inqas min-numru ta’ impjiegi riservati għal ċittadini tal-EU-10, 
iddeċidiet li torganizza eżami intern. Huwa ovvju li waħda mill-kundizzjonijiet tal-eliġibilità 
għal tali eżami (li għandu bħala għan li jaħtar uffiċjali ċittadini tal-EU-10) għandha tkun li 
wieħed ikun ċittadin ta’ wieħed mill-pajjiżi tal-EU-10.

Naturalment wieħed jista’ jistaqsi mistoqsijiet biex isir jaf liema kienu dawk ir-raġunijiet li 
ġiegħlu lill-Kummissjoni ma torganizzax eżami simili għaċ-ċittadini tal-EU-15 u/jew tal-EU-
2.

Rigward iċ-ċittadini tal-EU-15, ir-risposta hija waħda sempliċi. Eżami riservat għaċ-ċittadini 
tal-EU-15 biss imur kontra r-Regolament. L-organizzazzjoni tal-ħames eżamijiet inkwistjoni 
hija possibbli permezz tar-Regolament Nru 401/2004 msemmi hawn fuq. Madankollu, 
m’hemmx regolament simili li jippermetti l-organizzazzjoni ta’ eżamijiet riservati għaċ-
ċittadini tal-EU-15. Skont l-Artikolu 2 tal-imsemmi Regolament, il-Kummissjoni tista’ biss 
torganizza eżamijiet fil-11-il lingwa uffiċjali tal-Unjoni li kienu jeżistu qabel l-1 ta’ Mejju 
2004. Għall-kuntrarju, tali eżami ma jistax jeskludi l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini tal-10 pajjiżi 
inkwistjoni (barra minn hekk, 2 minn dawn l-10 pajjiżi għandhom waħda mill-11-il lingwa 
bħala lingwa uffiċjali).

Madankollu, l-organizzazzjoni ta’ eżami bil-11-il lingwa tal-EU-15 ma tkunx iġġustifikata. 
Minn naħa, l-ammont ta’ impjegati temporanji tal-EU-15 AT2b (1,26%) u AT2d (0.47%) 
huwa inqas mil-limitu ta’ 3% tal-karigi totali permanenti awtorizzati fil-pjan ta’ stabbiliment 
tal-Kummissjoni, limitu li stabbilixxiet il-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha dwar l-użu tal-
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impjegati temporanji1. Min-naħa l-oħra, il-listi ta’ riserva, attwalment disponibbli, tal-
kandidati tal-EU-15 li jkunu għaddew mill-eżamijiet jippermettu li jiġu sodisfati l-ħtiġijiet tar-
reklutaġġ għas-snin li ġejjin. 

Rigward iċ-ċittadini tal-EU-2, is-sitwazzjoni hija ftit iktar kumplessa. Fil-fatt, l-ammont ta’
impjegati temporanji tal-EU-2 meta mqabbel man-numru ta’ impjiegi meħuda minn ċittadini 
tal-EU-2 (40%) huwa ħafna ogħla mill-ammont ta’ ċittadini tal-EU-10. 

Madankollu, il-Kummissjoni ħasset li jkun kmieni biex f’dan l-istadju teżamina l-opportunità 
li torganizza eżami intern riservat għaċ-ċittadini tal-EU-2. L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-
Rumanija mal-Unjoni Ewropea ilha biss mill-1 ta’ Jannar 2007 (għaldaqstant sentejn wara l-
Istati tal-EU-10). Barra minn hekk, il-perjodu tranżitorju li matulu l-impjiegi jistgħu jiġu 
riservati għall-pajjiżi tal-EU-2 mhux se jispiċċa qabel tmiem l-2011 (meta mqabbel mal-2010 
għall-pajjiżi tal-EU-10). Fl-aħħar nett, l-objettivi tar-reklutaġġ tal-EU-2 (stipulati għall-
perjodu 2007-2011) għadhom ma nkisbux. Għaldaqstant, il-Kummissjoni f’dan l-istadju ma 
teskludix li torganizza eżami intern riservat għaċ-ċittadini tal-EU-2, iżda hija tħoss li din il-
kwistjoni għandha tiġi analizzata meta s-sitwazzjoni fattwali tkun iktar ċara.

Bil-kunsiderazzjoni ta’ dak li ntqal qabel, il-Kummissjoni tikkunsidra li m’hemmx għalfejn 
jitħassru jew jiġu emendati l-kundizzjonijiet tal-aċċess fil-qasam tan-nazzjonalità għall-
eżamijiet inkwistjoni.

b) Eżamijiet riservati għall-uffiċjali u l-impjegati temporanji 

Il-kriterju tal-eliġibilità kkuntestat (jiġifieri li l-uffiċjali u l-impjegati temporanji biss huma 
eliġibbli għall-ħames eżamijiet interni inkwistjoni, għajr b’mod partikolari l-aġenti b’kuntratt) 
mhuwiex ir-riżultat ta’ deċiżjoni meħuda mill-AIPN. Hija kwistjoni ta’ applikazzjoni diretta
tar-Regolament li tispeċifika, fl-Artikolu 29 tiegħu, li qabel ma jittieħed post vakanti 
f’istituzzjoni, l-AIPN (…) teżamina l-possibilitajiet li jiġi organizzat eżami intern miftuħ biss 
għall-uffiċjali u l-impjegati temporanji msemmija fl-Artikolu 2 tal-Kundizzjonijiet ta’ Impjieg 
applikabbli għall-impjegati l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej (iktar ’il quddiem, CEOS). 

Billi kienet dispożizzjoni statutarja, il-Kummissjoni ma kellhiex għażla oħra għajr li 
tapplikaha (u għaldaqstant, li tiftaħ l-eżamijiet inkwistjoni għall-uffijċali u l-impjegati 
temporanji biss). Għaldaqstant, ma jeħtiġx li l-petizzjoni tingħata segwitu dwar dan il-punt.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li din id-dispożizzjoni statutarja mhijiex 
diskriminatorja għall-impjegati b’kuntratt. Fil-fatt, f’konformità mal-Artikolu 2 tas-CEOS, l-
impjegati temporanji, bħall-uffiċjali, għandhom impjieg inkluż fil-pjan ta’ stabbiliment 
mehmuż bħala anness fis-sezzjoni tal-baġit ta’ kull istituzzjoni. Dan mhuwiex il-każ tal-
impjegati b’kuntratt (li jitħallsu skont il-krediti u m’għandhomx impjieg tal-pjan ta’ 
stabbiliment).

Il-konsegwenza ta’ din l-osservazzjoni hija li, f’każ li persuna tgħaddi minn eżami intern, l-
istituzzjoni tkun tista’ faċilment taħtar l-impjegat temporanju inkwistjoni, kemm skont l-

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2004)1597/7 tat-28 ta’ April 2008 dwar politika ġdida fil-qasam tat-
tħaddim u l-impjieg tal-impjegati temporanji, Artikolu 3. Dejta f’numri = sitwazzjoni fl-1 ta’ Jannar 2009.
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impjieg tiegħu stess, kemm skont impjieg ieħor (iżda f’dan il-każ l-impjegat temporanju jitlaq 
l-impjieg li għandu). Dan mhuwiex il-każ tal-ħatra tal-impjegat b’kuntratt li jkun għadda mill-
eżami li, bħal kwalunkwe kandidat estern li jkun għadda mill-eżami, jesiġi l-mobilizzazzjoni 
ta’ post vakanti. 

F’dan il-każ speċifiku, bħalma ġie indikat hawn fuq, l-impjiegi kollha riservati għal ċittadini 
tal-EU-10 huma meħuda (tliet kwarti minn uffiċjali u kwart minn impjegati temporanji). Minn 
dan jirriżulta li, għajr biex jiżdied in-numru ta’ impjiegi riservati għaċ-ċittadini tal-EU-10 jew 
biex jitkeċċew qabel iż-żmien l-impjegati temporanji tal-EU-10 li ma jkunux ipparteċipaw 
jew għaddew minn eżami, ma jeżistux impjiegi riservati għaċ-ċittadini tal-EU-10 li jistgħu 
jkunu mobilizzati għall-ħatra ta’ impjegat b’kuntratt li jkun ġie aċċettat (quod non) u jkun 
għadda minn eżami intern.

c) L-allegazzjonijiet tal-prattiki dubjużi 

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-aħħar parti tal-petizzjoni għandha biss sensiela ta’ 
dikjarazzjonijiet u akkużi mingħajr bażi.  

Il-petizzjonant l-ewwel nett jafferma li, fost l-4000 uffiċjal tal-EU-12 li kellhom garanzija ta’ 
impjieg permanenti matul l-aħħar erba’ snin, 1200 minnhom kienu bdew il-karrieri tagħhom 
bħala impjegati temporanji. Il-Kummissjoni ma tafx minn fejn l-awtur ta’ din il-petizzjoni ġab 
dawn iċ-ċifri. F’kull każ, wieħed ma jistax ma jinnotax li fl-1 ta’ Frar 2009 (il-petizzjoni tmur 
lura għall-20 ta’ Frar), in-numru ta’ uffiċjali tal-EU-12 (permanenti u li jkunu qed jitħarrġu) 
tal-Kummissjoni ma kienx ta’ 4000 iżda ta’ 2945 (bħalma jirriżulta mir-rapport imsemmi 
hawn fuq). Rigward in-numru totali ta’ impjegati temporanji tal-EU-12 impjegati mill-
Kummissjoni mill-2004, dan jammonta biss għal 15581 u, fl-1 ta’ Frar 2009, 1166 minnhom 
kienu għadhom impjegati temporanji (li jwassal għal inqas minn 300 uffiċjal li qabel kienu 
impjegati temporanji). Għaldaqsant, ninsabu ’l bogħod sew miċ-ċifra ta’ 1200 uffiċjal li qabel 
kienu impjegati temporanji bħalma l-petizzjonant jafferma b’mod żbaljat.

Wara, il-petizzjoni tindika li l-fatt li dawn l-uffiċjali (l-1200 li saru uffiċjali, fil-verita inqas 
minn 300) bdew il-karriera tagħhom mal-Kummissjoni bħala impjegati temporanji jista’ 
jirriżulta mill-“prattika dubjuża” (“malpractice”). 

Sa issa, l-eżamijiet organizzati biex jiġu reklutati ċittadini tal-EU-12 kienu kollha eżamijiet 
ġenerali. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha xi diffikultajiet biex tifhem il-firxa tal-kritika 
mqajma mill-petizzjoni u tikkunsidra li dawn id-dikjarazzjonijiet kontra l-impjegati 
temporanji li nħatru bħala uffiċjali wara eżami ġenerali huma libellużi.

Barra minn hekk, il-petizzjoni tafferma li l-eżamijiet interni li tqajmu dubji dwarhom iwasslu 
biex jagħtu lill-biċċa l-kbira (“most”) tal-impjegati temporanji impjieg għal ħajjithom kollha. 
Hawnhekk ukoll, id-dikjarazzjoni hija ’l bogħod ħafna mill-verità. Fil-fatt, l-ewwel nett, in-
numru previst ta’ kandidati li jgħaddu minn dawn il-ħames eżamijiet (550) huwa inqas min-

                                               
1 Sitwazzjoni f’Ġunju 2009 – sors sysper u sysper2.
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numru ta’ impjegati temporanji tal-EU-10 li huma potenzjalment ikkonċernati (7931). It-tieni 
nett, dawn l-eżamijiet huma aċċessibbli wkoll għall-uffiċjali u, fil-fatt, in-numru totali tal-
kandidati (1952) kien ħafna ikbar min-numru ta’ kandidati li jgħaddu mill-eżamijiet fil-mira 
(550), u dan joħloq probabilità statistika, li wieħed jgħaddi mill-eżami, ta’ bejn wieħed u ieħor 
wieħed minn kull erba’ (fi kliem ieħor, inqas mill-“biċċa l-kbira” b’mod ċar).

Fl-aħħar il-petizzjoni tafferma li dawn l-impjegati temporanji jinħatru bħala uffiċjali mingħajr 
ma l-kwalifiki tagħhom ikunu ġew eżaminati bir-reqqa. Hawnhekk ukoll, il-kritiki tal-
petizzjoni mhumiex iġġustifikati. Huwa minnu li, bħalma tindika l-petizzjoni, l-biċċa l-kbira 
tal-impjegati temporanji inkwistjoni ġew impjegati mingħajr ma għaddew minn proċedura 
formali tal-għażla. Iżda, fost affarijiet oħra, hija għal din ir-raġuni li l-Kummissjoni nsistiet li 
torganizza l-ħames eżamijiet interni previsti skont l-istess standards bħal tal-eżamijiet 
ġenerali. Fil-fatt, minn naħa l-Kummissjoni ddelegat it-twettiq ta’ dawn l-eżamijiet interni lill-
EPSO u mill-oħra t-termini tal-eżamijiet interni (in-natura u d-diffikultà tal-eżamijiet) u l-
kundizzjonijiet “ġenerali” tal-aċċess (għaldaqstant dawk li mhumiex marbuta man-natura 
interna tal-eżami) ġew stipulati billi ġew applikati l-istess standards bħal tal-eżamijiet esterni 
tal-EU-10. 

Is-serjetà li biha jsiru dawn l-eżamijiet tidher sew bil-mod kif jitwettaq l-eżami 
COM/INT/EU10/08/AST1, li n-numru ta’ kandidati għalih kien relattivament baxx (196 
kandidat għall-170 kandidat previsti li jgħaddu mill-eżamijiet). Wara t-testijiet fuq il-
kompjuter u l-fażi bil-miktub, diġà ma fadalx għajr 86 kandidat. Dawn iċ-ċifri juru li l-
eżamijiet inkwistjoni huma eżamijiet reali u li l-kandidati li jgħaddu minn dawn l-eżamijiet 
ikunu wrew il-ħila tagħhom biex isiru uffiċjali tal-Komunitajiet. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkunsidra li ma jeħtiġx li din il-petizzjoni tingħata segwitu.  

Kull tkabbir ikun akkumpanjat minn miżuri speċifiċi li jkollhom l-għan li jistabbilixxu fi 
żmien kemxejn qasir rappreżentazzjoni adegwata taċ-ċittadini tal-Istati Membri li jingħaqdu 
mal-istituzzjonijiet. L-esperjenza turi li dawn il-miżuri sikwit jikkawżaw reazzjonijiet 
negattivi min-naħa tal-popolazzjonijiet li huma esklużi minn dawn il-miżuri “pożittivi”. 
Madankollu, hija ħasra li dawn ir-reazzjonijiet iwasslu, bħal f’dan il-każ speċifiku, għal 
allegazzjonijiet mhux iġġustifikati.”

                                               
1 Stima tan-numru ta’ impjegati temporanji eliġibbli: numru ta’ impjegati temporanji tal-EU-10 mal-
Kummissjoni fl-aħħar ta’ Ġunju 2008 (jiġiferi 6 xhur qabel id-data tat-tressiq tal-kandidaturi) – sors Data 
Warehouse.


