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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petition 1215/2009 , imressqa mis-Sur Mircea Tiberiu Igret, ta’
nazzjonalità Rumena, dwar in-nuqqas ta’ konformità mal-impenji li 
għandu l-gvern Rumen fil-proġett PHARE 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li bħala gradwat tal-proġett PHARE RO 2005/017-553.01.03.02, 
“Nadattaw l-Iskema għall-Professjonisti Żgħażagħ għall-Ħtiġijiet tar-Riforma tas-Settur 
Pubbliku” f’Marzu 2009, intbagħat jaħdem għall-amministrazzjoni Rumena għal ħames snin.  
Skont il-petizzjonant, l-Aġenzija Nazzjonali Rumena għall-Impjegati taċ-Ċivil identifikat
impjiegi għall-gradwati, iżda l-gvern Rumen għadu jrid jiddeċiedi dwar kif se jiffinanzjahom 
(Marzu 2009). Il-petizzjonant jiddenunzja din is-sitwazzjoni għax huwa marbut bil-kuntratt 
biex jaħdem għall-gvern Rumen, li bħalissa mhux qed joffrilu xogħol. Il-petizzjonant isostni li 
l-kollegi tiegħu sabu ruħhom fl-istess sitwazzjoni u jargumenta li l-gvern Rumen kiser il-
ftehim tiegħu mal-Kummissjoni Ewropea b’rabta ma’ dan il-proġett PHARE Il-petizzjonant 
isemmi wkoll li, minkejja l-problemi li kien hemm biex jiġi offrut ix-xogħol lil dawk li 
gradwaw fis-sena tiegħu, beda ċiklu ġdid tal-proġett b’mitt applikant.  Huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew jintervieni f’dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.
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Il-problema li tqajmet f’din il-petizzjoni lill-Parlament Ewropew rigward is-sostenibilità tar-
riżultati tal-proġett Phare RO2005/017-553.01.03.02 “Nadattaw l-Iskema għall-Professjonisti 
Żgħażagħ għall-Ħtiġijiet tar-Riforma tas-Settur Pubbliku” mhijiex waħda ġdida għall-
Kummissjoni. Fis-17 ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet protesta simili 
minn gradwat ieħor li tħarreġ b’suċċess taħt l-istess proġett Phare.
Minħabba li l-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza diretta biex tintervieni fir-rigward 
tal-Gvern Rumen fi kwistjonijiet rigward il-politika dwar ir-reklutaġġ, fl-aħħar ta’ Settembru 
2009 il-Kummissjoni bagħtet l-ittra preċedenti lill-Uffiċjal Nazzjonali Rumen għall-
Awtorizzazzjoni u lill-Koordinatur Nazzjonali tal-Għajnuna, li huma responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programmi Phare u li għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa biex jiżguraw 
li jintlaħqu l-objettivi tal-proġetti u li tiġi żgurata s-sostenibilità tar-riżultati. 
F’Diċembru 2009, il-Kummissjoni reġgħet tenniet it-talba speċifika tagħha lill-awtoritajiet 
Rumeni biex tiġi infurmata dwar il-passi futuri previsti li jittieħdu biex jiżguraw li jintlaħqu l-
għanijiet tal-proġett. 

Il-kompetenza tal-Kummissjoni fir-rigward tat-tfittxija ta’ soluzzjoni għas-sitwazzjoni tal-
gradwati hija, kif issemma fuq, verament limitata - hija tista’ tevalwa biss jekk ikunux 
intlaħqu r-riżultati mistennija tal-proġett, kif stipulat fid-dokumenti ta’ pprogrammar. Jekk l-
impenji tal-awtoritajiet Rumeni ma jintlaħqux f’waqthom, il-Kummissjoni se teżamina l-
eliġibilità tal-appoġġ għall-Phare u tista’, konsegwentement, ma tapprovax il-ħlas għal dawn 
il-proġetti. 


