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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A.S., ír állampolgár által benyújtott 0035/2009. számú petíció az uniós 
tisztviselők kiválasztási eljárása átláthatóságának javítására, valamint 
minden pályázó számára az esélyegyenlőség biztosítására irányuló új 
jogszabályra vonatkozó javaslatáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy szorgalmazza egy olyan új 
jogszabály megalkotását, amelynek célja az uniós tisztviselők kiválasztási eljárása 
átláthatóságának javítása, valamint az esélyegyenlőség biztosítása minden pályázó számára. A 
petíció benyújtója szerint az ilyen jogszabálynak arról is rendelkeznie kell, hogy a sikeres 
pályázókat érdemeik szerint egyénileg rangsorolják, a munkaerő-felvétel pedig az említett 
rangsor tiszteletben tartása mellett valósuljon meg. A petíció benyújtója továbbá 
hangsúlyozza, hogy fontos lenne biztosítani a korábbi versenyvizsgák tesztkérdéseinek 
nyilvános hozzáférhetőségét a jelenleg fennálló helyzet elkerülése érdekében, miszerint azok 
egyes pályázók számára elérhetők, mások számára viszont nem. Ezenkívül ragaszkodik 
ahhoz, hogy az uniós munkaerő-felvételi eljárásban közvetlenül részt vállaló tisztviselők 
esetében megtiltsák a potenciális jelöltek számára tartott képzésekben való részvételt. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy jóllehet az általa felvetett kérdések rendkívül fontosak, azokat 
az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal által kidolgozott legutóbbi éves jelentés (2008. évi 
jelentés) nem jelölte meg olyan területként, ahol intézkedésekre van szükség. Azt állítja, hogy 
szükség van a meglévő eljárások javítására annak érdekében, hogy teljesüljenek az új 
Lisszaboni Szerződésben foglalt, esélyegyenlőségről szóló rendelkezések.   

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. április 23. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció

A Bizottság Főtitkársága által 2008. szeptember 15-én nyilvántartásba vett e-mailben a petíció 
benyújtója az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében azt kérte, hogy papíron hozzáférhessen egyes előválogató tesztek kérdéseihez, 
valamint a korábbi versenyvizsgák egyes írásbeli vizsgáinak kérdéseihez, és kérte, hogy ezek 
a kérdések nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek.

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) úgy döntött, hogy teljes egészében 
elutasítja az eredeti kérést, és ezt követően a petíció benyújtója megerősítés iránti kérelmet 
nyújtott be a Bizottság Főtitkárságához. A megerősítés iránti kérelem idején az elutasítás 
részleges volt. Hozzáférést biztosítottak az írásbeli vizsgák egyes kérdéseinek alapját képező 
dokumentációhoz. Ellenben elutasították az előválogató tesztek és az írásbeli vizsgák 
kérdéseinek szövegéhez való hozzáférést.

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy fogadjon el egy olyan új 
jogszabályt, amely a következő négy intézkedést írja elő:

- Az európai közszolgálati versenyvizsgák során a tartaléklisták érdemeik szerint, egyénileg 
rangsorolva tartalmazzák a sikeres pályázók nevét, és az intézmények ebben a sorrendben 
vegyék fel a tisztviselőket.

- Az EPSO-t szintén kötelezni kell arra, hogy a teszt- és vizsgakérdéseket minden olyan 
versenyvizsga esetében papíron közzétegye, ahol a pályázóknak megengedték, hogy 
megtartsák a feladatokat, még akkor is, ha ezeket a kérdéseket a számítógépes tesztek (CBT, 
computer based tests) adatbázisának feltöltésére újból felhasználták.

- A vizsgabizottság tagjai ne kaphassanak engedélyt arra, hogy a versenyvizsgák pályázói 
számára fizetés ellenében vagy anélkül tartott bármilyen képzésben részt vegyenek a 
vizsgabizottsági tagságuk előtt, alatt, vagy azt követően, mivel az EPSO által meghatározott
12 hónapos tilalom nem bizonyul elegendőnek; a pályázók képzéseiben való részvétel 
tilalmának az EPSO személyzetére is ki kell terjednie.

- A protekció és a lobbizás minden lehetőségének kizárása érdekében munkaerő-felvételkor az 
intézményeket átlátható eljárás bevezetésére kell kötelezni.

Kérései alátámasztására a petíció benyújtója a következő érvet sorakoztatja fel:

 Azok a korábbi versenyvizsgákon használt papíralapú teszt- és vizsgakérdések, 
amelyeket az érintett pályázók megtarthattak, már most is szabadon 
keringenek.
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 Az, hogy az EPSO megtagadja az ilyen papíralapú tesztekhez és 
vizsgakérdésekhez való nyilvános hozzáférést, hátrányos helyzetbe hozza 
azokat a pályázókat, akik nem állnak közel az intézményekhez.

 A vizsgabizottság tagjai gyakran olyan oktatók, akik a pályázókat az EPSO 
versenyvizsgákra készítik fel.

 Az intézményekhez közel álló, vagy azokkal kapcsolatban lévő pályázók 
előnyt élveznek a többiekkel szemben, vagy azért, mert a felkészülésükhöz 
könnyebben megkapják a korábbi teszt- és vizsgakérdéseket, vagy azért, mert 
egyedül ők járhatnak el a többségében az intézmények közelében szervezett 
képzésekre, vagy végül azért, mert munkaerő-felvételkor előbb férnek hozzá az 
intézményekben megüresedett állásokra vonatkozó információkhoz.

 Az EPSO fejlesztési programja (EDP, EPSO Development Programme) nem 
irányoz elő intézkedéseket ennek a nem egyenlő bánásmódnak a 
megváltoztatására, hanem éppen ellenkezőleg, azzal, hogy az EPSO újra 
felhasználja a teszt- és vizsgakérdéseket, az ezekhez a kérdésekhez hozzáférő 
pályázók magasabb pontszámot érhetnek el a versenyvizsgákon, mint a többi 
pályázó.

 A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy nem azokhoz a valamely 
adatbázisban szereplő számítógépes tesztkérdésekhez való hozzáférést kéri, 
amelyek feladatait nem adják át a pályázóknak.

A petíció benyújtója 9 mellékletet csatolt a petíciójához.

A Bizottság észrevételei

Az első kéréssel kapcsolatban: a tartaléklisták kötelező közzététele és a sikeres pályázók 
kötelező felvétele a vizsgabizottság által az érdemek szerint kialakított egyéni rangsor 
alapján.

A versenyvizsgák jogszabályi keretét jelenleg a tisztviselők személyzeti szabályzata és annak 
III. melléklete állapítja meg. A szabályzat III. mellékletének 5. cikke kimondja, hogy 
„eljárásának befejeztével a felvételi bizottság összeállítja az (...) alkalmas pályázók listáját; a 
listának lehetőleg legalább kétszer annyi nevet kell tartalmaznia, mint a betöltendő 
beosztások száma.” Ebből a rendelkezésből kitűnik, hogy a tartaléklistára való felkerülés 
lehetőséget ad a tisztviselőként történő felvételre, de semmiképpen nem jelent garanciát az 
intézmények által történő felvételre.

Másfelől az EPSO létrehozásakor az alapító intézmények főtitkárai a 2002. július 25-i 
közigazgatási határozattal megállapodást fogadtak el az összehangolt kiválasztási és 
munkaerő-felvételi politika közös elveiről és az alkalmassági listák felhasználásának elveiről1
                                               
1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárának, a Bíróság hivatalvezetőjének, a 
Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárának, 
valamint az Ombudsman képviselőjének megállapodása az összehangolt kiválasztási és 
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(a továbbiakban: a főtitkárok megállapodása).

A főtitkárok megállapodásában foglalt 3. elv (5) bekezdésének megfelelően: „Az 
alkalmassági listák általában három-négy érdemek szerinti csoportból állnak. Az egyes 
csoportokon belül a pályázók neve betűrendben jelenik meg, és az intézmények teljesen 
szabadon választhatnak. A második és azt követő csoportokba sorolt pályázók elvben csak az 
első csoportba soroltak után vehetők fel (…) Ettől az általános elvtől azonban kellően 
megalapozott és indokolt esetben, az egyes intézmények által megkövetelt különleges 
profiligények és a személyzeti szabályzat 27. cikkében kimondott általános elvek figyelembe 
vételével el lehet térni.”

A petíció benyújtójának állításával ellentétben az intézmények azt határozták meg, hogy a 
munkaerő-felvételnek érdemek szerinti sorrendben kell történnie. Ez az érdemek szerint 
rangsor azonban nem egyéni rangsort, hanem érdemcsoportok szerinti rangsort jelent, hogy az 
intézmények rendelkezzenek bizonyos szabad döntési jogkörrel arra, hogy a sikeres pályázók 
közül megkeressék azokat, akik megfelelnek az adott munkakörhöz szükséges bizonyos 
kritériumoknak (például valamely különleges szakmai profilt vagy a nyelvtudást vagy 
meghatározott kompetenciákat figyelembe véve).

A Bizottság úgy véli, hogy a tartaléklisták felhasználásának elve megfelelő egyensúlyt 
biztosít egyrészről a között a kötelezettség között, hogy figyelembe kell venni a sikeres 
pályázóknak a vizsgabizottság által a teljesítményeik alapján megállapított érdemeit, ahogyan 
azt a petíció benyújtója is óhajtja, másrészről a között a bizonyos fokú mérlegelési mozgástér 
között, amit az intézmények számára kell biztosítani ahhoz, hogy azokat a sikeres pályázókat 
vegyék fel, akik profilja konkrétan megfelelőbbnek bizonyul valamely betöltendő állásra. Ez a 
széleskörű mérlegelési jogkör nem önkényes, azt a szolgálat érdekével és a tisztviselők 
felvételére vonatkozóan a személyzeti szabályzat 27. cikkében meghatározott célokkal kell 
indokolni.

A petíció benyújtójának állításával ellentétben az EDP e tekintetben meghatároz olyan 
intézkedéseket, amelyek még átláthatóbbá teszik a munkaerő-felvételi eljárást. Az EPSO által 
bevezetett új versenyvizsga rendszerben az értékelőközpontban lebonyolított vizsgát követően 
a sikertelen pályázók, a sikeres pályázók, valamint az intézmények egyéni kompetencia-
útlevelet kapnak, amely alapján részletesen megismerhető a vizsgabizottság értékelése az 
intézmények által keresett minden egyes kompetencia tekintetében, és ez utóbbiaknak meg 
kell indokolniuk, hogy az adott állásra a többiekhez képest miért azt a bizonyos sikeres 
pályázót választották.

A fenti indokok alapján a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi rendelkezések már megfelelő 
egyensúlyt biztosítanak a pályázók érdemeinek figyelembevétele és a munkaerő-felvételkor 
az intézmények számára biztosított, a szolgálat érdekével indokolt szabad döntési jogkör 
között. Annak kötelezővé tétele, hogy a munkaerő-felvételkor kizárólag az egyéni érdemek 
szerinti rangsort kövessék, valójában aránytalanul korlátozná az intézmények mérlegelési 
jogkörét a tisztviselők felvételekor.

A második kéréssel kapcsolatban: az EPSO jogi kötelezettsége arra, hogy papír formátumban 
                                                                                                                                                  
munkaerő-felvételi politika közös elveiről és az alkalmassági listák felhasználásának elveiről
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közzétegye azon korábbi versenyvizsgák összes teszt-és vizsgakérdését, ahol a pályázók 
megtarthatták a feladatokat.

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy nem azoknak a valamely adatbázisban szereplő 
számítógépes tesztkérdéseknek a nyilvánosságra hozatalát kéri, amelyek feladatait nem adják 
át az érintett pályázóknak. Tehát elismeri e kérdések bizalmas jellegét, csakúgy, ahogy ezt az 
F-2/02. sz. Matos Martins kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 36. és 178. pontjában a 
joggyakorlat is elismeri, amint arra a Bizottság felhívja a figyelmet. A panaszos azonban 
közelebbről megjelöli, hogy ha ezeket a kérdéseket korábban papír formátumban használták, 
akkor csak ezekhez kér hozzáférést.

A Bizottság először is különbséget kíván tenni az előválogató tesztek korábbi papíralapú 
kérdései és az írásbeli vizsgák korábbi kérdései között. A pályázók mindkét esetben 
megtarthatták a feladatokat.

A papíralapú előválogató tesztek kapcsán a Bizottság elsősorban azt emeli ki, hogy a CBT 
(Computer Based Test) bevezetése óta, és az EDT-vel összefüggésben a megerősített 
előválogatási szakasz bevezetését követően a teszteknek még a jellege is alapvetően 
megváltozott. Ezzel összefüggésben olyan új teszteket vezettek be, mint az absztrakciós 
készséget és/vagy a helyzetmegítélést vizsgáló tesztek, és ezzel párhuzamosan eltörölték az 
uniós ismereteket felmérő tesztet. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a régebbi papíralapú 
előválogató tesztek megszerzésének lehetősége bizonyosan nem biztosít különleges 
komparatív előnyt azoknak a pályázóknak, akiknek a tesztek a birtokában vannak.

Továbbá kizárólag azon tesztek kapcsán, amelyek a kognitív képességeket és nem a tudást 
vizsgálják, a Bizottság arra is felhívja a figyelmet, hogy rendkívül korlátozott annak az 
eshetősége, hogy az ilyen típusú teszteket intenzív képzéssel vagy gyakorlással esetlegesen 
meg lehessen tanulni. A jelenlegi körülmények között a gyakorlás csak azt teszi lehetővé a 
pályázónak, hogy az ilyen jellegű teszteknél jobban kezelje az esetleges félelmét és/vagy az 
idejét. A régebbi papíralapú tesztekkel történő gyakorlás azonban az új rendszerben már 
egyáltalán nem felel meg a valós vizsgafeltételeknek.

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójának azon törekvésével, hogy a kérdésekhez való 
hozzáférés tekintetében egyenlő bánásmódot kell biztosítani. Ezért az EDP bevezetése 
keretében az új jelentkezési lap önértékelés és gyakorlás céljából tartalmaz egy interaktív 
tesztet, amely egyéni visszajelzést ad a pályázóknak (melynek eredményeit az EPSO nem 
jeleníti meg). Ennek az összes pályázó számára elérhető tesztnek az a célja, hogy a pályázók 
előzetesen is felmérhessék teljesítményszintjüket ahhoz képest, amit a versenyvizsgán kérnek 
majd. Ez egy újabb, fontos előrelépést jelent a pályázók egyenlő bánásmódban való 
részesítése terén, akik ezáltal mindannyian – akár az intézmények közelében, akár azoktól 
távol vannak – megtudhatják, hogyan készüljenek fel egy versenyvizsgára. Továbbá ezt az 
önértékelési rendszert a közeljövőben egy interaktív teszt keretében még több kérdéssel 
erősítik meg, hogy hűebben tükrözze a valós vizsgakörülményeket.

A petíció benyújtója által megfogalmazott legfontosabb kritika arra vonatkozik, hogy az 
adatbázisban az EPSO újból felhasznál egyes olyan kérdéseket, amelyeket korábban már 
kiosztottak a pályázók között. A jelenleg használt adatbázis azonban már egyetlen kérdést 
sem tartalmaz a régebbi papíralapú tesztekből. Az EPSO új kérdések hozzáadásával, a régebbi 
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kérdések kiigazításával és egyes kérdések átmeneti vagy végleges eltávolításával 
folyamatosan frissíti az adatbázist. Az adatbázis tartalma tehát folyamatosan változik e 
rendszeres frissítés következtében.

A régi papíralapú kérdésekhez való általános hozzáférés elutasítását pedig az indokolja, hogy 
adott esetben ezeket a kérdéseket újra felhasználhatják, többek között a szerződéses 
alkalmazottak egyes kiválasztási eljárásai vagy az ügynökségek által szervezett tesztek 
keretében.

A jelenlegi helyzetben a régebbi előválogató tesztek egyes kérdéseinek lehetséges nyilvános 
hozzáférhetővé tételének mérlegelése a fentebb ismertetett érvekre tekintettel, egyedileg 
történik.

A szakterülettel kapcsolatos ismeretek felmérésére használt papíralapú írásbeli vizsgák és 
feleletválasztós kérdőívek kérdései kapcsán ismételten csak úgy tűnik, hogy a petíció 
benyújtója legfőképpen arra az érvre alapozva kéri a kérdések kötelező nyilvánosságra 
hozatalát, hogy egyes, az intézmények közelében lévő pályázók könnyebben hozzáférnek 
ezekhez a feladatokhoz, és ezáltal jobban, és nagyobb eséllyel készülhetnek fel a 
versenyvizsgákra.

A Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy az eljárás rendkívül jelentős változáson 
esett át. Az EDP-ben meghatározott és az EPSO által bevezetett új versenyvizsga rendszerben 
szerepel egy értékelőközpont, ahol az összes intézmény által jóváhagyott kompetencia-keret 
alapján meghatározott kompetenciákon alapulnak a tesztek. Ebben az új rendszerben a 
szakterülettel kapcsolatos ismeretek súlya már nem döntő jelentőségű a versenyvizsgán való 
sikeres szerepléshez. Abból az elvből kiindulva, hogy a megkövetelt oklevelek és diplomák 
már igazolják a szakterület bizonyos szintű ismeretét, az intézmények úgy döntöttek, hogy az 
ilyen ismeretek vizsga útján történő értékelésének súlya a legtöbb versenyvizsgán már nem 
döntő a siker szempontjából.

A vizsgák jellege megváltozott, és a különleges ismereteket a szakterülettel kapcsolatos 
esettanulmányok keretében tesztelik majd. Az értékelőközpont további elemeinek célja 
(csoportgyakorlatok, szóbeli prezentáció és strukturált interjú) az általános kompetenciák 
tesztelése. Így például az EPSO/AD/177/10 versenyvizsgán (melynek felhívását a Hivatalos 
Lap 2010.3.16-i C 64 A számában tették közzé) a felhívás V. részének 2. és 4. pontja a 
következő pontozást határozza meg: 0-20 pont a szakmai készségekre – minimálisan 
szükséges pontszám: 10 pont; 0–10 pont a nyolc általános készség mindegyikére –
minimálisan szükséges pontszám: készségenként 3 pont és 50 pont a nyolc általános 
készségre összesen kapható 80 pontból.

A szakterületre vonatkozó korábbi írásbeli vizsgakérdéseket és kérdőíveket ezentúl már nem 
használják a pályázóknak az általános készségeik felmérésére történő felkészítésére, mivel a 
jelenlegi EDP rendszerben azok döntő szerepet játszanak a pályázók sikerében. A Bizottság 
leszögezi, hogy az intézmények jogszerűen jártak el az új rendszer kiválasztásában, mivel a 
személyzeti szabályzat III. melléklete 1. cikke (1) bekezdésének (e) pontja értelmében a 
vizsgák jellegét és értékelésük módját nekik kell meghatározniuk.

Másfelől, tekintettel az új versenyvizsga rendszerben szereplő vizsgák jellegére, a korábbi 
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kérdésekhez való általános hozzáférés sem a papíralapú előválogató teszteken, sem az írásbeli 
vizsgákon nem képes előmozdítani az egyenlő bánásmódot. Mivel a vizsgák jellege és 
formája eltérő, a szakterülettel kapcsolatban nyújtott teljesítményeknek már nincs döntő 
szerepük a versenyvizsga sikeres letételében. Ezzel szemben az ilyen általános hozzáférés 
fontos erőforrástól fosztaná meg az EPSO-t és gátolná a vizsgabizottság döntéshozatali 
folyamatát annyiban, hogy nem kizárt, hogy a kérdések egy rendkívül korlátozott hányadát 
mintaként vagy referenciaként újra lehetne hasznosítani, és újra fel lehetne használni új 
kérdések kidolgozásához az egyes kiválasztási folyamatok során, különösen a rendkívül 
specifikus profilok esetében.

A Bizottság úgy véli, hogy az átláthatóság elve és az EPSO azon szükséglete közti egyensúly, 
hogy egy jelentős tartalékkal rendelkezzen a kérdésekből, elérhető a hozzáférési kérelmek 
egyedi mérlegelésével, ahogyan azt jelenleg a 1049/2001/EK rendelet meghatározza.

A harmadik kéréssel kapcsolatban: annak megtiltása, hogy a vizsgabizottság tagjai és az 
EPSO személyzete részt vegyen a pályázók képzésében

Először is le kell szögezni, hogy az EPSO személyzete nem szervez képzéseket a pályázók 
számára.

A petíció benyújtója által megfogalmazott kritika legfőképpen arra vonatkozik, hogy a 
vizsgabizottság tagjai részt vesznek a pályázók képzésein, melyeket többek között és 
nagyrészt a szakszervezetek tartanak. Véleménye szerint ez gátolja az esélyegyenlőséget és a 
vizsgabizottság függetlenségét.

Az EPSO jelenleg arra kéri az intézményeket, hogy vizsgabizottsági tagnak ne javasoljanak 
olyan tisztviselőket, akiknek a képzéseken való részvétele érdekellentétet idézhet elő. Ezen 
felül a vizsgabizottság tagjait olyan titoktartási nyilatkozat aláírására kérik fel, amelyben 
nyilatkozat formájában igazolniuk kell, hogy a vizsgabizottsági tagi megbízatásukat megelőző 
évben nem voltak és a megbízatásuk évét követő évben nem lesznek oktatók. Ebben a 
nyilatkozatban a vizsgabizottság tagjainak az általuk végzett munka bizalmas jellegének 
tiszteletben tartására is kötelezettséget kell vállalniuk.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a fent említett tilalom egy évre történő korlátozása nem 
elegendő, és olyan jogszabály elfogadását kéri, amely a vizsgabizottság tagjainak teljes 
mértékben megtiltja a pályázók részére magánúton, vagy a szakszervezeti tevékenységük 
keretében, vagy egyéb módon, fizetés ellenében vagy anélkül szervezett képzésekben való 
részvételt. Ennek a tilalomnak megelőző jelleggel az EPSO személyzetére is ki kellene 
terjednie.

Ezzel kapcsolatban a Bizottság tudatában van annak, hogy a vizsgabizottság tagjainak és az 
EPSO személyzetének nem szabad részt vennie a pályázók képzésében. Ezt az bizonyítja, 
hogy az EPSO személyzete nem vesz részt az ilyen képzésekben, és hogy az EPSO a fent 
említett igazolást követeli meg a vizsgabizottság tagjaitól, amikor  a kinevezik őket.

A személyzeti szabályzat 11a. és 12b. cikkeinek jelenlegi jogi kerete meghatározza az 
érdekellentétek azon eseteit, amelyek fennállása esetén a tisztviselők nem foglalkozhatnak 
valamely üggyel, illetve azokat az eseteket, amelyekben a hatóság előzetes engedélyére van 
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szükség valamely külső tevékenység végzéséhez, függetlenül attól, hogy az 
jövedelemszerzésre irányul-e, vagy sem.

Ezzel összefüggésben a Bizottság egyetért azzal, hogy a vizsgabizottság tagjainak (és 
feltételesen az EPSO személyzetének) a versenyvizsgák pályázói részére szervezett 
képzésekben való részvétele nem helyes. Ugyanakkor a jelenlegi jogi keret, valamint az 
EPSO által a vizsgabizottsági tagok kinevezése során bevezetett intézkedések biztosítják a 
fennálló érdekek egyensúlyát.

A petíció benyújtójának azon feltételezése, hogy a versenyvizsgákon a többiekhez képest 
nagyobb sikerrel szerepelnek azok a pályázók, akik a korábbi vizsgabizottsági tagok által 
tartott képzésekre jártak, a tények szubjektív felfogásán alapul, ami önmagában nem elegendő 
egy új jogszabály megalkotásához. A tesztek olyan jellegűek, hogy a felkészülésnek már 
nincs jelentősége a készségek alapján történő értékelés keretében. Azokat az uniós 
ismeretekre vonatkozó teszteket, amelyek a „közeli” pályázókat segíthették volna, eltörölték.

A negyedik kéréssel kapcsolatban: a protekció és a lobbizás minden lehetőségének kizárása 
érdekében munkaerő-felvételkor az intézményeket átlátható eljárás bevezetésére kell 
kötelezni.

A versenyvizsgák minden egyes sikeres pályázója bebizonyította, hogy rendelkezik a 
szükséges képesítésekkel ahhoz, hogy európai tisztviselőként felvételt nyerhessen, és helytállt 
egy nagy versenykihívást támasztó kiválasztási rendszerben. A sikeres pályázók önéletrajzai 
minden olyan intézmény számára hozzáférhetők, amely egy sikeres pályázót kíván felvenni, 
és minden sikeres pályázónak ugyanakkora esélye van a felvételre.

Az egyes intézményeknek kell eldönteniük, hogy a betöltendő állásra történő felvételhez 
melyik sikeres pályázó testesíti meg a szóban forgó intézmény által keresett készségek 
kombinációját, és e tekintetben mindegyik intézmény széleskörű mérlegelési mozgástérrel 
rendelkezik. Ugyanakkor egyik sikeres pályázónak sem tiltható meg, hogy kinyilvánítsa 
érdeklődését egy állás vagy egy adott szolgálat iránt.

Mindazonáltal annak érdekében, hogy az intézményeken belül javuljon a megüresedett 
állásokkal kapcsolatos átláthatóság, és mindamellett, hogy tudatában vannak annak, hogy 
előbb azt kell megvizsgálni, hogy a megüresedett állás betölthető-e valamely tisztviselő 
intézményen belüli áthelyezésével, az európai intézmények jelenleg vizsgálják annak a 
megvalósíthatóságát, hogy a versenyvizsgák sikeres pályázóinak hozzáférést biztosítsanak 
egyes álláshirdetésekhez.

Következtetés

A fenti tényezőkre tekintettel az Európai Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi jogszabályok 
alkalmazása megfelelően biztosítja a pályázók esélyegyenlőségét és az eljárások 
átláthatóságát, és hogy a témával kapcsolatban nincs szükség új jogszabály megalkotására.


