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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0035/2009, imressqa minn A.S., ta’ nazzjonalità Irlandiża, dwar 
proposta tiegħu  għal leġiżlazzjoni ġdida bil-għan li ttejjeb it-trasparenza tal-
proċeduri biex jintgħażlu uffiċjali tal-UE u biex jiġi żgurat li jkun hemm 
opportunitajiet indaqs għall-kandidati kollha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jikkonsidra jixpruna leġiżlazzjoni ġdida bil-għan 
li ttejjeb it-trasparenza tal-proċeduri biex jintgħażlu uffiċjali tal-UE u biex jiġi żgurat li jkun 
hemm opportunità ndaqs għall-kandidati kollha. Skont il-petizzjonant, tali leġiżlazzjoni 
għandha tipprovdi li l-kandidati li jintgħażlu jiġu kklassifikati skont l-ordni tal-mertu 
individwali u li r-reklutaġġ isir skont din l-ordni. Il-petizzjonant jenfasizza wkoll li l-karti tal-
eżamijiet li jkunu saru għandhom isiru pubbliċi sabiex jevitaw is-sitwazzjoni preżenti meta xi 
kandidati għandhom aċċess għalihom filwaqt li oħrajn m’għandhomx. Huwa jinsisti wkoll li 
uffiċjali li kienu direttament involuti f’reklutaġġ tal-UE ma jitħallewx jipparteċipaw fit-taħriġ 
ta’ kandidati prospettivi. Il-petizzjonant jargumenta li l-kwistjonijiet li qajjem, għalkemm 
huma importanti ħafna, ma kinux identifikati bħala tħassib fir-Rapport Annwali l-aktar reċenti 
mħejji mill-Uffiċċju Ewropew tal-Għażla tal-Personal (Rapport 2008). Huwa jsostni li titjib 
fil-proċeduri preżenti huwa meħtieġ sabiex jiġu osservati d-dispożizzjonijiet tat-Trattat ġdid 
ta’ Lisbona dwar l-ugwaljanza.   

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ April 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni
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B’ittra rreġistrata fil-15 ta’ Settembru 2008 lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni dwar ir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, 
dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni, il-petizzjonant talab li jkollu aċċess għall-mistoqsijiet ta’ ċerti testijiet ta’ 
preselezzjoni bil-miktub, kif ukoll għall-mistoqsijiet ta’ ċerti eżamijiet bil-miktub ta’ 
kompetizzjonijiet preċedenti u talab li dawn il-mistoqsijiet ikunu aċċessibbli għall-pubbliku. 

L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) ikkonkluda li jiċħad għalkollox it-
talba inizjali tiegħu, ċaħda li warajha l-petizzjonant ressaq talba ta’ konferma lis-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kummissjoni. Fl-istadju tat-talba ta’ konferma, iċ-ċaħda tal-aċċess kienet 
parzjali. L-aċċess ingħata fir-rigward tad-dokumentazzjoni li kienet isservi ta’ bażi għal ċerti 
mistoqsijiet tal-eżamijiet bil-miktub. Għall-kuntrarju, l-aċċess inċaħad għat-tweġibiet tal-
mistoqsijiet tat-testijiet ta’ preselezzjoni u tal-eżamijiet bil-miktub.

Il-petizzjonant jitlob lill-PE li tiġi adottata leġiżlazzjoni ġdida li tipprevedi l-erba’ miżuri li 
ġejjin: 

- Matul il-kompetizzjonijiet għall-kariga ta’ uffiċjal pubbliku Ewropew, il-lista ta’ riżerva 
għandu jkun fiha l-ismijiet tal-kandidati magħżula skont l-ordni tal-mertu individwali u l-
istituzzjonijiet għandhom ikunu obbligati li jirreklutaw l-uffiċjali skont dan l-ordni.

- L-EPSO għandu jkun legalment obbligat li jippubblika l-mistoqsijiet tat-testijiet u tal-
eżamijiet bil-miktub fil-każijiet kollha ta’ kompetizzjoni fejn il-kandidati kienu awtorizzati 
jżommu t-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet, anki jekk dawn il-mistoqsijiet kienu se jerġgħu 
jintużaw biex iżidu l-bażi tad-dejta tat-testijiet CBT (computer based tests – testijiet bil-
kompjuter).

- Il-membri tal-bord tal-għażla m’għandhomx ikunu awtorizzati li jipparteċipaw fi kwalunkwe 
attività ta’ taħriġ tal-kandidati tal-kompetizzjonijiet, rimunerata jew le, la qabel, la matul, u 
lanqas wara l-mandat tagħhom bħala membru tal-bord tal-għażla, ladarba l-projbizzjoni ta’ 
12-il xahar prevista mill-EPSO tirriżulta insuffiċjenti; l-istess projbizzjoni li wieħed 
jipparteċipa fl-attivitajiet ta’ taħriġ tal-kandidati għandha tiġi estiża għall-personal tal-EPSO.

- Matul ir-reklutaġġ, l-istituzzjonijiet għandhom ikunu obbligati jadottaw proċedura 
trasparenti biex tiġi evitata kwalunkwe possibilità ta’ favoritiżmu u lobbying.

Bħala appoġġ għat-talbiet tiegħu, il-petizzjonant jinvoka l-argumenti li ġejjin:

 It-testijiet u l-eżamijiet stampati li ntużaw fil-kompetizzjonijiet preċedenti, li t-
tweġibiet tagħhom setgħu jinżammu mill-kandidati kkonċernati, diġà qed 
jiċċirkolaw liberament.

 Il-fatt li l-EPSO jiċħad l-aċċess tal-pubbliku għal dawn it-testijiet u eżamijiet 
bil-miktub iqiegħed fi żvantaġġ lill-kandidati li fiżikament ma jinsabux qrib l-
istituzzjonijiet.

 Il-membri tal-bord tal-għażla spiss ikunu persuni li jħarrġu u li jħejju lill-
kandidati għall-kompetizzjonijiet tal-EPSO.



CM\829530MT.doc 3/8 PE448.718v01-00

MT

 Il-kandidati li fiżikament jinsabu qrib l-istituzzjonijiet jew li huma marbuta 
magħhom għandhom vantaġġ meta mqabbla mal-kandidati l-oħra jew għax 
huma jiksbu iktar faċilment it-testijiet u l-eżamijiet preċedenti biex iħejju 
ruħhom, jew għax huma l-uniċi li jistgħu jattendu għall-attivitajiet ta’ taħriġ 
organizzati fil-biċċa l-kbira tagħhom qrib l-istituzzjonijiet, jew inkella fl-aħħar 
nett għax matul ir-reklutaġġ ikollhom aċċess privileġġjat għall-informazzjoni 
dwar il-postijiet vakanti fi ħdan l-istituzzjonijiet. 

 L-EDP (il-Programm ta’ Żvilupp tal-EPSO) ma jipprevedix miżuri biex 
tinbidel din is-sitwazzjoni ta’ trattament inugwali, anzi għall-kuntrarju, l-użu 
mill-ġdid tal-mistoqsijiet tat-testijiet u tal-eżamijiet mill-EPSO jippermetti lill-
kandidati li għandhom aċċess għal dawn il-mistoqsijiet li jkollhom rata ta’ 
suċċess ogħla mill-kandidati l-oħra.

 Il-petizzjonant jenfasizza li huwa mhux qed jitlob l-aċċess għall-mistoqsijiet 
tat-testijiet CBT li jinsabu f’bażi ta’ dejta u li t-tweġibiet tagħhom ma 
jintbagħtux lill-kandidati. 

Il-petizzjonant jehmeż 9 annessi mal-petizzjoni tiegħu.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Fir-rigward tal-ewwel talba: l-obbligu li jiġu ppubblikati l-listi ta’ riżerva u li l-kandidati 
magħżula jiġu rreklutati skont l-ordni tal-mertu individwali stabbilit mill-bord tal-għażla

Attwalment, il-qafas legali tal-kompetizzjonijiet jiġi stabbilit mill-istatut tal-uffiċjali u mill-
anness III tiegħu. L-Artikolu 5 tal-anness III tal-istatut jistipula li meta jtemm il-ħidma tiegħu, 
il-bord tal-għażla għandu jistabbilixxi l-lista tal-kandidati xierqa (…), kull fejn huwa 
possibbli din il-lista għandu jkun fiha mill-inqas id-doppju tan-numru ta’ impjiegi li għalihom 
saret il-kompetizzjoni. Minn din id-dispożizzjoni jirriżulta li l-fatt li persuna tkun tidher fuq 
lista ta’ riżerva jagħti d-dritt li din tiġi reklutata bħala uffiċjal iżda bl-ebda mod ma 
tikkostitwixxi garanzija ta’ reklutaġġ mill-istituzzjonijiet.

Barra minn hekk, meta twaqqaf l-EPSO, is-Segretarji Ġenerali tal-istituzzjonijiet fundaturi 
adottaw, permezz ta’ deċiżjoni amministrattiva tal-25 ta’ Lulju 2002, ftehima dwar il-prinċipji 
komuni ta’ politika tal-għażla u ta’ reklutaġġ armonizzata u l-prinċipji għall-ġestjoni tal-listi 
ta’ riżerva1 (iktar ’il quddiem “il-ftehima tas-Segretarji Ġenerali”).

F’konformità mal-prinċipju 3(5) tal-ftehima tas-Segretarji Ġenerali: Il-listi ta’ riżerva 
għandhom ikunu komposti bħala regola ġenerali minn tlieta sa erba’ gruppi ta’ mertu. F’kull 
grupp, l-ismijiet tal-kandidati għandhom jidhru f’ordni alfabetiku u l-istituzzjonijiet għandu 

                                               
1 Ftehima tas-Segretarji Ġenerali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, tar-
Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja, tas-Segretarji Ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri, tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali, tal-Kumitat tar-Reġjuni u tar-rappreżentant tal-Ombudsman, dwar il-
prinċipji komuni ta’ politika tal-għażla u ta’ reklutaġġ armonizzata u l-prinċipji għall-ġestjoni 
tal-listi ta’ riżerva
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jkollhom libertà totali tal-għażla. Bi prinċipju, il-kandidati tat-tieni grupp u tal-gruppi ta’ 
wara jistgħu jiġu rreklutati biss wara dawk tal-ewwel grupp(…) Madankollu għandha tkun 
possibbli deroga għal dan il-prinċipju ġenerali, fundata u ġustifikata kif xieraq, bil-
konsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tal-profili partikolari minn kull waħda mill-istituzzjonijiet u l-
prinċipji ġenerali msemmija fl-Artikolu 27 tal-istatut.

Għall-kuntrarju ta’ dak li qed jitlob il-petizzjonant, l-istituzzjonijiet ipprevedew li r-reklutaġġ 
għandu jseħħ bl-ordni tal-mertu. Madankollu, dan l-ordni tal-mertu mhuwiex l-ordni 
individwali, iżda l-ordni skont il-gruppi ta’ mertu, sabiex l-istituzzjonijiet ikun jista’ jkollhom 
ċerta setgħa diskrezzjonali biex ifittxu, fost il-kandidati magħżula, dawk li jissodisfaw ċerti 
kriterji (pereżempju, fir-rigward ta’ profil professjonali partikolari, jew tal-kapaċità li wieħed 
ikun jaf lingwa sew jew ikollu dominanza tajba ta’ kompetenzi partikolari) meħtieġa għal 
kariga konkreta.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li dan il-prinċipju tal-ġestjoni tal-listi ta’ riżerva jistabbilixxi 
bilanċ preċiż bejn, min-naħa l-waħda l-obbligu li jiġi kkonsidrat il-mertu tal-kandidati 
magħżula bħalma jirriżulta mill-evalwazzjoni li jkun għamel il-bord tal-għażla fir-rigward tal-
prestazzjoni tagħhom, kif jixtieq il-petizzjonant u, min-naħa l-oħra, ċertu marġni ta’ 
evalwazzjoni li għandu jiġi rikonoxxut lill-istituzzjonijiet biex jirreklutaw lill-kandidati 
magħżula li l-profil tagħhom ikun jirriżulta konkretament iktar adegwat għal ċertu post 
vakanti. Din is-setgħa mifruxa ta’ evalwazzjoni mhijiex arbitrarja, iżda għandha tiġi 
ġġustifikata mill-interess tas-servizz u mill-objettivi tar-reklutaġġ tal-uffiċjali previsti fl-
Artikolu 27 tal-istatut.

Għall-kuntrarju ta’ dak li qed jitlob il-petizzjonant, l-EDP f’dan ir-rigward jipprevedi miżuri li 
għandhom jagħmlu l-proċedura ta’ reklutaġġ saħansitra iktar trasparenti. Fis-sistema l-ġdida 
tal-kompetizzjonijiet imwaqqfa mill-EPSO, wara li l-kandidati jkunu pparteċipaw fiċ-Ċentru 
ta’evalwazzjoni, jingħata passaport ta’ kompetenza individwalment lill-kandidati li ma jkunux 
intgħażlu, lil dawk magħżula kif ukoll lill-istituzzjonijiet, biex b’hekk ikunu jafu fid-dettall l-
evalwazzjoni tal-bord tal-għażla fir-rigward ta’ kull kompetenza mitluba mill-istituzzjonijiet u 
biex dawn tal-aħħar jimmotivaw l-għażla tagħhom ta’ kandidat magħżul partikolari meta 
mqabbel ma’ oħrajn għal kariga partikolari. 

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni tqis li d-dispożizzjonijiet attwali diġà jiżguraw bilanċ 
preċiż bejn il-konsiderazzjoni tal-mertu tal-kandidati u s-setgħa diskrezzjonali rikonoxxuta 
lill-istituzzjonijiet waqt ir-reklutaġġ, iġġustifikat mill-interess tas-servizz. Fil-fatt, l-obbligu li 
jiġi segwit biss ordni tal-mertu individwali waqt ir-reklutaġġ jillimita b’mod sproporzjonat is-
setgħa ta’ evalwazzjoni tal-istituzzjonijiet waqt ir-reklutaġġ tal-uffiċjali. 

Fir-rigward tat-tieni talba: obbligu legali għall-EPSO li jippubblika l-mistoqsijiet kollha tat-
testijiet u l-eżamijiet stampati tal-kompetizzjonijiet preċedenti li t-tweġibiet tagħhom setgħu 
jinżammu mill-kandidati.

Il-petizzjonant jenfasizza li huwa mhux qed jitlob li jiġu żvelati lill-pubbliku dawk il-
mistoqsijiet tat-testijiet CBT li jinsabu f’bażi ta’ dejta u li t-tweġibiet tagħhom ma jiġux 
ipprovduti lill-kandidati. Għaldaqstant, huwa jirrikonoxxi l-kunfidenzjalità ta’ dawn il-
mistoqsijiet, bħalma l-Kummissjoni tfakkar li dan ġie rikonoxxut ukoll mill-ġurisprudenza fis-
sentenza Matos Martins/il-Kummissjoni, kawża F-2/02, punti 36 u 178. Madankollu, il-
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petizzjonant jippreċiża li, jekk ċerti mistoqsijiet intużaw fl-imgħoddi f’format stampat, huwa 
jitlob l-aċċess għalihom biss.

Il-Kummissjoni l-ewwel nett tixtieq tagħmel distinzjoni bejn il-mistoqsijiet preċedenti tat-
testijiet ta’ preselezzjoni bil-miktub u l-mistoqsijiet preċedenti tal-eżamijiet bil-miktub. Fiż-
żewġ każijiet, il-kandidati setgħu jżommu t-tweġibiet.

Rigward it-testijiet ta’ preselezzjoni bil-miktub, il-Kummissjoni tenfasizza l-ewwel nett li 
mill-introduzzjoni tas-CBT u wara l-implimentazzjoni ta’ fażi ta’ preselezzjoni rinfurzata fil-
kuntest tal-EDP, in-natura stess ta’ dawn it-testijiet inbidlet radikalment. F’dan ir-rigward, 
ġew introdotti testijiet ġodda, bħat-testijiet ta’ raġunament astratt u/jew ta’ valutazzjoni 
sitwazzjonali, u bl-istess mod, tneħħa t-test tal-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni tqis li l-fatt li wieħed ikun jista’ jibbenefika mit-testijiet 
preċedenti ta’ preselezzjoni bil-miktub żgur mhuwiex ta’ natura tali li jkun ta’ vantaġġ 
komparattiv partikolari għall-kandidati li jkollhom f’idejhom dawn it-testijiet.

Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li billi din il-kwistjoni tirrigwarda esklużivament testijiet ta’ ħila 
konoxxittiva u mhux ta’ għarfien, il-possibilitajiet ta’ effetti ta’ tagħlim permezz tat-taħriġ jew 
tal-prattika intensivi għal dawn it-tipi ta’ testijiet huma estremament limitati. Fiċ-ċirkustanzi 
attwali, il-prattika tippermetti biss lill-kandidat li jimmaniġġja aħjar il-biża’ eventwali  tiegħu 
u/jew il-ħin allokat lilu għal dan it-tip ta’ test. Madankollu, il-prattika fuq il-bażi tat-testijiet 
preċedenti bil-miktub bl-ebda mod m’għadha tikkorrispondi għall-kundizzjonijiet reali tal-
eżami fis-sistema l-ġdida.

Il-Kummissjoni għandha l-istess tħassib tal-petizzjonant li jixtieq jara ugwaljanza fir-rigward 
tal-aċċess għall-mistoqsijiet. Huwa għalhekk li, fil-qafas tat-twaqqif tal-EDP, il-formola l-
ġdida ta’ reġistrazzjoni għandha test interattiv li jipprovdi feedback individwali lill-kandidati 
(ir-riżultati ta’ dan it-test ma jistax jarahom l-EPSO), għal raġunijiet ta’ awtoevalwazzjoni u 
ta’ prattika. Dan it-test, li huwa aċċessibbli għall-kandidati kollha, għandu l-għan li 
jippermettilhom li jkunu jafu minn qabel il-livell tal-prestazzjonijiet tagħhom meta mqabbel 
ma’ dak li se jintalab matul il-kompetizzjoni. Dan jikkostitwixxi pass ġdid fid-direzzjoni t-
tajba, li huwa importanti għat-trattament ugwali tal-kandidati li b’hekk kollha kemm huma 
jistgħu – kemm jekk ikunu fiżikament qrib u kemm jekk ikunu fiżikament ’il bogħod mill-
istituzzjonjiet – ikunu jafu kif għandhom iħejju ruħhom għal kompetizzjoni. Barra minn hekk, 
din is-sistema ta’ awtoevalwazzjoni dalwaqt se tiġi rinfurzata b’numru ikbar ta’ mistoqsijiet 
fl-ambitu tat-test interattiv biex tkun tirrifletti b’mod iktar preċiż il-kundizzjonijiet reali tal-
eżami.

Il-kritika prinċipali tal-petizzjonant hija dwar l-użu mill-ġdid mill-EPSO fil-bażi ta’ dejta ta’ 
ċerti mistoqsijiet li fl-imgħoddi ġew żvelati lill-kandidati. Madankollu, il-bażi ta’ dejta li qed 
tintuża attwalment m’għad fiha l-ebda mistoqsija mit-testijiet preċedenti bil-miktub. L-EPSO 
jaġġorna regolarment il-bażi ta’ dejta, billi jżid mistoqsijiet ġodda, jadatta l-mistoqsijiet 
preċedenti u jneħħi wħud minnhom temporanjament jew għalkollox. Għaldaqstant, il-
kontenut tal-bażi ta’ dejta jvarja l-ħin kollu wara dan l-aġġornament regolari. 

Madankollu, iċ-ċaħda ta’ aċċess ġeneralizzat għall-mistoqsijiet bil-miktub preċedenti ġejja 
mill-fatt li dawn il-mistoqsijiet jistgħu, jekk ikun meħtieġ, jiġu riċiklati, b’mod partikolari fil-
qafas ta’ ċerti għażliet ta’ aġenti kuntrattwali jew fil-qafas tat-testijiet li jistgħu jiġu 
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organizzati mill-aġenziji.

Fis-sitwazzjoni attwali, l-evalwazzjoni tal-opportunità li ċerti mistoqsijiet ta’ testijiet 
preċedenti ta’ preselezzjoni jsiru aċċessibbli għall-pubbliku għandha ssir fuq il-bażi ta’ każ 
b’każ fid-dawl tal-argumenti mogħtija hawn fuq. 

Fir-rigward tal-mistoqsijiet tal-eżamijiet bil-miktub u tal-kwestjonarji b’għażla multipla 
stampati li jintużaw biex jevalwaw l-għarfien fil-qasam, l-argument prinċipali tal-petizzjonant 
biex jitlob li dawn jiġu żvelati lill-pubbliku b’mod obbligatorju jidher, għal darba oħra, 
ibbażat fuq il-fatt li ċerti kandidati, li huma eqreb tal-istituzzjonijiet, faċilment għandhom 
aċċess għal dawn it-tweġibiet preċedenti u b’hekk jistgħu jitħejjew aħjar għall-
kompetizzjonijiet, b’rata ta’ suċċess ogħla. 

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar il-bidla sinifikanti ħafna tal-proċedura. Is-sistema l-ġdida ta’ 
kompetizzjoni prevista fl-EDP u mwaqqfa mill-EPSO tipprevedi Ċentru ta’ evalwazzjoni fejn 
it-testijiet huma bbażati fuq ċertu numru ta’ kompetenzi ġenerali, maħruġa f’qafas ta’ 
kompetenzi approvat mill-istituzzjonijiet kollha. F’dan il-kuntest il-ġdid, l-influwenza tal-
għarfien fil-qasam m’għadhiex deċiżiva biex wieħed jirnexxi f’kompetizzjoni. L-
istituzzjonijiet, bil-prinċipju bażiku li ċ-ċertifikati u d-diplomi meħtieġa diġà jagħtu prova ta’ 
ċertu livell ta’ għarfien fil-qasam, iddeċidew li l-evalwazzjoni ta’ dan l-għarfien permezz ta’ 
eżami m’għandux ikollha influwenza deċiżiva biex wieħed jirnexxi fil-biċċa l-kbira tal-
kompetizzjonijiet. 

In-natura tal-eżamijiet inbidlet u huwa proprju waqt l-istudju tal-każ fil-qasam li se jiġi ttestjat 
l-għarfien speċifiku. L-elementi l-oħra taċ-Ċentru ta’ evalwazzjoni (eżerċizzju fi grupp, 
preżentazzjoni orali u intervista strutturata) għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenzi 
ġenerali. Għaldaqstant, bħala eżempju, fil-kompetizzjoni EPSO/AD/177/10 (li l-avviż tagħha 
ġie ppubblikat fil-ĠU C 64 A tas-16.3.2010), it-titolu V. 2. u 4. tal-avviż jipprevedi n-nota li 
ġejja: minn 0 sa 20 punt għall-għarfien fil-qasam – minimu meħtieġ 10 punti; minn 0 sa 10 
punti għal kull waħda mit-8 kompetenzi ġenerali – minimu meħtieġ 3 punti għal kull 
kompetenza u 50 punt minn 80 għat-tmien kompetenzi ġenerali kollha.

L-eżamijiet preċedenti bil-miktub u l-kwestjonarji fil-qasam m’għandhomx jibqgħu jservu 
għat-tħejjija tal-kandidati għall-evalwazzjoni tal-kompetenzi ġenerali tagħhom, billi dawn 
għandhom influwenza deċiżiva fis-suċċess tal-kandidati fis-sistema attwali tal-EDP. Il-
Kummissjoni tippreċiża li fl-għażla ta’ din is-sistema l-ġdida, l-istituzzjonijiet aġixxew b’mod 
leġittimu għax l-iffissar tan-natura u tal-punti tal-eżamijiet huwa responsabilità tagħhom kif 
previst fl-Artikolu 1(1)(e) tal-anness III tal-istatut.

Barra minn hekk, fil-konsiderazzjoni tan-natura tal-eżamijiet tas-sistema l-ġdida tal-
kompetizzjoni, it-trattament ugwali mhuwiex iffavorit minn aċċess ġeneralizzat għall-
mistoqsijiet preċedenti, kemm għat-testijiet ta’ preselezzjoni bil-miktub kif ukoll għall-
eżamijiet bil-miktub. Billi l-eżamijiet huma ta’ natura u ta’ format differenti, il-
prestazzjonijiet fil-qasam m’għadx għandhom influwenza deċiżiva għas-suċċess fil-
kompetizzjoni. Għall-kuntrarju, dan l-aċċess ġeneralizzat se jċaħħad lill-EPSO minn riżorsa 
importanti u se jkun ta’ ħsara għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-bord tal-għażla billi 
mhuwiex eskluż li numru limitat ħafna ta’ mistoqsijiet, b’mod partikolari fi profili speċifiċi 
ħafna, jista’ jiġi riċiklat u użat mill-ġdid bħala mudell jew referenza għall-iżvilupp tal-
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mistoqsijiet il-ġodda waqt ċerti proċeduri tal-għażla.

Il-Kummissjoni tqis li l-bilanċ bejn il-prinċipju tat-trasparenza u l-ħtiġijiet tal-EPSO li jkollu 
għad-dispożizzjoni tiegħu numru kbir ta’ mistoqsijiet jista’ jintlaħaq b’evalwazzjoni fuq il-
bażi ta’ każ b’każ tat-talbiet ta’ aċċess, kif previst attwalment mir-Regolament 1049/2001.

Fir-rigward tat-tielet talba: projbizzjoni tal-membri tal-bord tal-għażla u tal-personal tal-
EPSO milli jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ taħriġ tal-kandidati

L-ewwel nett, ikun tajjeb li wieħed jippreċiża li l-personal tal-EPSO ma jorganizzax 
attivitajiet ta’ taħriġ tal-kandidati.

Il-kritika prinċipali tal-petizzjonant tindirizza l-parteċipazzjoni tal-membri tal-bord tal-għażla  
f’attivitajiet ta’ taħriġ tal-kandidati, b’mod partikolari u fil-biċċa l-kbira tagħhom organizzati 
mit-trejdjunjins. Skontu, dan huwa ta’ ħsara għall-opportunitajiet indaqs u għall-indipendenza 
tal-bord tal-għażla.

L-EPSO attwalment qed jitlob lill-istituzzjonijiet biex ma jipproponux, bħala membri tal-bord 
tal-għażla, uffiċjali li l-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet ta’ taħriġ tkun suxxettibbli li 
tikkawża konflitt ta’ interessi. Barra minn hekk, il-membri tal-bord tal-għażla huma mistiedna 
biex jiffirmaw nota ta’ kunfidenzjalità b’dikjarazzjoni li biha jiċċertifikaw li ma kinux persuni 
li jħarrġu matul is-sena preċedenti u li mhux se jagħtu taħriġ matul is-sena wara tmiem il-
mandat tagħhom fi ħdan il-bord tal-għażla. F’din in-nota, il-membri tal-bord tal-għażla 
jimpenjaw ruħhom ukoll li jirrispettaw in-natura sigrieta ta’ xogħlijiethom. 

Il-petizzjonant iqis li l-limitu ta’ sena tal-projbizzjoni msemmi hawn fuq mhuwiex suffiċjenti 
u jitlob l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni li tipprevedi projbizzjoni assoluta għall-membri tal-bord 
tal-għażla milli jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ taħriġ tal-kandidati, rimunerata jew le, 
organizzati privatament jew fil-kuntest tal-attività sindakali tagħhom jew attività oħra. Bħala 
miżura preventiva, din il-projbizzjoni għandha wkoll tiġi estiża għall-personal tal-EPSO.

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni hija konsapevoli li l-membri tal-bord tal-għażla, kif ukoll il-
personal tal-EPSO, m’għandhomx jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ taħriġ tal-kandidati. Il-prova 
ta’ dan huwa li l-personal tal-EPSO ma jipparteċipax f’dawn l-attivitajiet u li l-EPSO jeżiġi 
mill-membri tal-bord tal-għażla l-prova msemmija hawn fuq matul in-nomina tagħhom.

Il-qafas legali attwali tal-Artikoli 11(a) u 12(b) tal-istatut tal-uffiċjali jipprevedi l-każijiet ta’ 
konflitti ta’ interessi, każijiet li fihom l-uffiċjali għandhom joqogħdu lura milli jittrattaw 
kwistjoni, u l-każijiet li fihom tinħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel mill-amministrazzjoni 
sabiex tkun tista’ tiġi eżerċitata attività esterna, rimunerata jew le.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni taqbel li l-parteċipazzjoni tal-membri tal-bord tal-għażla (u 
ipotetikament tal-personal tal-EPSO) f’attivitajiet ta’ taħriġ għall-kandidati tal-
kompetizzjonijiet mhijiex adegwata. Madankollu, il-qafas legali attwali, kif ukoll il-miżuri 
stabbiliti mill-EPSO waqt in-nomina tal-membri tal-bord tal-għażla, jiżguraw bilanċ tajjeb tal-
interessi involuti. 

Is-suppożizzjoni tal-petizzjonant li l-kandidati li attendew għall-attivitajiet ta’ taħriġ 
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organizzati mill-eks membri tal-bord tal-għażla għandhom rati ta’ suċċess ogħla fil-
kompetizzjonijiet mill-kandidati l-oħra, hija bbażata fuq perċezzjoni oġġettiva tal-fatti li 
waħedha biss mhijiex suffiċjenti biex tiġi ġustifikata l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida. In-
natura tat-testijiet hija tali li t-tħejjija m’għadhiex importanti fil-qafas tal-evalwazzjoni 
bbażata fuq il-kompetenzi. It-testijiet tal-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea li setgħu 
ffavorixxew il-kandidati li fiżikament jinsabu fil-“viċinanza” tneħħew.

Fir-rigward tar-raba’ talba: matul ir-reklutaġġ, l-istituzzjonijiet għandhom ikunu obbligati 
jadottaw proċedura trasparenti biex tiġi evitata kwalunkwe possibilità ta’ favoritiżmu u 
lobbying.

Kull kandidat magħżul tal-kompetizzjoni ta l-provi li għandu l-kwalifiki meħtieġa biex jiġi 
rreklutat bħala uffiċjal Ewropew u daħal f’sistema tal-għażla kompettittiva ħafna. Is-CVs tal-
kandidati magħżula kollha huma aċċessibbli għall-istituzzjonijiet kollha li jixtiequ jirreklutaw 
kandidat magħżul u b’hekk kull kandidat magħżul għandu l-istess opportunità li jiġi rreklutat. 

Kull istituzzjoni għandha tiddeċiedi liema kandidat magħżul jirrappreżenta s-sett ta’ 
kompetenzi mitlub mill-istituzzjoni inkwistjoni biex jiġi rreklutat għal post vakanti u kull 
istituzzjoni tibbenefika minn marġni ta’ evalwazzjoni kbir f’dan ir-rigward. Madankollu, 
kandidat magħżul bl-ebda mod ma jista’ jiġi pprojbit milli juri l-interess tiegħu għal kariga 
jew servizz partikolari.

Madankollu, biex tittejjeb it-trasparenza dwar il-karigi vakanti fi ħdan istituzzjoni u fil-
konsapevolezza tal-fatt li l-ewwel għandu jiġi eżaminat jekk jistax jimtela post vakanti 
permezz ta’ trasferiment ta’ uffiċjal fi ħdan l-istituzzjoni, l-istituzzjonijiet Ewropej qed 
jistudjaw il-vijabilità tal-għoti tal-aċċess lill-kandidati magħżula tal-kompetizzjoni għal ċerti 
avviżi ta’ postijiet vakanti.

Konklużjoni

Fil-konsiderazzjoni ta’ dawn l-elementi, il-Kummissjoni Ewropea tqis li l-opportunitajiet 
indaqs tal-kandidati u t-trasparenza tal-proċeduri huma żgurati biżżejjed permezz tal-
applikazzjoni tar-Regolament attwali u li mhijiex meħtieġa leġiżlazzjoni ġdida fil-qasam.


