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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0035/2010, którą złożył A.S. (Irlandia) w sprawie propozycji nowego 
prawodawstwa mającego na celu zwiększenie przejrzystości procedur 
selekcyjnych urzędników UE i zapewnienie równych szans wszystkim 
kandydatom 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o rozważenie możliwości 
wprowadzenia nowego prawodawstwa mającego na celu zwiększenie przejrzystości procedur 
selekcyjnych urzędników UE i zapewnienie równych szans wszystkim kandydatom. Według 
składającego petycję prawodawstwo takie powinno stanowić, że kandydaci, którzy pomyślnie 
przeszli egzaminy,  zostają uszeregowani w zależności od liczby zdobytych punktów, 
a rekrutacja prowadzona jest zgodnie z tym porządkiem. Składający petycję podkreśla też, że 
testy z poprzednich konkursów powinny być upubliczniane, tak aby zapobiegać obecnej 
sytuacji, w której niektórzy kandydaci mają do nich dostęp, a inni nie. Nalega on też, by 
urzędnikom UE bezpośrednio zaangażowanym w rekrutację zakazać udziału w szkoleniach 
przyszłych kandydatów.  Składający petycję przekonuje, że poruszone przez niego kwestie, 
choć bardzo ważne, nie zostały określone jako niepokojące w ostatnim sprawozdaniu 
rocznym sporządzonym przez Europejski Urząd Doboru Kadr (sprawozdanie 
z 2008 r.). Utrzymuje on, że ulepszenie obecnych procedur jest niezbędne w celu 
przestrzegania przepisów nowego traktatu lizbońskiego w sprawie równości. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.
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Petycja

W piśmie elektronicznym zarejestrowanym dnia 15 września 2008 r. w Sekretariacie 
Generalnym Komisji, dotyczącym rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, składający petycję zwrócił się z wnioskiem 
o dostęp do pytań niektórych drukowanych wstępnych testów selekcyjnych, a także do pytań 
niektórych egzaminów pisemnych zakończonych konkursów, oraz zażądał, aby pytania te 
były dostępne publicznie. 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) opowiedział się za całkowitym odrzuceniem 
wstępnego wniosku składającego petycję, w następstwie czego złożył on ponowny wniosek 
w Sekretariacie Generalnym Komisji. Na etapie ponownego wniosku odmowa dostępu była 
częściowa. Składającemu petycję udzielono dostępu do dokumentacji, która posłużyła za 
podstawę do sformułowania niektórych pytań egzaminów pisemnych. Odmówiono mu 
natomiast dostępu do treści pytań wstępnych testów selekcyjnych oraz egzaminów 
pisemnych.

Składający petycję zwraca się do PE o przyjęcie nowego prawodawstwa, które obejmowałoby 
cztery następujące środki: 

– Listy rezerwowe przygotowywane w ramach konkursów na urzędników europejskich
powinny zawierać nazwiska laureatów uszeregowane według uzyskanego wyniku, 
a obowiązkiem instytucji powinno być prowadzenie rekrutacji urzędników zgodnie z tym 
porządkiem.

– Należy wprowadzić wymóg prawny publikowania przez EPSO pytań drukowanych testów 
i egzaminów w przypadku wszystkich konkursów, w ramach których kandydatom pozwolono 
zachować treść pytań, nawet jeśli pytania te miałyby zostać ponownie wykorzystane w celu 
zasilenia bazy danych dla testów komputerowych (CBT).

– Członkowie komisji selekcyjnej nie powinny być dopuszczeni do płatnego ani bezpłatnego 
udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach kandydatów w konkursach, ani w trakcie 
sprawowania mandatu członka komisji, ani przedtem, ani potem, ponieważ 
dwunastomiesięczny zakaz przewidziany przez EPSO okazał się niewystarczający. Podobny 
zakaz udziału w szkoleniach kandydatów powinien objąć pracowników EPSO.

– Podczas rekrutacji instytucje powinien obowiązywać wymóg przyjęcia przejrzystej 
procedury, aby wykluczyć wszelką możliwość protekcji czy lobbingu.

Na poparcie swoich wniosków składający petycję przytacza następujące argumenty:

 Drukowane testy i egzaminy wykorzystane w zakończonych konkursach, 
których treść pozwolono zachować kandydatom biorącym w nich udział, 
podlegają już swobodnej wymianie.

 Fakt, że EPSO odmawia publicznego dostępu do tych drukowanych testów 
i egzaminów, działa na niekorzyść kandydatów, którzy przebywają daleko od 
instytucji.
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 Członkowie komisji selekcyjnej to często osoby prowadzące szkolenia, które 
przygotowują kandydatów do konkursów EPSO.

 Kandydaci przebywający blisko instytucji lub z nimi związani znajdują się 
w korzystniejszej sytuacji niż pozostali, bądź to dlatego, że łatwiej im uzyskać 
dostęp do dawnych testów i egzaminów, aby się przygotować, bądź dlatego, że 
tylko oni mogą uczęszczać na szkolenia organizowane w większości 
przypadków blisko instytucji, bądź wreszcie dlatego, że podczas rekrutacji 
mają lepszy dostęp do informacji dotyczących wakujących miejsc 
w instytucjach. 

 W Programie rozwoju EPSO (EDP) nie przewidziano środków, które miałyby 
zmienić tę sytuację w zakresie nierównego traktowania, przeciwnie – ponowne 
wykorzystanie pytań testów i egzaminów przez EPSO zwiększa szanse 
powodzenia w konkursach kandydatów, którzy mają dostęp do tych pytań.

 Składający petycję podkreśla, że nie domaga się dostępu do pytań testów CBT 
znajdujących się w bazie danych, których treść nie jest przekazywana 
kandydatom. 

Składający petycję załącza do petycji 9 załączników.

Uwagi Komisji

Jeżeli chodzi o pierwszy wniosek: obowiązek publikowania list rezerwowych i rekrutacji 
laureatów w porządku zgodnym z wynikami poszczególnych osób, ustalonym przez komisję

Obecnie ramy prawne konkursów określają regulamin pracowniczy i jego załącznik III. Art. 
5 załącznika III regulaminu stanowi, że „po zakończeniu swojego postępowania, Komisja 
rekrutacyjna opracowuje listę odpowiednich kandydatów (...); lista w każdym przypadku gdy 
jest to możliwe zawiera przynajmniej dwa razy większą liczbę nazwisk niż liczba stanowisk, 
które należy obsadzić”. Z przepisu tego wynika, że fakt znalezienia się na liście rezerwowej 
umożliwia bycie zatrudnionym w charakterze urzędnika, ale nie stanowi wcale gwarancji 
zatrudnienia przez instytucje.

Ponadto w chwili tworzenia EPSO sekretarze generalni instytucji założycielskich przyjęli 
decyzją administracyjną z dnia 25 lipca 2002 r. porozumienie w sprawie wspólnych zasad 
jednolitej polityki selekcji i rekrutacji kadr oraz zasad korzystania z list rezerwowych1(zwane 
dalej „porozumieniem sekretarzy generalnych”).

Zgodnie z zasadą 3 ust. 5 porozumienia sekretarzy generalnych „listy rezerwowe będą 
zawierać zgodnie z ogólną zasadą trzy do czterech grup wyróżnionych na podstawie wyników 

                                               
1Porozumienie między sekretarzami generalnymi Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarzem 
Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzami generalnymi Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawicielem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
ustanawiające wspólne zasady jednolitej polityki selekcji i rekrutacji kadr oraz zasady korzystania z list 
rezerwowych
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uzyskanych przez kandydatów. W każdej grupie nazwiska kandydatów będą prezentowane 
w porządku alfabetycznym, a instytucje będą miały całkowitą swobodę wyboru. Zasadniczo 
kandydaci należący do drugiej i kolejnych grup będą mogli zostać zatrudnieni dopiero po 
kandydatach należących do grupy pierwszej(...) Od tej ogólnej zasady będzie jednak możliwe 
odstępstwo, należycie umotywowane i uzasadnione, ze względu na zapotrzebowanie na 
konkretny profil kandydatów ze strony poszczególnych instytucji, jak również na ogólne 
zasady określone w art. 27 regulaminu pracowniczego”.

Wbrew temu, co utrzymuje składający petycję, w instytucjach przewidziano, że rekrutacja 
będzie odbywać się w porządku zgodnym z uzyskanymi wynikami. W porządku tym nie są 
jednak uszeregowane poszczególne osoby, ale grupy, aby pozostawić instytucjom pewną 
swobodę uznania umożliwiającą im wyłonienie spośród laureatów tych, którzy spełniają 
określone kryteria wymagane na danym stanowisku (np. dotyczące szczególnego profilu 
zawodowego, znajomości konkretnego języka lub określonych umiejętności).

Komisja jest zdania, że ta zasada korzystania z list rezerwowych zapewnia właściwą 
równowagę między obowiązkiem uwzględnienia poziomu laureatów wynikającego z oceny 
ich wyniku przez komisję – czego domaga się składający petycję – z jednej strony, a z drugiej 
– między pewną swobodą uznania, którą muszą dysponować instytucje, aby mogły zatrudnić 
laureatów, których profil bardziej odpowiada konkretnemu wakującemu stanowisku. Decyzje 
podjęte w ramach tej szerokiej swobody uznania nie są arbitralne, muszą być uzasadnione 
interesem służby i celami rekrutacji urzędników przewidzianymi w art. 27 regulaminu 
pracowniczego.

Wbrew temu, co utrzymuje składający petycję, w EDP przewidziano w tym względzie środki, 
dzięki którym procedura rekrutacyjna stanie się jeszcze bardziej przejrzysta. W ramach 
nowego systemu konkursów wprowadzonego przez EPSO, po przejściu oceny zintegrowanej 
kandydaci, którym się nie udało, laureaci oraz instytucje otrzymają tzw. paszport 
kompetencji, umożliwiający uczestnikom konkursu zapoznanie się ze szczegółową oceną 
komisji dotyczącą każdej z umiejętności poszukiwanych przez instytucje, a instytucjom 
uzasadnienie wyboru spośród wszystkich laureatów określonej osoby na dane stanowisko. 

Z tych względów Komisja jest zdania, że obecne przepisy zapewniają już właściwą 
równowagę między uwzględnieniem poziomu kandydatów a przyznaną instytucjom swobodą 
uznania podczas  rekrutacji, uzasadnioną względami interesu służby. Obowiązek 
przestrzegania wyłącznie porządku zgodnego z wynikami uzyskanymi przez poszczególne 
osoby ograniczałby w rzeczywistości w sposób nieproporcjonalny swobodę uznania instytucji 
podczas rekrutacji urzędników. 

Jeżeli chodzi o drugi wniosek: wymóg prawny dotyczący publikowania przez EPSO 
wszystkich pytań drukowanych testów i egzaminów z poprzednich konkursów, których treść 
kandydaci mogli zachować

Składający petycję podkreśla, że nie domaga się publicznego rozpowszechniania pytań testów 
CBT znajdujących się w bazie danych, których treść nie jest przekazywana kandydatom. 
Uznaje zatem poufność tych pytań, z tego samego powodu, z jakiego została ona uznana 
w orzecznictwie, w wyroku w sprawie F-2/02, Matos Martins przeciwko Komisji, 
pkt 36 i 178, o czym przypomina Komisja. Skarżący zaznacza jednak, że jeżeli pewne pytania 
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zostały wykorzystane w przeszłości w formie drukowanej, to domaga się dostępu wyłącznie 
do nich.

Komisja pragnie przede wszystkim wprowadzić rozróżnienie między dawnymi pytaniami 
drukowanych wstępnych testów selekcyjnych, a dawnymi pytaniami egzaminów pisemnych. 
W obu przypadkach kandydaci mieli możliwość zachowania treści pytań.

Jeżeli chodzi o drukowane wstępne testy selekcyjne, Komisja podkreśla przede wszystkim, że 
od czasu wprowadzenia testów komputerowych (CBT) i w następstwie wdrożenia 
rozszerzonego etapu wstępnej selekcji w ramach EDP, sam charakter tych testów uległ 
zasadniczej zmianie. W tym kontekście wprowadzono nowe testy, jak np. testy sprawdzające 
myślenie abstrakcyjne czy też testy sytuacyjne, a jednocześnie zniesiono test sprawdzający 
wiedzę o Unii Europejskiej. Komisja jest w związku z tym zdania, że możliwość korzystania 
z dawnych drukowanych wstępnych testów selekcyjnych z pewnością nie może przynieść 
szczególnej korzyści posiadającym je kandydatom w porównaniu z pozostałymi kandydatami.

Komisja przypomina też, że ponieważ chodzi tu wyłącznie o testy sprawdzające kompetencje 
poznawcze, a nie wiedzę, to efekt nabywania wiedzy poprzez szkolenie czy intensywny 
trening w rozwiązywaniu tego rodzaju testów jest bardzo ograniczony. W obecnej sytuacji 
trening umożliwia kandydatom jedynie lepsze rozumowanie i/lub zarządzanie czasem przy 
rozwiązywaniu tego rodzaju testu. Trening oparty na dawnych drukowanych testach nie 
odpowiada już natomiast rzeczywistym warunkom egzaminu w ramach nowego systemu.

Komisja podziela troskę składającego petycję o zapewnienie równego traktowania, gdy 
chodzi o dostęp do pytań. Dlatego też w ramach uruchomienia EDP wprowadzono nowy 
formularz zgłoszeniowy, zawierający interaktywny test, po rozwiązaniu którego każdy 
z kandydatów otrzymuje informację zwrotną (niewidoczną na stronie EPSO) dla celów 
samooceny i instruktażu. Test ten, dostępny dla wszystkich kandydatów, ma na celu 
umożliwienie im wcześniejszego porównania poziomu swoich wyników z poziomem 
wymaganym podczas konkursu. Jest to kolejny krok naprzód, ważny z punktu widzenia 
równego traktowania kandydatów, którzy dzięki temu mogą dowiedzieć się, w jaki sposób 
przygotować się do konkursu, niezależnie od odległości, jaka dzieli ich od instytucji. Co 
więcej, system samooceny zostanie w najbliższym czasie uzupełniony o większą liczbę pytań 
w ramach testu interaktywnego, aby wierniej odzwierciedlał rzeczywiste warunki egzaminu.

Główny zarzut składającego petycję dotyczy ponownego wykorzystania przez EPSO 
w ramach bazy danych niektórych pytań, które w przeszłości zostały rozpowszechnione 
wśród kandydatów. Tymczasem używana obecnie baza danych nie zawiera już żadnych pytań 
z dawnych drukowanych testów. EPSO systematycznie aktualizuje bazę danych, dodając 
nowe pytania, dostosowując stare i wycofując czasowo lub definitywnie niektóre spośród 
nich. W konsekwencji zawartość bazy danych zmienia się stale wskutek systematycznej 
aktualizacji. 

Niemniej jednak odmowa powszechnego dostępu do pytań dawnych drukowanych testów 
motywowana jest tym, że pytania te mogłyby w stosownym przypadku zostać powtórnie 
wykorzystane, np. w ramach niektórych naborów personelu kontraktowego lub w ramach 
testów, które mogłyby zorganizować agencje.
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W obecnej sytuacji ocena możliwości publicznego udostępnienia niektórych pytań dawnych 
wstępnych testów selekcyjnych będzie dokonywana w każdym konkretnym przypadku 
w świetle przedstawionych wyżej argumentów. 

Jeżeli chodzi o pytania wykorzystane w egzaminach pisemnych i drukowanych testach 
wielokrotnego wyboru stosowanych do oceny wiedzy w danej dziedzinie, główny argument 
składającego petycję, który opowiada się za ich obowiązkowym publicznym 
rozpowszechnieniem, opiera się ponownie na fakcie, że niektórzy kandydaci przebywający 
bliżej instytucji mają łatwy dostęp do tych dawnych pytań i mogą dzięki temu lepiej 
przygotować się do konkursów, osiągając wyższe wyniki. 

Komisja pragnie przypomnieć o bardzo znaczącej zmianie procedury. W ramach nowego 
systemu konkursów opisanego w EDP i wdrożonego przez EPSO przewidziano ocenę 
zintegrowaną, w przypadku której testy opierają się na szeregu umiejętności ogólnych, 
wywodzących się z ram kwalifikacji zatwierdzonych przez ogół instytucji. W tym nowym 
kontekście wiedza w danej dziedzinie nie ma już decydującego znaczenia dla powodzenia 
w konkursie. Wychodząc z założenia, że same wymagane świadectwa kwalifikacji i dyplomy 
poświadczają pewien poziom wiedzy w danej dziedzinie, instytucje zadecydowały, że ocena 
wiedzy na podstawie egzaminu nie powinna mieć dłużej decydującego znaczenia dla 
odniesienia sukcesu w większości konkursów. 

Charakter egzaminów zmienił się, a szczegółowa wiedza sprawdzana jest w ramach studium 
przypadku odnoszącego się do odpowiedniej dziedziny. Pozostałe elementy oceny 
zintegrowanej (zadanie do zrealizowania w zespole, prezentacja ustna i ustrukturyzowana 
rozmowa) mają na celu sprawdzenie umiejętności ogólnych. Dla przykładu, w konkursie 
EPSO/AD/177/10 (o którym ogłoszenie opublikowano w Dz.U. C 64 A z 16.3.2010), w tytule 
V pkt 2 i 4 ogłoszenia przewidziano następującą punktację: od 0 do 20 pkt za wiedzę 
specjalistyczną w dziedzinie – wymagane minimum: 10 pkt; od 0 do 10 pkt za każdą 
z 8 umiejętności ogólnych – wymagane minimum: 3 pkt za każdą umiejętność oraz 
50 pkt na 80 ze wszystkich 8 umiejętności ogólnych.

Dawne egzaminy pisemne i testy dotyczące danej dziedziny nie będą już przydatne 
w przygotowaniach kandydatów do egzaminu sprawdzającego ich umiejętności ogólne, które 
mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia w konkursie w ramach obecnego systemu 
EDP. Komisja zaznacza, że podejmując decyzję dotyczącą nowego systemu instytucje 
działały zgodnie z prawem, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. e) załącznika III do 
regulaminu pracowniczego, do nich należy określenie charakteru konkursu i sposobu 
punktacji.

Co więcej, mając na uwadze charakter egzaminów w ramach nowego systemu konkursów, 
powszechny dostęp do dawnych pytań zarówno drukowanych wstępnych testów selekcyjnych 
jak i egzaminów pisemnych nie sprzyjałby równemu traktowaniu. Ponieważ egzaminy mają
inny charakter i inną formę, prezentowany poziom wiedzy w danej dziedzinie nie ma już 
zasadniczego znaczenia dla powodzenia w konkursie. Tego rodzaju powszechny dostęp 
pozbawiłby natomiast EPSO ważnego zasobu i miałby negatywne konsekwencje dla procesu 
podejmowania decyzji przez komisję selekcyjną, ponieważ nie jest wykluczone, że bardzo 
ograniczona liczba pytań, zwłaszcza w przypadku bardzo szczególnych profili, byłaby 
ponownie wykorzystywana i służyła za wzór lub punkt odniesienia dla opracowywania 
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nowych pytań w ramach niektórych procedur doboru kadr.

Komisja jest zdania, że równowagę między zasadą przejrzystości a potrzebą dysponowania 
dużym zasobem pytań ze strony EPSO będzie można osiągnąć poprzez indywidualne 
rozpatrywanie wniosków o udzielenie dostępu, zgodnie z obecnym rozporządzeniem 
1049/2001.

Jeżeli chodzi o trzeci wniosek: zakaz udziału członków komisji selekcyjnej i personelu 
EPSO w szkoleniach kandydatów

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że personel EPSO nie organizuje szkoleń kandydatów.

Główny zarzut składającego petycję dotyczy udziału członków komisji selekcyjnej 
w szkoleniach kandydatów, prowadzonych zwłaszcza i w dużej części przez związki 
zawodowe. Zdaniem składającego petycję ma to negatywne konsekwencje dla równości szans 
i niezależności komisji.

EPSO zwraca się obecnie do instytucji, aby nie zgłaszały do uczestnictwa w komisjach 
selekcyjnych urzędników, których udział w szkoleniach mógłby powodować konflikt 
interesów. Ponadto członkowie komisji selekcyjnej podpisują notę o poufności zawierającą 
oświadczenie, w którym stwierdzają, że nie prowadzili szkolenia w ciągu poprzedniego roku 
i nie będą prowadzić szkolenia w ciągu roku, który nastąpi po wygaśnięciu ich mandatu 
członka komisji. W nocie tej członkowie komisji zobowiązują się do przestrzegania poufnego 
charakteru ich prac. 

Składający petycję jest zdania, że ograniczenie obowiązywania opisanego wyżej zakazu do 
jednego roku nie jest wystarczające i domaga się przyjęcia prawodawstwa przewidującego 
całkowity zakaz płatnego i bezpłatnego udziału członków komisji w szkoleniach kandydatów, 
prowadzonych prywatnie bądź w ramach działalności związkowej lub innego rodzaju 
działalności. Profilaktycznie zakaz ten powinien objąć także personel EPSO.

W odniesieniu do tej kwestii Komisja ma świadomość, że członkowie komisji selekcyjnej 
i pracownicy EPSO nie powinni brać udziału w szkoleniach kandydatów. Świadczy o tym 
fakt, że personel EPSO nie uczestniczy w szkoleniach, oraz że EPSO wymaga od członków 
komisji selekcyjnej przy ich powoływaniu wspomnianego oświadczenia.

Obecne ramy prawne, jakie stanowią art. 11 a i 12 b regulaminu pracowniczego, uwzględniają 
przypadki konfliktu interesów, w których urzędnicy nie powinni rozpatrywać spraw, a także 
przypadki, w których do prowadzenia płatnej bądź bezpłatnej działalności poza instytucją 
niezbędna jest uprzednia zgoda administracji.

W tym kontekście Komisja podziela opinię, że udział członków komisji selekcyjnej 
(i hipotetycznie personelu EPSO) w szkoleniach kandydatów w konkursach nie jest właściwy. 
Obecne ramy prawne, a także środki podejmowane przez EPSO przy powoływaniu członków 
komisji zapewniają jednak właściwą równowagę wchodzących w grę interesów. 

Domniemanie składającego petycję, że kandydaci, którzy uczestniczyli w szkoleniach 
prowadzonych przez dawnych członków komisji selekcyjnej, częściej niż pozostali odnoszą 
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sukces w konkursach, jest oparte na subiektywnym postrzeganiu faktów, które samo w sobie 
nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla przyjęcia nowego prawodawstwa. Charakter 
testów sprawia, że przygotowanie nie jest już istotne w ramach oceny opartej na 
umiejętnościach. Testy wiedzy o Unii Europejskiej, które mogły faworyzować kandydatów 
mieszkających w pobliżu, zostały zniesione.

Jeżeli chodzi o czwarty wniosek: podczas rekrutacji instytucje powinien obowiązywać wymóg 
przyjęcia przejrzystej procedury, aby wykluczyć wszelką możliwość protekcji czy lobbingu.

Każdy z laureatów konkursów udowodnił, że ma niezbędne kwalifikacje, aby zostać 
zatrudnionym jako urzędnik europejski i został przyjęty w ramach systemu doboru kadr 
opartego na silnym współzawodnictwie. CV wszystkich laureatów są dostępne dla wszystkich 
instytucji zainteresowanych rekrutacją laureatów, tym samym każdy laureat ma taką samą 
szansę na zatrudnienie. 

Każda z instytucji musi podjąć decyzję, który z laureatów łączy w sobie poszukiwane przez 
nią umiejętności, aby zatrudnić go na wakującym stanowisku. Każda z instytucji dysponuje 
w tym względzie szeroką swobodą uznania. Nie można jednak w żaden sposób zakazać 
laureatowi wyrażenia zainteresowania konkretnym stanowiskiem lub służbą.

Niemniej jednak, mając na względzie zwiększenie przejrzystości w zakresie wakujących 
stanowisk w instytucjach i mając świadomość, że trzeba najpierw sprawdzić, czy stanowisko 
może zostać obsadzone w drodze przeniesienia urzędnika w ramach instytucji, instytucje 
europejskie badają obecnie możliwość zapewnienia laureatom konkursów dostępu do 
niektórych ogłoszeń o naborze.

Wnioski

Mając na uwadze powyższe informacje, Komisja Europejska jest zdania, że równość szans 
kandydatów i przejrzystość procedur są w wystarczającym stopniu zapewnione na mocy 
obecnych przepisów i nie jest konieczne przyjęcie nowego prawodawstwa w tej dziedzinie.


