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Suġġett: Petizzjoni 0430/2012, imressqa minn Heikki Auvinen, ta’ ċittadinanza 
Finlandiża, dwar it-tkeċċija tiegħu min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea mill-
pożizzjoni tiegħu bħala kap ta’ tim li jieħu ħsieb proġett ta’ edukazzjoni tal-
UE fit-Turkmenistan 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar it-tkeċċija tiegħu min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea mill-
pożizzjoni tiegħu bħala kap ta’ tim li jieħu ħsieb proġett ta’ edukazzjoni ssussidjat mill-UE 
fit-Turkmenistan. Huwa jemmen li tkeċċa b’mod inġust. Madankollu, it-tkeċċija tal-
petizzjonant mhijiex l-unika raġuni għaliex huwa ressaq din il-petizzjoni. Fid-dokument 
komprensiv li hu mehmuż mal-petizzjoni tiegħu, huwa għandu wkoll dubji dwar il-metodi ta’ 
ħidma użati mill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE fis-settur li kien jaħdem 
fih, il-mod li bih jintefqu l-fondi għall-iżvilupp tal-UE, l-immaġni tal-UE u t-trattament tal-
uffiċjali tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

Il-petizzjonant jilmenta dwar it-tkeċċija tiegħu mill-kuntrattur tal-Kummissjoni Ewropea IBF 
International mill-pożizzjoni tiegħu bħala Kap ta’ Tim taħt il-kuntratt 2009/225-522 “Sostenn 
għall-Modernizzazzjoni tas-Sistema Edukattiva” fit-Turkmenistan. Wara proċedura ta' sejħa 
għall-offerti ristretta u internazzjonali, dan il-kuntratt ta’ servizz ġie konkluż, taħt il-mod 
dirett ta' ġestjoni ċentralizzata, bejn il-Kummissjoni Ewropea bħala l-Awtorità Kontraenti u l-
kuntrattur IBF fl-20 ta’ Diċembru 2009. Il-petizzjonant jemmen li huwa tkeċċa b'mod inġust u 
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mingħajr bażi ta’ fatti oġġettivi u miżurabbli.  Barra minn hekk, huwa jiddubita wkoll il-
metodi operattivi u l-valuri fundamentali tal-UE mfittxa mill-Kummissjoni fl-
implimentazzjoni tal-politika tal-UE fis-settur tal-edukazzjoni u fl-assistenza tal-UE għall-
iżvilupp fl-Asja Ċentrali b’mod ġenerali. Anness ta’ 78 paġna b’dokumenti li jenfasizzaw l-
argumentazzjoni tiegħu huwa mehmuż mal-petizzjoni.
Barra minn hekk, huwa jżid dokumenti estensivi oħra dwar żewġ każijiet totalment differenti 
li allegatament jiddokumentaw trattament inġust minn kuntratturi oħra u mill-Kummissjoni 
kif ukoll nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-assistenza mill-UE. Madankollu, fil-petizzjoni 
nnifisha ma jindirizzax direttament lil dawn iż-żewġ każijiet.
Il-petizzjoni prinċipalment tirreferi għall-kuntratt 2009/225-522 "Sostenn għall-
Modernizzazzjoni tas-Sistema Edukattiva" fit-Turkmenistan. L-osservazzjonijiet tal-
Kummissjoni b’hekk ikopru l-punti speċifiċi magħmula lejn dan il-kuntratt flimkien ma’ punti 
ġenerali magħmula dwar l-għoti tal-assistenza tal-UE fl-Asja Ċentrali. L-informazzjoni 
addizzjonali fl-annessi tirreferi prinċipalment għal proġetti differenti u prinċipalment għar-
relazzjonijiet bejn l-espert u l-kuntrattur, li dwarhom il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta. 

Kapitlu 4 – Rapport MOR
Artikolu 255 tat-Trattat tal-KE jgħid li “kull istituzzjoni msemmija hawn fuq”, i.e. anke l-
Kummissjoni, “għandha telabora fir-Regoli tal-Proċedura tagħha d-dispożizzjonijiet speċifiċi 
rigward l-aċċess għad-dokumenti tagħha.” Il-Manwal tal-MOR (Monitoraġġ Orjentat lejn ir-
Riżultati) ta’ Lulju 20091, fit-Taqsima 2.7 Tixrid, ikkonfermata fil-verżjoni tiegħu tal-2012, 
jirrakkomanda t-tixrid tar-rapport tal-monitoraġġ MOE lill-partijiet interessati kollha. 
Madankollu, hemm stipulat b’mod ċar li “t-tixrid tar-riżultati tal-monitoraġġ (prinċipalment 
ir-RM) barra mill-Kummissjoni huwa għad-diskrezzjoni tad-Delegazzjoni jew tar-
responsabbli fil-Kwartieri Ġenerali.2 Skont dan il-kuntratt, ir-riżultati ewlenin, i.e. ir-riżultati 
sostanzjali tar-rapport MOR, mhux ir-rapport narrativ kollu, ġew ikkomunikati lill-kuntratt fl-
Ordni Amministrattiv nru 12 tal-14 ta' Diċembru 2010, li jindika r-rimedji u l-miżuri li 
għandhom jittieħdu (ara hawn isfel). Din hija l-proċedura normali, notevolment f’każijiet fejn 
il-Kummissjoni, abbażi tar-rapport MOR, tikkunsidra li huwa importanti li jiġu enfasizzati l-
kwistjonijiet kritiċi li għandhom jiġu indirizzati mal-kuntrattur sabiex titjieb il-prestazzjoni 
tal-proġett. 
Bħala individwu l-petizzjonant seta’ talab aċċess għar-rapport MOR abbażi tar-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001 Dwar l-Aċċess Pubbliku Għad-Dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni. F’dan il-każ, il-Kummissjoni kienet tevalwa r-rikjesta abbażi tal-
kriterji ddefiniti f’dan ir-Regolament. 

Kapitlu 5 – Komunikazzjoni
It-Termini ta’ Referenza ta’ dan il-proġett jistabbilixxu b’mod ċar l-objettivi tal-proġett u r-
riżultati mistennija mill-kuntrattur u mill-esperti tal-kuntrattur. Sat-tkeċċija tal-Kap tat-Tim, 
sar skambju permanenti u miftuħ ta’ emails kif ukoll laqgħat, fejn ġew diskussi l-objettivi, ir-
riżultati, l-immaniġġjar tal-proġett u kwistjonijiet dwar il-prestazzjoni. Speċifikament,
f’Novembru u Diċembru 2010, il-Kummissjoni kellha bosta laqgħat mal-Kap tat-Tim tal-
kuntrattur u mat-tim biex jintlaħaq ftehim fuq l-approċċ sabiex titjieb il-prestazzjoni tal-
proġett. Ara l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni iktar ‘l isfel.

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 i.e. l-Uffiċjal Awtorizzanti b’sottodelega rilevanti.
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Kapitlu 6, Kapitlu 7 u Kapitlu 10 Tkeċċija tal-Kap tat-Tim
Il-Kummissjoni ma għandha ebda relazzjoni kuntrattwali mal-Kap tat-Tim jew ma’ 
kwalunkwe espert, iżda mal-kuntrattur biss u b’hekk ma tistax tikkummenta dwar il-kuntratt 
ta’ xogħol bilaterali li jirregola r-relazzjonijiet kuntrattwali bejn l-esperti u min iħaddimhom 
(il-kuntrattur). Il-Kummissjoni tagħraf, madankollu, li l-kuntratt ġie tterminat mill-IBF 
International  b’riferenza għad-dispożizzjonijiet għat-terminazzjoni stipulati f'dan il-kuntratt u 
l-ġustifikazzjonijiet mogħtija kienu bbażati fuq il-prestazzjoni. Ir-relazzjonijiet bejn il-
kuntrattur u l-Kap tat-Tim kienu, safejn tista’ tifhem il-Kummissjoni, iddeterjoraw għall-punt 
li l-kuntrattur kien innotifika lit-TL it-tkeċċija tiegħu minħabba nuqqas ta' fiduċja fil-kisba 
xierqa tar-riżultati mistennija.
It-tkeċċija ma kienet b’ebda mod “illegali f’termini ta’ proċeduri tal-UE” jew “mhux 
ġustifikata”. Is-sostituzzjoni segwiet il-proċedura normali għas-sostituzzjoni tal-esperti 
ewlenin fil-kuntratti ta’ servizzi taħt mod dirett ta' ġestjoni ċentralizzata:  korrispondenza mal-
kuntrattur dwar ir-riżultati tal-proġett, il-prestazzjoni meħtieġa skont il-pjan ta' xogħol, ir-
rikjesti għal titjib, modifiki, eċċ., segwiti minn rikjesta formali mill-kuntrattur lill-
Kummissjoni sabiex tawtorizza s-sostituzzjoni tal-Kap tat-Tim. Din ġiet ifformalizzata skont 
l-Addendum kuntrattwali, kif stipulat fl-artikolu 17 tal-Kundizzjonijiet Ġenerali tal-kuntratt 
dwar is-sostituzzjoni tal-esperti, u b’mod partikolari it-tieni paragrafu ta’ dik id-dispożizzjoni, 
li jipprevedi tali sostituzzjoni jekk jiġi kkunsidrat "li membru tal-persunal huwa ineffiċjenti 
jew ma jaqdix id-dmirijiet tiegħu skont il-kuntratt".
L-eżempji li jmiss jiddeskrivu l-fatti li wasslu għad-deċiżjoni ta’ sostituzzjoni:

 Il-fażi inizjali kellha tiġi estiża peress li dawn il-problemi kienu saru evidenti mill-
bidu tal-implimentazzjoni. Kien biss wara proċess iterattiv twil ħafna ta’ modifiki 
sostanzjali (li jibda b’ittra mill-Kummissjoni tal-10.07.2010 dwar “Rispons għall-
abbozz tar-Rapport tal-Bidu...” indirizzata lill-kuntrattur IBF) u wara involviment 
dirett u kontinwu tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-kuntratt 
mal-Istat Terz Benefiċjarju, li r-Rapport tal-Bidu ġie eventwalment approvat 
f’Settembru 2010. L-ewwel Rapport ta’ Progress ġie ffinalizzat biss fi Frar 2011, i.e. 
13-il xahar wara d-data tal-bidu tal-proġett. Xi wħud mir-riżultati ewlenin li għalihom 
kien responsabbli l-Kap tat-Tim kienu qegħdin tard kompletament u ma pproduċew 
ebda riżultat fil-ħin għall-ewwel Rapport ta’ Progress. 

 Sabiex jinstab rimedju għal dawn il-problemi li qamu matul l-ewwel fażi ta’ 
implimentazzjoni, ġie maħruġ l-Ordni Amministrattiv Nru 5 mill-Kummissjoni bħala 
l-Awtorità Kontraenti f’Awwissu 2010, li tat struzzjonijiet lill-kuntrattur dwar kif 
itejjeb l-immaniġġjar tal-proġett u jiżgura l-kisba tar-riżultati. 

 Ir-Rapport orjentat lejn ir-riżultati li ħareġ minn missjoni MOR f’Novembru 2010 
ikkonferma b’mod ċar il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq. Fl-Ordni Amministrattiv 
nru 12 ta’ Diċembru 2012, il-Kummissjoni kkomunikat is-sejbiet ewlenin tar-rapport 
MOR lill-kuntrattur u talbet lill-kuntrattur biex jieħu passi urġenti biex imexxi l-
progress u l-produzzjoni tar-riżultati. 

 In-nuqqas ta’ prestazzjoni u progress li jikkonċernaw ir-riżultati ewlenin tal-proġett 
ġew ukoll enfasizzati mill-Benefiċjarju (Bayram Byashimov, Direttur tal-Istitut 
Nazzjonali tal-Edukazzjoni) waqt laqgħa tal-Kumitat ta’ Tmexxija ta’ Novembru 
2011.
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Għandu jiġi nnutat li fit-tmiem tal-perjodu ta’ implimentazzjoni ir-rapport MOR finali 
iċċertifika lill-proġett b’riżultati pożittivi ħafna, u tah erba’ gradi B.
La l-prestazzjoni tal-espert taħt kuntratti oħra u l-esperjenza professjonali preċedenti estensiva 
li jsemmi, u lanqas il-klassifikazzjoni tas-CV tiegħu f’proċeduri oħra ta’ sejħiet għall-offerti, 
ma jistgħu jiġu kkunsidrati għal dan il-każ. Kwistjonijiet ta’ prestazzjoni m’għandhomx ukoll 
jiġu mħallta ma’ rekwiżiti regolatorji u kuntrattwali li għalihom il-kuntratturi jridu 
jikkommettu d-disponibbilità tal-esperti li jqabbdu biex jeżegwixxu l-azzjonijiet tal-UE li 
għalihom rebħu offerta ta’ prezzijiet matul il-perjodu ta’ żmien stabbilit mis-sejħa għall-
offerti korrispondenti, u li ma jistgħux ibiddlu t-tim ta’ esperti mingħajr il-kunsens tal-
Awtorità Kontraenti u/jew tal-Kummissjoni. 
Fir-rigward tal-kummenti tal-espert dwar l-opportunitajiet ta’ impjieg tiegħu wara t-tkeċċija, 
il-Kummissjoni tinnota li l-esperti huma proposti mill-kumpaniji li jipparteċipaw fil-proċeduri 
ta’ akkwist. Il-Kuntratti jingħataw abbażi tal-kriterji oġġettivi ddefiniti fid-dokumentazzjoni 
tas-sejħa għall-offerti u esklussivament abbażi tal-materjal ippreżentat mill-offerenti fl-offerti 
tagħhom. Il-Kummissjoni ma tirreġistrax b’mod ċentrali l-prestazzjoni tal-esperti individwali 
u l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ta’ espert partikolari fi proġett qatt ma tiġi mqassma.

Kapitlu 8 u Kapitlu 9 – Korrispondenza u Attivitajiet tal-Espert wara Tmiem il-Kuntratt 
Fi tmiem ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-kuntrattur u l-espert, ma kien hemm, fl-opinjoni tal-
Kummissjoni, ebda ġustifikazzjoni għal iktar komunikazzjoni mal-espert dwar is-sustanza tal-
proġett. 

Kapitlu 11 u Kapitlu 12
Fir-rigward tar-relazzjonijiet kuntrattwali bejn l-espert u l-kuntrattur u d-deċiżjoni li jiġi 
ssostitwit l-espert kif mitlub mill-kuntrattur, ara l-kummenti ta’ hawn fuq.
Fir-rigward tal-kummenti tal-petizzjonant dwar l-assistenza tal-UE għall-iżvilupp fis-settur u 
fl-Asja Ċentrali b'mod ġenerali, ta’ min jinnota li l-ipprogrammar tal-assistenza tal-UE fl-Asja 
Ċentrali jsegwi ċiklu ta’ programmazzjoni u implimentazzjoni estensiv u parteċipattiv skont 
id-dispożizzjonijiet politiċi u proċedurali tal-UE. B’hekk, il-programm edukattiv fit-
Turkmenistan li qed jiġi kkontestat ġie ddiżinjat fi ħdan wieħed mis-setturi fokali identifikati 
b’mod konġunt bejn l-UE u l-Istat Terz Benefiċjarju. Huwa integrat fl-"Istrateġija UE - Asja 
Ċentrali għal Sħubija Ġdida 2007” 1, adottat fl-ogħla livell politiku u spjegat fil-Programm 
Nazzjonali Indikattiv tat-Turkmenistan 2011-2013, li jifforma parti mill-Programm Indikattiv 
tal-Asja Ċentrali DCI (2011 – 2013)2. Huwa mbagħad jiġi tradott fil-programm Action Fiche 
li jifforma d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni u l-Ftehim Finanzjarju relatat, abbozzat 
b'konsultazzjoni mal- u approvat mill-Istat Terz Benefiċjarju. 

Konklużjoni
Fir-rigward tar-relazzjonijiet kuntrattwali bejn il-petizzjonant u IBF International Consulting, 
u fl-assenza ta’ relazzjonijiet legali bejnu u l-Kummissjoni, il-Kummissjoni tistieden lill-
espert sabiex iqajjem it-tħassib tiegħu direttament mal-kuntrattur.
Fir-rigward tal-kummenti tal-petizzjonant dwar ir-relazzjonijiet bejn l-espert u l-
Kummissjoni, il-Kummissjoni tirreferi għall-osservazzjonijiet li għamlet f’kapitli 4, 5, 6, 7, 8, 
9 u 10.
Fir-rigward tal-osservazzjoni tal-petizzjonant dwar il-metodi ta' implimentazzjoni tal-
                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.
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assistenza tal-UE l-Kummissjoni tirreferi għall-osservazzjonijiet li għamlet f'kapitli 11 u 12.


