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Комисия по петиции

21.10.2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0140/2008, внесена от Mario Rossi, с италианско гражданство, 
относно свободата  на движение на работници в  ЕС и 
свръхпредставителство на белгийци сред персонала на европейските 
институции

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията смята, че работните места в европейските институции трябва 
да бъдат повече или по-малко поравно разпределени сред различните националности. 
Въпреки това по негово мнение делът на длъжностните лица с белгийско гражданство е 
неоправдано висок, особено при категориите секретар и асистент. Вносителят на 
петицията желае да научи причината за това предпочитание към лица от определена 
националност и се интересува дали ще престане набирането на хора от някои 
националности, за да се постигне равномерно разпределение на 27-те националности на 
ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията смята, че работните места в европейските институции трябва 
да бъдат повече или по-малко поравно разпределени сред различните националности. 



PE415.101 2/5 CM\750438BG.doc

BG

Въпреки това, по негово мнение делът на длъжностните лица с белгийско гражданство 
е неоправдано висок, особено при категориите секретар и асистент.

Той желае да научи причината за това предпочитание към лица от определена 
националност и се интересува дали ще престане набирането на хора от някои 
националности, за да се постигне равномерно разпределение на 27-те националности на 
ЕС.

Вносителят на петицията задава следните въпроси: 

1. Би ли могъл Парламентът да предостави статистика на националността на 
длъжностните лица на Общността в Брюксел и Люксембург въз основа на данни, 
предоставени от Комисията, Съвета, самия Парламент, Комитета на регионите, 
Съда и Трибунала?

2. Възможно ли е белгийската националност да е най-добре представена като 
численост сред длъжностните лица на Общността в Брюксел, особено за 
длъжностите секретар и асистент?

3. Ако това е така, могат ли данъкоплатците да узнаят каква е причината за 
предпочитанието да се наема персонал с белгийска националност в Брюксел вместо 
от останалите 26 националности?

4. Възможно ли е френската националност да е най-добре представена сред 
длъжностните лица на Общността в Люксембург? Ако това е така, би ли могъл 
Парламентът да запита институциите на Общността за причината за тези 
предпочитания в сравнение с останалите националности?

5. Би ли могъл Парламентът да запита Съвета и другите институции дали 
съществуват някакви планове за „замразяване” на назначенията на длъжностни 
лица с определена националност, които се оказват доминиращи от гледна точка на 
числеността си, като например белгийската националност в централите на 
институциите в Брюксел, за да дадат възможност на кандидати от други 
европейски националности да участват през следващите години в открити 
конкурси за запълване на свободни длъжности и за да се постигне отново 
пропорционално равновесие между 27-те европейски националности, в това число 
на длъжностите секретар и асистент, в рамките на европейските институции?

II. Коментари на Комисията във връзка с петицията
Отговорът на горните въпроси се отнася до състоянието на кадровия подбор в 
Европейската комисия. 

1. Долната таблица представя действащите длъжностни лица в Комисията през юли 
2008 г. по националност и функционална група (администратори – АD и асистенти –
АST), които работят в Брюксел и Люксембург.
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БРЮКСЕЛ БРЮК
СЕЛ ЛЮКСЕМБУРГ

ЛЮ
КСЕ
МБУ

РГ
AD % AST % АD % AST %

ЕС
15 AUT 192 2,2 % 131 1,7 % 323 17 1,2 % 22 1,2 % 39

BEL 934 10,8 
% 3 042 38,4 % 3 976 127 9,0 % 273 15,4 % 400

DEU 946 10,9 
% 414 5,2 % 1 360 160 11,3 % 127 7,2 % 287

DNK 196 2,3% 128 1,6 % 324 31 2,2 % 35 2,0 % 66
ESP 805 9,3% 564 7,1 % 1 369 74 5,2 % 71 4,0 % 145
FIN 259 3,0% 173 2,2 % 432 57 4,0 % 49 2,8 % 106

FRA 1 081 12,5 
% 558 7,1 % 1 639 98 6,9 % 343 19,4 % 441

GBR 619 7,1 % 353 4,5 % 972 79 5,6 % 68 3,8 % 147
GRC 422 4,9 % 295 3,7 % 717 48 3,4 % 69 3,9 % 117
IRL 186 2,1 % 191 2,4 % 377 10 0,7 % 24 1,4 % 34
ITA 823 9,5 % 832 10,5 % 1 655 82 5,8 % 145 8,2 % 227
LUX 30 0,3 % 27 0,3 % 57 10 0,7 % 158 8,9 % 168
NLD 328 3,8 % 160 2,0 % 488 24 1,7 % 36 2,0 % 60
PRT 322 3,7 % 217 2,7 % 539 48 3,4 % 59 3,3 % 107
SWE 279 3,2 % 142 1,8 % 421 36 2,5 % 54 3,0 % 90

ЕС
15 7 422 7 227 14 649 901 1 533 2 434

ЕС
10 CYP 56 0,6 % 21 0,3 % 77 1 0,1 % 0,0 % 1

CZE 153 1,8 % 76 1,0 % 229 67 4,7 % 21 1,2 % 88
EST 46 0,5 % 18 0,2 % 64 57 4,0 % 14 0,8 % 71
HUN 199 2,3 % 112 1,4 % 311 69 4,9 % 35 2,0 % 104
LTU 64 0,7 % 28 0,4 % 92 46 3,3 % 23 1,3 % 69
LVA 47 0,5 % 13 0,2 % 60 33 2,3 % 14 0,8 % 47
MLT 28 0,3 % 9 0,1 % 37 21 1,5 % 6 0,3 % 27
POL 375 4,3 % 272 3,4 % 647 80 5,7 % 55 3,1 % 135
SVK 87 1,0 % 49 0,6 % 136 56 4,0 % 21 1,2 % 77
SVN 45 0,5 % 18 0,2 % 63 19 1,3 % 15 0,8 % 34

ЕС
10 1 100 616 1 716 449 204 653

ЕС
2 BGR 60 0,7 % 25 0,3 % 85 28 2,0% 16 0,9 % 44

ROM 89 1,0 % 44 0,6 % 133 34 2,4 % 18 1,0 % 52
ЕС
2 149 69 218 62 34 96

Об
що 8 671 100 

% 7 912 100 % 16 583 1 412 100 % 1 771 100 % 3 183

2. През юли 2008 г. в Брюксел са работили 3 976 длъжностни лица с белгийска 
националност: 934 администратори (10,.8 % от всички администратори в Брюксел) и 
3 042 асистенти (38,4% от всички асистенти в Брюксел). В сравнение с останалите 26 
националности в Европейския съюз, белгийците са най-добре представени във 
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функционалната група на асистентите (която включва и секретарските длъжности). 
Втората най-добре представена националност е италианската: 823 администратори (9,5 
% от всички администратори в Брюксел) и 832 асистенти (10,5 % от всички асистенти в 
Брюксел).

3. Комисията не отдава предпочитания при назначаването на нито една от 
националностите на 27-те държави-членки на ЕС. Това е така, тъй като назначаването 
на длъжностни лица се основава единствено на член 27 от Правилника за длъжностните 
лица на Европейската общност, който постановява, че: "Назначаването на 
длъжностни лица има за цел да осигури на институцията услугите на длъжностни 
лица със способности, ефикасност и почтеност, отговарящи на най-високите 
стандарти, подбрани на възможно най-широка географска основа измежду 
гражданите на държавите-членки на Общностите".1 В Правилника за длъжностните 
лица също така е посочено, че длъжности не могат да се запазват за граждани на 
определена държава-членка и че достойнствата и компетентността, съответстващи на 
функцията, трябва да бъдат основните критерии за подбор при всяко назначаване. Така 
всеки един кандидат има равни възможности да кандидатства за дадена длъжност и да 
бъде назначен, при условие че най-добре отговаря на изискванията за свободното 
място. 

Поради това на нито едно равнище в Комисията не съществуват цели за набиране и 
назначаване по държави-членки. Единственото изключение е направено при 
специалните конкурси при разширяването, ограничени до граждани на новите 
държави-членки (най-скорошните бяха след разширяването на Съюза с ЕС-10 и ЕС-2) 
съгласно регламенти на Съвета (ЕО, Евратом) за специални временни мерки за 
дерогация:

- № 401/2004 от 23 февруари 2004 г. за въвеждане, по повод на присъединяването на 
Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия 
и Словения, на специални временни мерки за набиране на длъжностни лица на 
Европейските общности (L-67/1 от 5 март 2004 г.) до края на 2010 г.,

- № 1760/2006 от 28 ноември 2006 г. за въвеждане на специални временни мерки за 
назначаване на длъжностни лица за Европейските общности във връзка с 
присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (L-335 от 1 декември 
2006 г.) до края на 2011 г.

Назначенията трябва да гарантират високо равнище на квалификация на персонала, 
която е важна както за успешното интегриране на новите служители, така и за 
изпълнението на дейностите на генералните дирекции.

Трябва да се отбележи, че впечатлението за „свръхпредставителство“ на държавата 
домакин е общо за всички големи международни организации. Например, в 
Секретариата на Организацията на обединените нации от всички 5 285 служители, 
работещи в Ню Йорк, 1 416 са от САЩ (т.е. 26,8 % от служителите).2

                                               
1 Курсивът е допълнително прибавен.
2 Тези данни представят ситуацията към 30 юни 2008 г. Те включват целия персонал, който работи в 
Секретариата на ООН на договор с продължителност една или повече от една година, независимо от 
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Това е в по-голяма или по-малка степен неизбежна последица от една ситуация, при 
която международните длъжности на практика формират част от местния пазар на 
труда — поради това често причината за назначаването на повече „местни” кандидати 
е, че много повече местни лица са кандидатствали за длъжността — този факт почти 
неизбежно се отразява върху резултатите от конкурсите.

4. През юли 2008 г .  в Люксембург са работили 441 длъжностни лица с френска 
националност: 98 администратори (6,9 % от всички администратори в Люксембург) и 
343 асистенти (19,4 % от всички асистенти в Люксембург). Френските граждани са най-
добре представени в Люксембург в сравнение с останалите 26 националности в 
Европейския съюз.

Във връзка с втората част на въпроса Комисията препраща към своя отговор на въпрос 
3 (виж точка 3).

5. Както вече беше обяснено в отговора на въпрос 2, Комисията осъществява своята 
политика за назначенията въз основа на Правилника за длъжностните лица, с 
единственото временно изключение, направено за назначенията за ЕС-10 и ЕС-2. 

III. Заключения
Политиката за назначенията на Комисията е в съответствие с Правилника за 
длъжностните лица. Комисията може да потвърди, че, с единственото временно 
изключение, направено за ЕС-10 и ЕС-2, тя не проявява предпочитания при 
назначаването на граждани на нито една от 27-те държави-членки на ЕС.

Допълнителна статистическа информация за персонала на Европейската комисия, в 
това число относно разпределението по национална принадлежност и място на работа, 
може да се открие в Статистическия бюлетин на служителите на Комисията, който 
се публикува всяко тримесечие на интернет страницата Europa: 
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm.

                                                                                                                                                  
статута на назначението или типа на правилото, но не включват персонала в неплатен отпуск и 
командированите в други служби.
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