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Tárgy: A Mario Rossi, olasz állampolgár által benyújtott 0140/2008. számú petíció az 
EU-n belül a munkavállalók szabad mozgásáról és a belgák európai 
intézményi személyzeten belüli túlreprezentáltságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az európai intézményeken belül az álláshelyeket többé-kevésbé 
egyenlően kellene elosztani az egyes nemzetek között. Ugyanakkor véleménye szerint a belga 
állampolgárságú tisztviselők aránya indokolatlanul magas, különösen a titkári és asszisztensi 
kategórián belül. A petíció benyújtója tudni kívánja az ilyen állampolgárságú személyek iránti 
preferencia okát, és szeretné, ha megszüntetnék bizonyos állampolgárságú személyek 
felvételét annak érdekében, hogy a 27 EU-állampolgárság tekintetében egyenlő megoszlás 
valósulhasson meg. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

I. A petíció

A petíció benyújtója szerint az európai intézményeken belül az álláshelyeket többé-kevésbé 
egyenlően kellene elosztani az egyes nemzetek között. Ugyanakkor véleménye szerint a belga 
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állampolgárságú tisztviselők aránya indokolatlanul magas, különösen a titkári és asszisztensi 
kategórián belül.

A petíció benyújtója tudni kívánja az ilyen állampolgárságú személyek iránti preferencia 
okát, és szeretné, ha megszüntetnék bizonyos állampolgárságú személyek felvételét 
annak érdekében, hogy a 27 EU-állampolgárság tekintetében egyenlő megoszlás 
valósulhasson meg.

A petíció benyújtója a következő kérdéseket teszi fel: 

1. Esetleg a Parlament rendelkezésre tudna-e bocsátani statisztikai adatokat a Közösség 
brüsszeli és luxembourgi tisztviselőinek állampolgárságával kapcsolatban a Bizottság, 
a Tanács, maga a Parlament, a Régiók Bizottsága, a Bíróság és a Törvényszék által 
szolgáltatott adatok alapján?

2. Előfordulhat-e, hogy a belga állampolgárságú tisztviselők aránya a legmagasabb a 
brüsszeli közösségi tisztviselők között, különösen a titkári és asszisztensi kategórián 
belül?

3. Amennyiben ez a helyzet, megtudhatják az adófizető állampolgárok annak okát, hogy 
a személyzet felvételekor Brüsszelben miért részesítik előnyben a belga 
állampolgárságúakat a többi 26 állampolgársággal szemben?

4. Előfordulhat-e, hogy a francia állampolgárságú tisztviselők aránya a legmagasabb a 
luxembourgi közösségi tisztviselők között? Amennyiben ez a helyzet, a Parlament 
meg tudná kérdezni a közösségi intézményektől, hogy a többi állampolgársággal 
szemben miért részesítik előnyben a francia állampolgárságot?

5. Meg tudná kérdezni a Parlament a Tanácsot és a többi intézményt, hogy vannak-e 
terveik bizonyos, a brüsszeli székhelyen szám szerint túlsúlyban lévő állampolgárságú 
tisztviselők, például a belga állampolgárságúak felvételének „befagyasztására” 
vonatkozóan, annak érdekében, hogy az elkövetkező években más európai 
állampolgárságú jelentkezők nyílt verseny keretében pályázhassanak a személyzeti 
álláshelyek betöltésére, valamint hogy az európai intézményeken belül újra egyensúly 
alakulhasson ki a 27 európai állampolgárság képviselete tekintetében, többek között a 
a titkári és asszisztensi kategórián belül?

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
A fenti kérdésekre adott válasz az Európai Bizottságon belüli munkaerő-felvételi helyzetre
vonatkozik.

1. Az alábbi táblázat állampolgárság és tevékenységi csoport (adminisztrátorok – AD és 
asszisztensek – AST) szerint mutatja be a Brüsszelben és Luxembourgban dolgozó bizottsági 
tisztviselők arányát a 2008. júliusi állapotnak megfelelően.
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GBR 619 7,1% 353 4,5% 972 79 5,6% 68 3,8% 147
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ITA 823 9,5% 832 10,5
%
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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
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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
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2 BGR 60 0,7% 25 0,3% 85 28 2,0% 16 0,9% 44
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Öss 867 100 791 100 16 141 100 177 100 3183
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2. 2008 júliusában 3976 belga állampolgárságú tisztviselő dolgozott Brüsszelben: 934 
adminisztrátor (a Brüsszelben dolgozó adminisztrátorok 10,8%-a), valamint 3042 asszisztens
(a Brüsszelben dolgozó asszisztensek 38,4%-a). Az Európai Unió többi 26 
állampolgárságához viszonyítva az asszisztensi csoporton belül (amely a titkári álláshelyeket 
is magában foglalja) a belga állampolgárok aránya a legmagasabb. Őket követik az olasz 
állampolgárok: 823 adminisztrátor (a Brüsszelben dolgozó adminisztrátorok 9,5%-a) és 832 
asszisztens (a Brüsszelben dolgozó asszisztensek 10,5%-a).

3. A Bizottság a munkaerő-felvétel során nem részesíti előnyben a 27 EU-tagállam egyetlen 
állampolgárát sem. Ez azért van így, mert a tisztviselők felvétele kizárólag az Európai 
Közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzata 27. cikkén alapul, amely a következőket 
mondja ki: „A felvétel során arra kell törekedni, hogy az intézmények részére olyan 
tisztviselők munkáját biztosítsák, akik megfelelnek az alkalmasság, a teljesítmény és a 
tisztesség legmagasabb követelményeinek, és akiket a Közösségek tagállamainak 
állampolgárai közül a lehető legszélesebb földrajzi alapon toboroztak”.1 A személyzeti 
szabályzat azt is megállapítja, hogy nem tarthatók fenn álláshelyek egy adott tagállam 
állampolgárai számára, valamint hogy a kinevezések legfontosabb kiválasztási kritériumának 
a feladatkörrel kapcsolatos teljesítményt és alkalmasságot kell tekinteni. Ilyen módon 
minden egyes jelentkezőnek egyenlő esélye van egy adott álláshely megpályázásakor, 
valamint a felvételre, amennyiben ő felel meg leginkább az álláshely betöltésével kapcsolatos 
követelményeknek. 

Következésképpen a Bizottságban a munkaerő-felvétel és a kinevezések vonatkozásában 
egyetlen szinten sem alkalmaznak tagállamokra lebontott célszámokat. Egyedül a kifejezetten 
a bővítéssel kapcsolatos munkaerő-felvétel tekintetében tettek kivételt, amikor a versenyt az 
új tagállamok állampolgáraira korlátozták (legutóbb az EU 10, valamint 2 új tagállammal 
történő bővítését követően) a Tanács különleges átmeneti eltérést meghatározó rendeletei 
alapján (CE/EURATOM): 

- a 2004. február 23-i 401/2004/EK rendelet a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, 
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia 
csatlakozása alkalmából az Európai Közösségek tisztviselőinek felvételére vonatkozó 
különleges ideiglenes intézkedések bevezetéséről (L-67/1., 2004.3.5.), 2010 végéig,

- a 2006. november 28-i 1760/2006/EK rendelet a Bulgária és Románia Európai Unióhoz 
történő csatlakozásának alkalmából az Európai Közösségekben alkalmazott tisztviselők 
toborzásával kapcsolatos különleges és ideiglenes intézkedések bevezetéséről (L-335.,
2006.12.1.), 2011 végéig,

A munkaerő-felvételnek biztosítania kell a személyzet magas szintű képesítését, ami az új 
munkaerő sikeres beilleszkedése és a főigazgatóságok által folytatott tevékenységekkel 
kapcsolatos teljesítmény szempontjából is fontos. 

Meg kell jegyeznünk, hogy egy adott szervezet székhelye szerinti állammal kapcsolatban 

                                               
1 A szerző általi kiemelés.
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érzékelt „túlreprezentáltság” az összes jelentősebb nemzetközi szervezet vonatkozásában 
tapasztalható. Például az Egyesült Nemzetek New York-i titkárságán dolgozó 5285 
személyből 1416 egyesült államokbeli (azaz a személyzet 26,8%-a).1

Ez többé-kevésbé elkerülhetetlen következménye annak a helyzetnek, amelynek során a 
nemzetközi álláshelyek ténylegesen a helyi munkaerőpiacnak is részét képezik – így gyakran 
előfordul, hogy annak, hogy esetleg több „helyi” jelentkezőt vesznek fel, elsősorban az az 
oka, hogy sokkal több a helyi jelentkező – ez a tény szinte szükségszerűen tükröződik a 
versenyeredményekben.  

4. 2008 júliusában 441 francia állampolgárságú tisztviselő dolgozott Luxembourgban: 98 
adminisztrátor (a Luxembourgban dolgozó adminisztrátorok 6,9%-a) és 343 asszisztens (a 
Luxembourgban dolgozó asszisztensek 19,4%-a). Az Európai Unió többi 26 
állampolgárságához viszonyítva Luxembourgban a francia állampolgárok aránya a 
legmagasabb. 

A kérdés második részével kapcsolatban a Bizottság a 3. kérdésre adott válaszára utal (lásd: 3. 
pont).

5. Ahogy azt már a 2. kérdésre adott válaszban is kifejtette, a Bizottság a személyzeti 
szabályzat alapján hajtja végre munkaerő-felvételi politikáját, és kizárólag az EU 10, valamint 
2 új tagállammal történő bővítésével kapcsolatos munkaerő-felvétel során alkalmazott 
ideiglenesen kivételt. 

III. Következtetések
A Bizottság munkaerő-felvételi politikája összhangban áll a személyzeti szabályzattal. A 
Bizottság megerősítheti, hogy – kizárólag az EU 10, valamint 2 új tagállammal történő 
bővítésével kapcsolatos munkaerő-felvétel során alkalmazott ideiglenes kivételtől eltekintve –
a munkaerő-felvétel során nem részesíti előnyben a 27 EU-tagállam egyetlen állampolgárát 
sem. 

Az Európai Bizottság személyzetével kapcsolatos további statisztikai adatok – többek között 
az állampolgárság és munkahely szerinti felosztás – a Bizottság személyzetének statisztikai 
közleményében találhatók meg, amelyet negyedévenként tesznek közzé az „Európa” 
honlapon: http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm.

                                               
1 Ezek a számadatok a 2008. június 30-i helyzetet tükrözik. Magukban foglalják az ENSZ-titkárságon egy évre 
vagy hosszabb időre szóló szerződéssel dolgozó összes alkalmazottat, a kinevezési státustól és a szabályozástól 
függetlenül, de nem tartalmazzák a fizetés nélküli szabadságon és a kiküldetésben lévőket.
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