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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0140/2008, imressqa minn Mario Rossi, ta’ nazzjonalità Taljana,
dwar il-moviment ħieles ta’ ħaddiema fl-UE u n-numru sproporzjonat ta’ 
persunal Belġjan fl-istituzzjonijiet. 

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-postijiet tax-xogħol mal-istituzzjonijiet Ewropej għandhom 
jimtlew b’mod imqassam tajjeb bejn in-nazzjonalitajiet kollha. Madankollu, fil-fehma tiegħu, 
il-proporzjon ta’ uffiċjali ta’ nazzjonalità Belġjana huwa għoli ħafna b’mod mhux raġonevoli, 
partikolarment fil-kategoriji ta’ segretarji u assistenti. Il-petizzjonant jixtieq isir jaf ir-raġuni 
għal din il-preferenza għal persuni ta’ nazzjonalità partikolari u jistaqsi jekk għandux jieqaf ir-
reklutaġġ ta’ persuni ta’ ċerti nazzjonalitajiet, biex jintlaħaq punt fejn il-postijiet ikunu 
mqassam aħjar bejn is-27 nazzjonalità tal-UE. 

2. Ammissibiltà 

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ proċedura.) 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

I. Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-postijiet tax-xogħol mal-istituzzjonijiet Ewropej għandhom 
ikunu mqassma bejn wieħed u ieħor b’mod ugwali bejn in-nazzjonalitajiet. Madankollu, fil-
fehma tiegħu l-proporzjon ta’ uffiċjali ta’ nazzjonalità Belġjana huwa għoli b’mod 
irraġonevoli, partikularment fil-kategoriji ta’ segretarji u assistenti. 
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Hu jixtieq li jkun jaf ir-raġunijiet għal din il-preferenza għal persuni ta’ nazzjonalità 
partikolari, u jistaqsi jekk għandux jieqaf ir-reklutaġġ ta’ persuni ta’ ċerti nazzjonalitajiet,
biex tintlaħaq sitwazzjoni fejn ikun hemm tqassim tajjeb bejn is-27 nazzjonalitajiet tal-UE. 

Il-petizzjonant jistaqsi l-mistoqsijiet li ġejjin: 

1. Jista’ forsi l-Parlament jagħmel disponibbli l-istatistika tan-nazzjonalitajiet tal-uffiċjali
fi Brussell u l-Lussemburgu abbażi ta’ dejta pprovduta mill-Kummissjoni, il-Kunsill, 
il-Parlament innifsu, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Qorti u t-Tribunal?

2. Jista’ jagħti l-każ li n-nazzjonalità Belġjana hija l-aktar waħda numerikament 
rappreżentata fost l-uffiċjali tal-Komunità fi Brussell, speċjalment fil-gradi ta’ 
segretarji u assistenti?

3. Jekk hu hekk, jistgħu ċ-ċittadini li jħallsu t-taxxa jkunu jafu r-raġuni għal din il-
preferenza li fi Brussell jiġi reklutat persunal ta’ nazzjonalità Belġjana u mhux tas-26 
nazzjonalità l-oħra? 

4. Jista’ jagħti l-każ li n-nazzjonalità Franċiża hija l-aktar waħda rappreżentata fost l-
uffiċjali tal-Komunità fil-Lussemburgu? Jekk dan hu l-każ, jista’ l-Parlament jitlob
lill-istituzzjonijiet tal-Komunità x’inhi r-raġuni għal din il-preferenza meta mqabbla 
ma’ nazzjonalitajiet oħra? 

5. Jista’ l-Parlament jitlob lill-Kunsill u l-istituzzjonijiet l-oħra jekk hemmx xi pjanijiet li 
“jiffriżaw” ir-reklutaġġ ta’ ufffiċjali ta’ ċerta nazzjonalità li tkun dominanti fl-għadd, 
bħal pereżempju n-nazzjonalità Belġjana fil-kwartieri ta’ Brussell, biex fis-snin li 
ġejjin ikun possibbli li applikanti ta’ nazzjonalitajiet Ewropej oħra jikkonkorru 
f’kompetizzjonijiet miftuħa biex jimlew postijiet ta’ xogħol, biex b’hekk jiġi ristabbilit 
il-bilanċ proporzjonali fost is-27 nazzjonalitajiet Ewropew, inkluż fi gradi ta’ 
segretarji  u assistenti fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej? 

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

It-tweġiba għall-mistoqsijiet ta’ hawn fuq tirreferi għas-sitwazzjoni tar-reklutaġġ fil-
Kummissjoni Ewropea. 

1. It-tabella ta’ hawn taħt turi l-uffiċjali attivi mal-Kummissjoni f’Lulju 2008, skont in-
nazzjonalità u l-grupp funzjonali (amministraturi – AD u assistenti – AST), li jaħdmu fi 
Brussell u fil-Lussemburgu. 

BRUSSELL

BR
USS
EL
L

IL-LUSSEMBURGU  

LUSS
EMB
URG

U 

AD % AS
T % AD % AS

T %

UE AUT 192 2.2% 131 1.7% 323 17 1.2% 22 1.2% 39
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15

BEL 934 10.8
%

3,04
2

38.4
%

3,97
6 127 9.0% 273 15.4

% 400

DEU 946 10.9
% 414 5.2% 1,36

0 160 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% 1,36
9 74 5.2% 71 4.0% 145

FIN 259 3.0% 173 2.2% 432 57 4.0% 49 2.8% 106

FRA 1,08
1

12.5
% 558 7.1% 1,63

9 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
%

1,65
5 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

UE
15

7,42
2

7,22
7

14,6
49 901 1,53

3 2,434

UE
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

UE
10

1,10
0 616 1,71

6 449 204 653

UE
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
UE
2 149 69 218 62 34 96

Tot
al

8,67
1

100
%

7,91
2

100
%

16,5
83

1,41
2

100
%

1,77
1

100
% 3,183

2. F’Lulju 2008, kien hemm 3976 uffiċjal ta’ nazzjonalità Belġjana jaħdmu fi Brussell: 934 
amministratur (10.8 % tal-popolazzjoni AD fi Brussell) u 3042 assistent (38.4% tal-
popolazzjoni AST fi Brussell). Meta wieħed iqabbel mas-26 nazzjonalità tal-Unjoni Ewropea, 
dawk ta’ nazzjonalità Belġjana huma l-aktar rappreżentati fi grupp funzjonali tal-assistenti (li 
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jinkludi karigi ta’ segretarji). It-tieni l-aktar rappreżentati huma dawk ta’ nazzjonalità Taljana: 
823 amministratur (9.5 % tal-popolazzjoni AD fi Brussell) u 832 assistent ( 10.5 % tal-
popolazzjoni AST fi Brussell).

3. Il-Kummissjoni ma tagħtix preferenza għar-reklutaġġ lil xi nazzjonalità partikolari tas-27 
Stat Membru. Dan għaliex ir-reklutaġġ tal-uffiċjali hu bbażat esklussivament fuq l-Artikolu 
27 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunità Ewropea, li jgħid li: "Ir-reklutaġġ għandu 
jkollu l-għan li jikseb għall-istituzzjoni s-servizzi ta’ uffiċjali tal-ogħla standard ta’ ħila, 
effiċjenza u integrità, reklutati fuq bażi ġeografika l-aktar wiesgħa possibbli minn fost iċ-
ċittadini tal-Istati Membri tal-Komunitajiet".1 Ir-Regolamenti tal-Istaff jipprevedu wkoll li l-
ebda post ma jista’ jiġi riżervat għal ċittadini ta’ xi Stat Membru partikolari u li l-mertu u l-
kompetenza relevanti għall-funzjoni għandhom ikunu l-kriterji prinċipali tal-għażla għall-
ħatra. B’hekk, kull kandidat għandu opportunità ugwali li japplika għal post u li jingħata l-
kariga jekk hu/hi tkun l-aħjar persuna li tissodisfa r-rekwiżiti tal-post battal. 

Għaldaqstant, ma jeżistu l-ebda kwoti għall-Istati Membri għar-reklutaġġi u l-ħatriet f’xi livell 
tal-Kummissjoni. L-unika eċċezzjoni saret għal kompetizzjonijiet speċjali għat-tkabbir li 
kienu limitati għal ċittadini tal-Istati Membri l-ġodda (l-aktar riċenti wara t-tkabbir tal-UE-10 
u l-UE-2), b’konformità ma’ regolamenti ta’ deroga speċjali u temporanja tal-Kunsill
(CE/EURATOM): 

- Nru 401/2004 tat-23 ta’ Frar 2004 li jdaħħal, fl-okkażjoni tal-adeżjoni ta’ Ċipru, ir-
Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja 
u s-Slovenja, miżuri speċjali u temporanji għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet 
Ewropej (ĠU L-67/1 tal-5 ta’ Marzu 2004), sa tmiem l-2010,

- No 1760/2006 tat-28 ta’ Novembru 2006 li jintoduċi, fl-okkażjoni tal-adeżjoni tal-Bulgarija 
u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea, miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta’ uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej (ĠU L-335 tal-1 ta’ Diċembru 2006), sal-aħħar tal-2011,

Ir-reklutaġġ għandu jiżgura livell għoli ta’ kwalifiki tal-persunal, li huwa importanti kemm 
għall-integrazzjoni b’suċċess tal-persunal il-ġdid u kemm għall-prestazzjoni tal-attivitajiet 
tad-Direttorati Ġenerali. 

Għandu jiġi nnutat li l-perċezzjoni ta’ “r-rappreżentazzjoni eċċessiva” tal-Istat ospitanti hija 
komuni għall-organiżżazzjonijiet internazzjonali l-kbar kollha. Pereżempju, fis-Segretarjat 
tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-5285 membru tal-persunal li jaħdmu fi New York, 1416 huma 
mill-Istati Uniti (i.e. 26.8% tal-istaff).2

Din hija konsegwenza x’aktarx inevitabbli ta’ sitwazzjoni fejn karigi internazzjonali jkunu de 
facto jagħmlu parti wkoll mis-suq tax-xogħol lokali– b’hekk, spiss jiġri li r-raġuni li għaliha 
jista’ jkun hemm aktar kandidati “lokali” reklutati hija li qabelxejn japplikaw ħafna aktar 
numerużi – fatt li b’mod inevitabbli jirrifletti ruħu fir-riżultati tal-kompetizzjonijiet. 

                                               
1 L-enfasi hija miżjuda. 
2 Dawn il-figuri juru s-sitwazzjoni fit-30 ta’ Ġunju 2008. Huma jinkludu l-persunal kollu li jaħdem fis-
Segretarjat tan-NU b’kuntratt ta’ sena jew aktar, irrispettivament mill-istatus tal-ħatra u t-tip ta’ regola, imma 
jeskludu l-istaff fuq SLWOP u dak issekondat.  
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4. F’Lulju 2008, kien hemm 441 uffiċjal Franċiż jaħdem fil-Lussemburgu: 98 amministratur 
(6.9% tal-popolazzjoni AD fil-Lussemburgu) u 343 assistent (19.4 % tal-popolazzjoni AST 
fil-Lussemburgu). Dawk ta’ nazzjonalità Franċiża huma rappreżentati l-aktar fil-Lussemburgu 
meta mqabbla mas-26 nazzjonalità l-oħra tal-Unjoni Ewropea. 

Għat-tieni parti tal-mistoqsija, il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha għal mistoqsija 3 
(ara l-punt 3).

5. Kif spjegat diġà fit-tweġiba għall-mistoqsija 2, il-Kummissjoni twettaq il-politika tar-
reklutaġġ tagħha abbażi tar-Regolamenti tal-Persunal, bl-unika eċċezzjoni temporanja tkun 
dik mogħtija għar-reklutaġġ mill-UE-10 u l-UE-2. 

III. Konklużjonijiet 
Il-politika tar-reklutaġġ tal-Kummissjoni hija konformi mar-Regolamenti tal-Persunal Il-
Kummissjoni tista’ tikkonferma li, minbarra l-eċċezzjoni temporanja unika għall-UE-10 u l-
UE-2, hi ma tagħti l-ebda preferenza fir-reklutaġġ lil xi ċittadini partikolari tas-27 Stat 
Membru tal-UE. 

Aktar informazzjoni statistika dwar il-persunal tal-Kummissjoni Ewropea, inkluża l-analiżi 
skont in-nazzjonalità u l-post tal-impjieg, tista’ tinstab fir-Bullettin Statistiku tal-persunal 
tal-Kummissjoni, li huwa ippubblikat kull tliet xhur fuq is-sit elettroniku tal-Ewropa 
f’http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm.
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