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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0140/2008, adresată de Mario Rossi, de naționalitate italiană, 
privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul UE și supra-reprezentarea 
belgienilor în conducerea instituțiilor europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că posturile de conducere din instituțiile europene ar trebui să fie mai 
mult sau mai puțin distribuite în mod egal între naționalități. Cu toate acestea, în opinia sa, 
proporția reprezentanților naționalității belgiene este mare în mod nemotivat, în special în 
departamentele de secretariat și asistență. Petiționarul dorește să afle motivul acestei 
preferințe pentru persoanele de o anumită naționalitate și se întreabă dacă nu ar trebui stopată 
recrutarea persoanelor de anumite naționalități, astfel încât să se ajungă la o distribuire egală a 
celor 27 de naționalități ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

I. Petiția

Petiționarul consideră că posturile de conducere din instituțiile europene ar trebui să fie mai 
mult sau mai puțin distribuite în mod egal între naționalități. Cu toate acestea, în opinia sa, 
numărul reprezentanților naționalității belgiene este mare în mod nemotivat, în special în 
departamentele de secretariat și asistență. 
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Acesta dorește să afle motivul acestei preferințe pentru persoanele de o anumită 
naționalitate și se întreabă dacă nu ar trebui stopată recrutarea persoanelor de anumite 
naționalități, astfel încât să se ajungă la o distribuire egală a celor 27 de naționalități ale 
UE.

Petiționarul pune următoarele întrebări:

1. Este posibil ca Parlamentul să pună la dispoziția publicului statisticile privind 
naționalitățile oficialilor Comunității din Bruxelles și Luxemburg pe baza datelor 
furnizate de Comisie, Consiliu, Parlament, Comitetul Regiunilor, Curtea Europeană de 
Justiție și Tribunalul de Primă Instanță?

2. Se poate afirma că naționalitatea belgiană este cel mai bine reprezentată din punct de 
vedere numeric printre oficialii Comunității din Bruxelles, în special în departamentele 
de secretariat și asistență?

3. În cazul în care acest lucru este adevărat, pot contribuabilii afla motivul acestei 
preferințe de recrutare a personalului de naționalitate belgiană în Bruxelles comparativ 
cu celelalte 26 de naționalități?

4. Se poate afirma că naționalitatea franceză este cel mai bine reprezentată printre 
oficialii Comunității din Luxemburg? În cazul în care acest lucru este adevărat, poate 
Parlamentul solicita instituțiilor comunitare să expună motivul acestei preferințe în 
comparație cu celelalte naționalități?

5. Poate Parlamentul întreba Consiliul și alte instituții dacă există planuri de întrerupere a 
recrutării oficialilor de o anumită naționalitate care se dovedește a fi dominantă din 
punct de vedere numeric, precum naționalitatea belgiană în sediile din Bruxelles,
pentru a permite solicitanților de alte naționalități europene să poată intra în 
competițiile din anii următori pentru a ocupa pozițiile vacante și pentru a restabili un 
echilibru proporțional între cele 27 de naționalități europene, inclusiv în 
departamentele de secretariat și asistență în cadrul instituțiilor comunitare?

II. Comentariile Comisiei privind petiția
Răspunsul la întrebările de mai sus face referire la situația recrutărilor în cadrul Comisiei 
Europene.

1. Tabelul de mai jos prezintă oficialii Comisiei în activitate în iulie 2008, în funcție de 
naționalitate și de grupul funcțional (administratori – AD și asistenți – AST), care lucrează la 
Bruxelles și Luxemburg.

BRUXELLES
BR
USS
ELS

LUXEMBURG
LUX
EMB
URG

AD % AS
T % AD % AS

T %

UE
15 AUT 192 2,2% 131 1,7% 323 17 1,2% 22 1,2% 39
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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
422

7
227

14
649 901 1

533 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
100 616 1

716 449 204 653

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
671

100
%

7
912

100
%

16
583

1
412

100
%

1
771

100
% 3 183

2. În iulie 2008 existau 3 976 oficiali de naționalitate belgiană în Bruxelles: 934 administratori 
(10,8% din personalul AD din Bruxelles) și 3 042 asistenți (38,4% din personalul AST din 
Bruxelles). În comparație cu celelalte naționalități ale Uniunii Europene, cetățenii belgieni 
sunt cel mai bine reprezentați în grupul funcțional al asistenților (care include posturile de 
secretariat). Locul doi este ocupat de cetățenii italieni: 823 administratori (9,5% din
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personalul AD din Bruxelles) și 832 asistenți (10,5% din personalul AST din Bruxelles).

3. Comisia nu acordă preferințe de recrutare niciunei naționalități din cele 27 de state membre 
ale UE. Acest lucru se datorează faptului că recrutarea de oficiali se bazează exclusiv pe 
articolul 27 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, care stipulează că: 
„Recrutarea trebuie să vizeze asigurarea angajării funcționarilor cu cel mai înalt grad de 
independență, de competență, de eficiență și de integritate, recrutați pe o bază geografică cât 
mai largă dintre resortisanții statelor membre ale Comunităților”.1 Statutul funcționarilor 
stipulează de asemenea că niciun post nu poate fi rezervat resortisanților unui anumit stat 
membru și că meritele și competențele relevante funcției trebuie să constituie principalele 
criterii de selecție pentru numirea în funcție. Astfel, orice candidat beneficiază de oportunități 
egale pentru a-și depune candidatura pentru un post și pentru a fi recrutat cu condiția ca 
acesta/aceasta să îndeplinească cel mai bine cerințele postului vacant.

În consecință, nu există preferințe pe stat membru pentru recrutarea și numirea în funcție la 
niciun nivel al Comisiei. Singura excepție a fost făcută pentru competițiile speciale de 
extindere, restricționate la resortisanții noilor state membre (cel mai recent ca urmare a 
extinderilor UE-10 și UE-2), în temeiul regulamentelor speciale de derogare temporară ale 
Consiliului (CE/EURATOM):

- Regulamentul nr. 401/2004 din 23 februarie 2004 de introducere, cu ocazia aderării 
Ciprului, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei 
și Sloveniei, a unor măsuri speciale temporare pentru recrutarea oficialilor Comunităților 
Europene (L-67/1 din 5 martie 2004) până la sfârșitul lui 2010,
- Regulamentul nr. 1760/2006 din 28 noiembrie 2006 de introducere, cu ocazia aderării 
Bulgariei și României la Uniunea Europeană, a unor măsuri speciale temporare pentru 
recrutarea oficialilor Comunităților Europene (L-335 din 1 decembrie 2006) până la sfârșitul 
lui 2011,

Recrutarea trebuie să asigure un nivel ridicat de calificare a personalului, important atât 
pentru integrarea cu succes a noului personal, cât și pentru performanța activităților direcțiilor 
generale ale Comisiei.

Trebuie menționat faptul că „supra-reprezentarea” percepută a statului gazdă este comună 
tuturor organizațiilor internaționale majore. De exemplu, din 5 285 de membri ai personalului 
care lucrează în New York în cadrul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite, 1 416 sunt 
din SUA (26,8% din personal)2.

Aceasta este, mai mult sau mai puțin, o consecință a unei situații în care locurile de muncă 
internaționale fac parte, de facto, dintr-o piață a muncii locale – astfel, se întâmplă în mod 
frecvent ca motivul pentru care există mai mulți candidați „locali” recrutați să fie acela că mai 
mulți dintre aceștia și-au depus în primul rând candidatura – acest lucru este în mod inevitabil 
reprezentat în rezultatele competiției.
                                               
1 Emfază adăugată.
2 Aceste cifre reprezintă situația de la 30 iunie 2008. Acestea includ întregul personal care lucrează în cadrul 
Secretariatului ONU cu un contract de un an sau mai mult, indiferent de statutul de numire în funcție și de tipul 
de normă, însă exclud personalul SLWOP și cel detașat.
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4. În iulie 2008 existau 441 oficiali francezi în Luxemburg: 98 administratori (6,9% din 
personalul AD din Bruxelles) și 343 asistenți (19,4% din personalul AST din Bruxelles). În 
comparație cu celelalte 26 de naționalități ale Uniunii Europene, cetățenii francezi sunt cel 
mai bine reprezentați în Luxemburg.

Pentru a doua parte a întrebării, Comisia face referire la răspunsul de la întrebarea 3 (a se 
vedea punctul 3).

5. Astfel cum a fost deja explicat în răspunsul la întrebarea 2, Comisia execută politica de 
recrutare pe baza Statutului funcționarilor, cu singura excepție acordată pentru recrutarea UE-
10 și UE-2.

III. Concluzii
Politica de recrutare a Comisiei este în conformitate cu Statutul funcționarilor. Comisia poate 
confirma că, doar cu excepția temporară pentru UE-10 și UE-2, aceasta nu acordă preferințe 
în ceea ce privește recrutarea niciunui resortisant al celor 27 de state membre.

Informații statistice suplimentare privind personalul Comisiei Europene, inclusiv repartizarea 
în funcție de naționalitate și loc de muncă, pot fi consultate în Buletinul statistic al 
personalului Comisiei, p u b l i c a t  semestrial pe site-ul Europa: 
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm


	750438ro.doc

