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Utskottet för framställningar

26 januari 2004

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Framställning 640/1990, ingiven av J.S. Gardner, och framställningarna 124/1993, 229/1994, 
322/1994, 500/1994, 651/1994, 732/1994, 750/1994, 819/1994, 858/1994, 940/1994, 
1141/1994, 1187/1994, 1/1995, 425/1995, 1161/1995, 21/1996, 22/1996, 29/1996, 75/1996, 
260/1996, 1198/1997, 511/1998 och 689/1998, om problem för utländska språkassistenter 
(lettori) vid italienska universitet

1. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 12 februari 1999

”Alla dessa framställningar avser frågan om utländska språkassistenter vid italienska 
universitet, vilken gemenskapens alla institutioner känner väl till.

I samband med det överträdelseförfarande som inleddes av kommissionen med anledning av 
italienska universitets underlåtenhet att respektera de fastställda rättigheterna för utländska 
språkassistenter i augusti 1998 underrättade den italienska regeringen kommissionen om en 
administrativ rundskrivelse från juli 1998 från universitetsministeriet med en uppmaning till 
rektorerna för alla italienska universitet att avsluta assistenternas tvist genom att respektera 
deras fastställda rättigheter i enlighet med italiensk lagstiftning.

Vad kommissionen egentligen hade bett om var specifik information om särskilda fall vid 
olika universitet. Den italienska regeringen har nyligen informerat kommissionen om att den 
kommer att förmedla denna information så snart som möjligt.

Kommissionen kommer att informera utskottet för framställningar om ärendets utveckling.”

2. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 27 april 1999

”Som svar på ytterligare information från de italienska myndigheterna och många brev från 
utländska språkassistenter som skickades i januari 1999 skickade kommissionen ytterligare ett 
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motiverat yttrande till de italienska myndigheterna den 29 januari 1999 beträffande ett stort 
antal specifika fall vid olika universitet.

Kommissionen kommer att hålla parlamentet informerat om ärendets ytterligare utveckling.”

3. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 22 februari 2000

”Samtliga framställningar avser frågan om utländska språkassistenter vid italienska 
universitet. I flera år har en grupp utländska språkassistenter klagat över diskrimineringen vid 
italienska universitet beträffande deras anställningsvillkor.

Mot bakgrund av att Italien (och i synnerhet vissa italienska universitet) inte respekterade 
dessa europeiska medborgares rättigheter i tillräckligt stor utsträckning inledde kommissionen 
ett överträdelseförfarande mot Italien.

Detta förfarande inleddes nyligen av kommissionen vid EG-domstolen. Frågan skall alltså 
avgöras av domstolen.”

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 april 2001

”Framställningarna avser skyddet för de fastställda rättigheterna för utländska språkassistenter 
vid italienska universitet.

Såsom kommissionen uppgav i sitt förra meddelande har den efter ett stort antal klagomål 
från utländska språkassistenter inlett ett överträdelseförfarande mot Italien vid EG-domstolen.

Domstolsförhandling hölls den 11 januari 2001. Generaladvokaten lade fram sina slutsatser 
den 21 mars 2001. I överensstämmelse med kommissionens egna resultat uppmanade 
generaladvokaten domstolen att fastställa att

’Republiken Italien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 48 EG (nu artikel 39) 
genom den administrativa och avtalsmässiga praxis som följs vid vissa universitet vid 
återanställningen av tidigare anställda lektorer i främmande språk som språkmedarbetare, 
varvid de rättigheter som dessa individuellt förvärvat på grund av tidigare verksamheter 
helt eller delvis inte erkänns, medan ett sådant erkännande i allmänhet tillförsäkras de 
inhemska arbetstagarna’.

Fallet skall nu avgöras av EG-domstolen. Kommissionen kommer att hålla utskottet för 
framställningar informerat om domstolens beslut.”

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 25 januari 2002

”Kommissionen hänvisar till sina tidigare meddelanden om framställningar från 
EU-medborgare beträffande behandlingen av tidigare utländska lektorer i främmande språk 
vid italienska universitet. Eftersom överträdelsen av fördraget inte hade åtgärdats vid 
kommissionens överträdelseförfaranden mot Italien som inleddes 1996, tog kommissionen 
upp fallet vid EG-domstolen i juli 1999. Domstolen offentliggjorde sitt beslut (mål C-212/99) 
den 26 juni 2001.

Domstolen fann i sin dom att Italien hade åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 48 i 
EG-fördraget (nu, efter ändring, artikel 39 i EG-fördraget) eftersom Italien inte garanterade 
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erkännande av de rättigheter som hade förvärvats av tidigare lektorer i främmande språk som 
hade blivit språkmedarbetare och experter på modersmålet, även om ett sådant erkännande 
tillförsäkras de inhemska arbetstagarna. 

Kommissionen har skrivit till de italienska myndigheterna och bett om information om vilka 
åtgärder som vidtagits av de italienska myndigheterna för att följa EG-domstolens beslut.”

6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 17 juni 2002

”Kommissionen mottog den 8 april 2002 ett svar från de italienska myndigheterna beträffande 
vilka åtgärder Italien vidtagit för att följa EG-domstolens dom i mål C-212/99. 

Kommissionen skall nu granska svaret och följa utvecklingen vid de italienska universiteten 
vad gäller de åtgärder som skall vidtas för att garantera att de rättigheter före detta lektorer i 
främmande språk tidigare har förvärvat, i enlighet med domstolens avgörande erkänns sedan 
de blivit språkmedarbetare.

Om kommissionen efter denna granskning finner att de åtgärder som vidtagits är bristfälliga 
eller otillräckliga kan kommissionen i enlighet med artikel 228.2 i fördraget avge ett 
motiverat yttrande.

Om Italien inte vidtar de åtgärder som krävs för att efterleva domen inom den tidsfrist som 
angetts av kommissionen kan den än en gång anmäla ärendet till EG-domstolen.”

7. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 12 december 2002

”Kommissionen beslutade den 16 oktober 2002 i princip att ett motiverat yttrande skulle sändas 
till de italienska myndigheterna och gav fullmakt åt kommissionens enheter att kontakta dem i 
syfte att klargöra vissa omständigheter. Beslutet skulle verkställas inom tre månader.

Såsom har förklarats i kommissionens tidigare meddelande kan kommissionen än en gång 
anmäla ärendet till EG-domstolen om Italien inte vidtar de åtgärder som krävs för att efterleva 
domstolens dom.”8. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 3 december 2003

”Europaparlamentets utskott för framställningar önskar kompletterande information om 
överträdelseförfarandena enligt artikel 228 EG angående överensstämmelse med 
EG-domstolens dom av den 26 juni 2001 i mål C-212/99, beträffande diskriminering av 
lektorer i främmande språk vid italienska universitet.

Av den information som de italienska myndigheterna skickade som svar på det motiverade 
yttrandet i enlighet med artikel 228 EG framkom det att, trots ett förslag till överenskommelse 
med hänvisning till det nationella kollektiva sysselsättningsavtalet för universitetsanställda, 
hade beslut om löneökning för utländska språkassistenter antagits ensidigt av direktionerna 
vid minst fem av de sex ifrågavarande universiteten. Därtill trädde de beviljade 
löneökningarna i kraft vid olika datum och såväl antalet som omfattningen av tillämpade 
tjänsteårskategorier varierade mellan olika universitet. Vidare visade eller identifierade den 
tillhandahållna informationen inte den kategori av nationella arbetstagare i jämförbara eller 
liknande arbetsuppgifter som tidigare utländska språkassistenter, vilken måste ses som 
jämförelseparameter vid beräkningen av villkoren för språkassistenterna. Informationen är 
även bristfällig när det gäller berättigade bidrag för social trygghet.
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Av dessa orsaker avgav kommissionen ett motiverat yttrande i enlighet med artikel 228 EG 
den 2 maj 2003.

De italienska myndigheterna svarade den 25 juli 2003. Kommissionens enheter utreder för 
närvarande detta svar för att fastställa huruvida språkassistenternas förvärvade rättigheter har 
respekterats fullt ut. Om den anser att den italienska regeringen inte har vidtagit nödvändiga 
åtgärder för fullständig överensstämmelse med EG-domstolens dom i mål C-212/99, kan 
kommissionen på nytt lägga fram målet inför EG-domstolen i enlighet med artikel 228 EG 
och begära att domstolen ådömer straffavgifter.”


