
CM\650318MT.doc PE 384.392v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.1.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0375/2006 minn Efthimia Dilpizoglou (Olandiża), dwar rifjut ta’ permess biex 
tagħmel kors ta’ taħriġ fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni għandha grad universitarju fix-xjenzi umani iżda bħalissa tinsab bla 
impjieg. Bħala parti mill-programm ta’ tiftix ta’ impjieg li hi rreġistrata fih, hija kienet 
qiegħda tfittex kors ta’ taħriġ fl-Olanda għal dawn l-aħħar sentejn iżda ma kellhiex suċċess. 
Dan l-aħħar offrewlha kors ta’ taħriġ fi Franza, iżda l-awtoritajiet Olandiżi responsabbli għall-
programm ta’ tiftix ta’ impjieg irrifjutaw li jaċċettaw dan, minħabba li huma jqisu żjarat 
f’pajjiżi oħra bħala vaganzi. B’referenza għall-prinċipji ta’ l-UE ta’ moviment ħieles għal 
studenti u ħaddiema, dik li ressqet il-petizzjoni qed titlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga kemm ir-rifjut ta’ l-awtoritajiet Olandiżi għat-talba tagħha biex tagħmel il-kors ta’ 
taħriġ fi Franza huwa kompatibbli mal-leġiżlazzjoni relevanti ta’ l-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fit-22 ta’ Settembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni
skond Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja

Dik li ressqet il-petizzjoni hija persuna Olandiża li ggradwat fix-xjenza umana u li bħalissa 
tinsab bla impjieg. Hija qiegħda ssegwi programm organizzat mis-Servizz ta’ l-Impjieg u d-
Dħul tal-belt ta’ Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen: "DWI") biex terġa’ tintegra fix-
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xogħol. Bħala parti minn dan il-programm, dik li ressqet il-petizzjoni mistennija li tagħmel 
kors ta’ taħriġ ta’ tliet xhur li milli jidher hu regolat bi ftehima kuntrattwali bejn min irid 
jagħmel il-kors ta’ taħriġ, l-aġenzija ta’ rijintegrazzjoni u d-DWI. Wara li fittxet għal kors ta’ 
taħriġ bħal dan fl-Olanda mingħajr suċċess, riċentament hija sabet kors ta’ taħriġ fi Franza fi 
skola privata. L-awtoritajiet Olandiżi, madankollu, irrifjutaw li jaċċettaw dan il-kors ta’ taħriġ 
fi Franza minħabba l-programm ta’ integrazzjoni mill-ġdid fix-xogħol u bdew iqisu dan il-
perjodu ta’ tliet xhur barra mill-pajjiż bħala wieħed li jaqbeż it-tul ta’ żmien massimu għall-
vaganzi li għalihom dik li ressqet il-petizzjoni kienet tkun intitolata. 

L-Ilment
Dik li ressqet il-petizzjoni tikkunsidra li r-rifjut ta’ l-awtoritajiet Olandiżi, li ma jridux 
iħalluha tivvjaġġa lejn Franza, mhux kompatibbli mal-prinċipji ta’ moviment ħieles ta’ 
persuni u ħaddiema, u mhux qegħdin iqisu d-drittijiet tagħha bħala ċittadina ta’ l-UE. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti tal-petizzjoni

Skond Artikolu 39 tat-Trattat tal-KE u r-Regolament (KEE) 1612/68, li jipprovdu għall-
moviment ħieles ta’ ħaddiema, ċittadini ta’ l-UE għandhom dritt isibu impjieg fi Stat Membru 
ieħor ta’ l-UE. Il-karatteristika essenzjali tar-relazzjoni ta’ impjieg, kif definita mill-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, hi l-fatt li persuna tirċievi rimunerazzjoni talli 
tagħmel attivitajiet effettivi u ġenwini għall-benefiċċju u taħt it-tmexxija ta’ persuna oħra. 
Mill-informazzjoni pprovduta, mhux ċar x’inhuma eżattament it-termini tal-programm ta’ 
integrazzjoni mill-ġdid fix-xogħol u jekk il-kors ta’ taħriġ fil-qafas ta’ dan il-programm jistax 
jiġi kkunsidrat bħala attività ta’ xogħol skond Artikolu 39 tat-Trattat tal-KE.
Għalhekk, biex ikun aċċertat jekk ir-regoli li jirregolaw il-programm ta’ integrazzjoni mill-
ġdid fix-xogħol humiex kompatibbli mal-Liġi tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha bżonn 
aktar informazzjoni dettaljata dwar il-każ u, b’mod partikolari, dwar ir-raġuni għala l-
awtoritajiet Olandiżi jidhru li qegħdin jikkunsidraw il-kors ta’ taħriġ fi Franza bħala vaganza. 
Dik li ressqet il-petizzjoni għandha tkun taf, madankollu, li, li tistabbilixxi tul ta’ żmien 
massimu ta’ vaganza fil-qafas ta’ programm ta’ integrazzjoni mill-ġdid fix-xogħol ma jistax 
jiġi kkunsidrat fih innifsu bħala ksur tal-liġi tal-KE. 

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax f’dan l-istadju tieħu pożizzjoni 
finali dwar il-każ. Il-Kummissjoni se tikkuntattja lil dik li ressqet il-petizzjoni biex tikseb 
aktar informazzjoni dettaljata.
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