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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 900/2000, ippreżentata mis-Sinjura Maria Grazia Fiorini, ta’ 
nazzjonalità Franċiża, dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-lawrja tagħha u 
tal-esperjenza miksuba fl-Italja.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta gradwat fl-Italja fejn kisbet il-fakultà li tgħallem, li hija eżerċitat għal ħames 
snin. Suċċessivament hija kisbet nazzjonalità Franċiża u marret toqgħod fi Franza fejn ilha 
tgħallem seba’ snin. Hija tilmenta li la l-kwaliki Taljani u lanqas l-esperjenza tagħha ma ġew 
rikonoxxuti meta tħejjew il-listi tal-għalliema min-naħa tal-bord tal-edukazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ April 2001. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 175(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2001.

Is-Sinjura Fiorini għandha lawrja ta’ għalliema li hija kisbet mill-Italja. Hija għallmet fl-
Italja għal ħames snin. Suċċessivament, hija marret toqgħod fi Franza, fejn għallmet 
bħala assistenta għalliema għal seba’ snin. Il-petizzjonanta tilmenta li a) l-awtoritajiet 
Franċiżi ma rrikonoxxewx il-lawrja tagħha u b) ma kkunsidrawx l-esperjenza 
professjonali tagħha fi tmiem il-karriera tagħha. 

Dwar l-ewwel kwistjoni, il-Kummissjoni tosserva li r-rikonoxximent tal-lawrja tal-
petizzjonanta huwa rregolat permezz tad-Direttiva 89/48KEE dwar sistema ġenerali għar-
rikonoxximent ta' diplomi ta' edukazzjoni ogħla mogħtija mal-kompletar tal-edukazzjoni 
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u t-taħriġ professjonali ta' mill-inqas tliet snin. Skont din id-Direttiva, l-Istat Membru 
ospitanti (f’dan il-każ Franza) huwa obbligat li jawtorizza l-eżerċizzju ta’ professjoni fuq 
it-territorju tiegħu liċ-ċittadin Komunitarju li ma jkollux il-lawrja nazzjonali rikjesta iżda 
li jkollu l-lawrja meħtieġa biex jeżerċita dik l-istess professjoni fi Stat Membru ieħor 
(f’dan il-każ l-Italja).

Din id-Direttiva ma stabbilixxietx sistema ta’ ekwivalenza awtomatika bejn il-lawrji fl-
Unjoni Ewropea. Is-sistema hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ fiduċja reċiproka, b’tali mod 
li meta l-migrant ikollu l-kwalifiki kollha meħtieġa biex jeżerċita professjoni fi Stat 
Membru, fil-prinċipju dawn għandhom jiġu rikonoxxuti biex tkun tista’ tiġi eżerċitata l-
istess professjoni fl-Istat ospitanti, u dan independentement mid-differenzi bejn is-sistemi 
edukattivi tal-Istati Membri. Ma teżistix tabella ta’ ekwivalenza bejn lawrji jew lista ta’ 
lawrji li għandhom jiġu kkunsidrati ekwivalenti a priori fl-Istati Membri. Kull 
applikazzjoni għandha tiġi eżaminata individwalment mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat ospitanti.

Id-Direttiva 89/48KEE tistipula li f’każ ta’ differenzi sostanzjali, fil-kontenut jew fit-tul 
ta’ żmien, bejn it-taħriġ li jkun għamel il-migrant u dak mitlub fl-Istat ospitanti, l-
awtoritajiet ta’ dan tal-aħħar jistgħu japplikaw waħda mill-miżuri ta’ kumpens previsti 
fid-Direttiva: jew perjodu ta’ adattament jew aptitude test (kif tkun tixtieq il-persuna 
kkonċernata).

Fi Franza, fis-settur privat li mhux marbut mal-edukazzjoni pubblika, l-aċċess għall-
professjoni ta’ għalliem huwa ħieles u ma jirrikjedix li persuna jkollha lawrja.
Għaldaqstant, biex ikollu aċċess għal xogħol ta’ għalliem fis-settur privat, il-migrant  
m’għandux bżonn dokument ta’ rikonoxximent minn awtorità uffiċjali Franċiża.

Fis-settur pubbliku u s-settur privat marbut b’kuntratt mal-Istat, l-għalliema huma 
impjegati permezz ta’ eżamijiet, miftuħa għaċ-ċittadini Komunitarji. Biex tkun tista’ 
tagħmel l-eżamijiet li jagħtu aċċess għax-xogħol ta’ għalliem, is-Sinjura Fiorini trid l-
ewwel tikseb ir-rikonoxximent tal-lawrja tagħha. Għal dan il-għan, hija trid tissottmetti 
applikazzjoni għar-rikonoxximent quddiem l-awtorità kompetenti (il-Ministeru tal-
Edukazzjoni Nazzjonali, l-Edukazzjoni Ogħla u r-Riċerka).

Ir-rikonoxximent li jingħatalha jippermetti li s-Sinjura Fiorini tipparteċipa fl-eżamijiet 
organizzati fi Franza għar-reklutaġġ ta' għalliema bl-istess kundizzjonijiet (l-istess 
drittijiet u obbligi) bħal dawk b’lawrja Franċiża.

Wara li jgħaddu mill-eżami, l-għalliema fuq taħriġ (student teachers) normalment iridu 
jagħmlu kors ta’ taħriġ professjonali organizzat mill-IUFM (Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres). Madankollu, il-kandidati li jistgħu jagħtu prova ta’ taħriġ fil-
pajjiż ta’ oriġini tagħhom li jkun ekwivalenti għal dak mogħti lill-għalliema fuq taħriġ fl-
IUFM huma eżentati mill-kors tal-IUFM u jistgħu jiġu impjegati direttament fi skola. Il-
post permanenti fis-settur pubbliku u l-kuntratt definit fis-settur privat jibdew jgħoddu, 
fiż-żewġ każijiet, wara sena ta’ taħriġ fuq prova (probation).

Fil-fatt, il-fatt li s-Sinjura Fiorini diġà kienet għalliema fi Stat Membru ieħor ma 
jeżentahiex milli tissometti ruħha għall-proċeduri eżistenti fl-Istat ospitanti għar-
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reklutaġġ ta’ għalliema (f’dan il-każ, l-eżami). L-Artikolu 3 tad-Direttiva msemmija 
hawn fuq jistipula fil-fatt li l-migrant għandu jkollu aċċess għall-professjoni msemmija 
bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini proprji. Madankollu, billi hija diġà għandha lawrja 
ta’ għalliema minn Stat Membru ieħor, hija ma tistax tiġi obbligata terġa’ tagħmel it-
taħriġ tagħha f’IUFM biex tikseb il-lawrja Franċiża ta’ għalliema, li hija l-CAPES 
(Certificat d’Aptitude au Professorat des Ecoles).

Rikonoxximent tal-esperjenza professjonali 

Il-petizzjoni tirrigwarda wkoll il-kwistjoni tar-rikonoxximent tal-esperjenza professjonali 
u l-perjodu ta’ żmien fis-servizz (seniority) fi Stati Membri oħra biex jiġu stabbiliti l-
benefiċċji professjonali fis-settur pubbliku Franċiż.

Jidher li l-ħaddiema Komunitarji li jkunu ħadmu għal ċertu numru ta’ snin fis-settur 
pubbliku ta’ Stat Membru jsibu xi diffikultajiet biex jiġu impjegati fis-servizz pubbliku 
Franċiż billi l-esperjenza professjonali li jkunu kisbu qabel mhijiex ikkunsidrata jew 
mhijiex ikkunsidrata kompletament biex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti l-grad professjonali  
u l-anzjanità (jew is-seniority) tagħhom, minkejja li d-dispożizzjonijiet nazzjonali 
jikkunsidraw il-perjodi ta’ xogħol ikkompletati fis-settur pubbliku Franċiż. B’dan il-mod, 
dawn il-ħaddiema jitilfu l-benefiċċju tal-perjodi ta’ xogħol tagħhom ikkompletati qabel u 
jridu jibdew il-karriera professjonali tagħhom mill-bidu nett jew jiġu kklassifikati f’livell 
inferjuri. Din is-sitwazzjoni taffettwa normalment l-għalliema u t-tobba. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità Ewropea diġà esprimiet il-fehma tagħha fi tliet 
każijiet dwar il-kwistjoni tar-rikonoxximent tal-esperjenza professjonali u tal-anzjanità 
fis-servizz pubbliku ta' Stat Membru għal skopijiet finanzjarji meta wieħed jiġi biex 
jidħol fis-servizz pubbliku ta' Stat Membru ieħor (Sentenza tal-15.01.1998, Każ C-15/96, 
Schöning, Rapporti 1998, pġ. I-47; Sentenza tat-12.03.1998, Każ C-187/96, il-
Kummissjoni kontra r-Repubblika Ellenika, Rapporti 1998, pġ. I-1095; Sentenza tat-
30.11.2000, Każ C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, li għadha ma ġietx 
ippubblikata fir-Rapporti).

Għaldaqstant, is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-prinċipju tal-ugwaljanza fit-
trattament tal-ħaddiema Komunitarji, kif imsemmi fl-Artikolu 39 KE u fl-Artikolu 7.1 
tar-Regolament 1612/68, għandu jiġi interpretat b’tali mod li jistipula li l-perjodi ta’ 
xogħol f’qasam ta’ attività komparabbli miksuba fis-settur pubbliku ta’ Stat Membru 
ieħor għandhom jiġu kkunsidrati mill-amministrazzjoni Franċiża bl-istess kundizzjonijiet 
li japplikaw ukoll għall-esperjenza miksuba fis-settur pubbliku Franċiż. Fl-aħħar 
sentenza, il-Qorti kkonfermat din l-interpretazzjoni u ċċarat li r-rekwiżiti li japplikaw 
għall-perjodi kkompletati fi Stati Membri oħra m'għandhomx ikunu aktar stretti minn 
dawk li japplikaw għall-perjodi kkompletati f’istituzzjonijiet simili tal-Istat Membru 
ospitanti. 

Għaldaqstant il-problema ewlenija hija l-metodu komparattiv tal-perjodi ta’ xogħol, u 
speċjalment il-kriterji komparattivi aċċettabbli. Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux 
jaċċettaw li l-istejtus ta’ uffiċjal titolari jew uffiċjal mhux titolari li l-ħaddiem ikollu 
matul il-perjodi ta’ xogħol fis-settur pubbliku jintuża bħala kriterju komparattiv. 
Minbarra dan, tajjeb jiġi enfassizat li r-riskju ta’ diskriminazzjoni għad-danni taċ-ċittadini 
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nazzjonali (f’dan il-każ speċifiku Franċiżi) ma jistax jiġġustifika t-trattament 
diskriminatorju tal-ħaddiema migranti. 

Fil-każ tal-petizzjonanta, l-awtoritajiet Franċiżi jridu għalhekk jikkunsidraw il-perjodi ta’ 
xogħol li hija kisbet f’qasam ta’ attività komparabbli fis-settur pubbliku Taljan bl-istess 
kundizzjonijiet li japplikaw għall-esperjenza miksuba fis-settur pubbliku Franċiż. Jekk il-
petizzjonanta tagħti l-kunsens tagħha, is-servizzi tal-Kummissjoni se jinkludu l-każ 
tagħha fid-diskussjonijiet mal-awtoritajiet Franċiżi fi ħdan il-proċedura ta’ ksur li hija 
bdiet kontra r-Repubblika Franċiża, fejn intbagħtet opinjoni motivata f'April 2001.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura ta' ksur.

4. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Diċembru 2001:

Rikonoxximent tal-esperjenza professjonali 

Il-proċedura ta’ ksur kontra r-Repubblika Franċiża dwar il-problemi marbuta mar-
rikonoxximent tal-esperjenza professjonali għadha għaddejja. L-awtoritajiet Franċiżi avżaw li 
kienu se jibagħtu risposta dettaljata għall-opinjoni motivata mibgħuta mill-Kummissjoni 
f'April. Din ir-risposta se tintbagħat hekk kif il-Kunsill tal-Istat Franċiż ikun esprima l-fehma 
tiegħu. 

Il-Kummissjoni mbagħad tevalwa r-risposta Franċiża u tiddeċiedi jekk ikunx il-każ li tgħaddi 
għall-pass li jmiss tal-proċedura ta’ ksur. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura ta' ksur.

5. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2002:

Rigward ir-rikonoxximent tal-esperjenza professjonali u tal-anzjanità miksuba fis-settur 
pubbliku ta’ Stat Membru ieħor biex jiġu stabbiliti l-vantaġġi professjonali, il-Kummissjoni 
bagħtet opinjoni motivata lir-Repubblika Franċiża fit-23.04.2001.

Billi s-servizzi tal-Kummssjoni mhumiex sodisfatti bir-risposti mogħtija mill-awtoritajiet 
Franċiżi, fl-20.03.2002 il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq dan il-każ quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura ta' ksur.

6. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Diċembru 2002:

Rigward il-proċedura ta’ ksur kontra Franza dwar ir-rikonoxximent tal-esperjenza 
professjonali u tal-anzjanità miksuba fis-settur pubbliku ta’ Stat Membru ieħor biex jiġu 
stabbiliti l-vantaġġi professjonali, fl-20.03.2002 il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq il-każ 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 
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Sadanittant l-awtoritajiet Franċiżi bagħtu abbozz ta’ digriet lis-servizzi tal-Kummissjoni. Il-
qasam ta’ applikazzjoni preċiż ta’ dan l-abbozz kif ukoll il-konsegwenzi eventwali qajmu 
madankollu mistoqsijiet oħra. Sabiex tkun tista’ tiddiskuti l-konsegwenzi prattiċi ta’ dawn ir-
regoli ġodda mal-awtoritajiet Franċiżi, fis-17.7.02 il-Kummissjoni ddeċidiet li tissospendi t-
tressiq tal-każ quddiem il-qorti. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura ta' ksur.

7. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ April 2003

Din il-petizzjoni tirrigwarda l-proċedura ta’ ksur kontra Franza dwar ir-rikonoxximent tal-
esperjenza professjonali u tal-anzjanità miksuba fis-settur pubbliku ta’ Stat Membru ieħor 
biex jiġu stabbiliti l-vantaġġi professjonali. 

F’Ottubru 2002, l-awtoritajiet Franċiżi adottaw digriet dwar ir-rikonoxximent tal-esperjenza 
professjonali u tal-anzjanità miksuba fi Stat Membru ieħor (Digriet Nru 2002-1294 tal-24 ta’ 
Ottubru 2002 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali relatati mas-sitwazzjoni u l-modi ta’ 
klassifikazzjoni taċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea jew ta' Stat ieħor parti 
mill-Ftehima taz-Zona Ekonomika Ewropea, maħtura f’korp ta’ uffiċjali tal-Istat jew tal-
istabbilimenti pubbliċi tiegħu (ĠU Nru 251 tas-26 ta’ Ottubru 2002 paġna 17796). 

Is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-applikazzjoni ta’ dan id-digriet għandha, fil-prinċipju, 
issolvi l-każijiet pendenti tal-ħaddiema migranti, inkluż dak tal-petizzjonanta. Is-servizzi tal-
Kummissjoni jipprevedu li jissorveljaw strettament l-applikazzjoni tad-digriet fil-każijiet 
pendenti biex ikunu jistgħu jiddeċiedu dwar il-pass li jmiss tal-proċedura ta’ ksur. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura.

8. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Lulju 2003

Din il-petizzjoni tirrigwarda l-proċedura ta’ ksur kontra Franza dwar ir-rikonoxximent tal-
esperjenza professjonali u tal-anzjanità miksuba fi Stat Membru ieħor biex jiġu stabbiliti l-
vantaġġi professjonali. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin f’kuntatt mal-awtoritajiet Franċiżi biex jivverifikaw jekk 
id-digriet il-ġdid Franċiż huwiex se jsolvi l-każijiet pendenti tal-ħaddiema migranti. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura.

9. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-14 ta’ Jannar 2004

Din il-petizzjoni tirrigwarda l-proċedura ta’ ksur kontra Franza dwar ir-rikonoxximent tal-
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esperjenza professjonali u tal-anzjanità miksuba fi Stat Membru ieħor biex jiġu stabbiliti l-
vantaġġi professjonali. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni reċentement ikkuntattjaw lil kull minn ressaq ilment u lill-
petizzjonanti li jikkonċernahom id-Digriet Nru 2002-1294 (tal-24 ta’ Ottubru 2002 li 
jistabbilixxi d-dispożiżżjonijiet ġenerali relatati mas-sitwazzjoni u l-modi ta’ klassifikazzjoni 
taċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea jew ta' Stat ieħor parti mill-Ftehima taz-
Zona Ekonomika Ewropea, maħtura f’korp ta’ uffiċjali tal-Istat jew ta' stabbilimenti pubbliċi 
tiegħu (ĠU Nru 251 tas-26 ta’ Ottubru 2002 paġna 17796) biex jivverifikaw jekk il-każijiet 
tagħhom kinux solvuti b’mod korrett fuq il-bażi tad-digriet il-ġdid. Il-petizzjonanta għadha 
ma weġbitx, iżda l-iskadenza biex tingħata risposta għadha ma għaddietx.   

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura.

10. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Ġunju 2004

Din il-petizzjoni tirrigwarda l-proċedura ta’ ksur kontra Franza dwar ir-rikonoxximent tal-
esperjenza professjonali u tal-anzjanità miksuba fi Stat Membru ieħor biex jiġu stabbiliti l-
vantaġġi professjonali. 

Il-petizzjonanta wieġbet li l-każ tagħha għadu ma ssolviex. Is-servizzi tal-Kummissjoni talbu 
lill-awtoritajiet Franċiżi biex jipprovdulhom informazzjoni dwar kif il-każ tal-petizzjonanta u 
ta’ ċittadini oħra se jiġu solvuti. L-awtoritajiet Franċiżi informaw lis-servizzi tal-Kummissjoni 
li attwalment qegħdin jevalwaw id-dettalji tal-każijiet pendenti u li se jinformaw lis-servizzi 
tal-Kumissjoni bir-riżultati.  

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jżommu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet informat dwar l-
iżviluppi ta' din il-proċedura.

11. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta' Mejju 2005

Din il-petizzjoni tirrigwarda l-proċedura ta’ ksur kontra Franza dwar ir-rikonoxximent tal-
esperjenza professjonali u tal-anzjanità miksuba fi Stat Membru ieħor biex jiġu stabbiliti l-
vantaġġi professjonali.

L-awtoritajiet Franċiżi adottaw regoli ġodda għat-tliet servizzi pubbliċi (is-servizz pubbliku 
tal-Istat, is-servizz pubbliku territorjali u s-servizz pubbliku tal-isptar). Is-servizzi tal-
Kummissjoni jqisu li fil-prinċipju t-tliet digrieti l-ġodda (li tħejjew b’mod simili ħafna) 
għandhom iwasslu għas-soluzzjoni tal-każijiet individwali (inkluż il-każ tal-petizzjonanta) li 
tkun konformi mal-liġi Komunitarja dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema. 

Minbarra dan, l-awtoritajiet Franċiżi informaw lis-servizzi tal-Kummissjoni li se jagħmlu 
evalwazzjoni mill-ġdid tas-sitwazzjonijiet tal-ħaddiema migranti kollha biex jikkunsidraw l-
esperjenza professjonali tagħhom miksuba fi Stati Membri oħra. Għal dan l-iskop inħoloq 
Kumitat għall-ekwivalenza li se jittratta l-każijiet kollha. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
informaw lill-petizzjonanta dwar dawn l-aspetti. Skont l-informazzjoni tas-servizzi tal-
Kummissjoni, il-Kumitat għall-ekwivalenza beda x-xogħol tiegħu. 
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Għalhekk fil-11/08/04 il-Kummissjoni rtirat il-Każ C-230/04 li kien tressaq f’Ġunju quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizzja.

12. Komunikazzjoni supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009

Din il-petizzjoni ngħalqet fl-2005. Hija kienet tikkonċerna r-rikonoxximent ta’ lawrji biex 
tkun tista’ tiġi eżerċitata professjoni fi Stat Membru ieħor u r-rikonoxximent tal-esperjenza 
professjonali u tal-anzjanità miksuba fi Stat Membru ieħor biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, speċjalment is-salarju.

Kummenti tal-Kummissjoni

Il-petizzjonanta ressqet każ ġdid quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’Lulju 2008 li fih 
ilmentat dwar il-mod kif l-esperjenza professjonali tagħha ġiet ikkunsidrata mill-awtoritajiet 
Franċiżi biex jiġi stabbilit is-salarju tagħha (kif stabbilit permezz tas-sentenza tal-awtorità tal-
edukazzjoni tal-5/12/2006). Hija tilmenta l-aktar dwar il-fatt li l-esperjenza professjonali 
tagħha bħala assistenta għalliema fi Franza (1.09.1993 – 31.08.2001)  ġiet ikkundsidrata biss 
parzjalment. Kieku hija ħadmet bħala uffiċjal fi Franza, l-esperjenza professjonali tagħha 
kienet tkun ikkunsidrata kompletament. Matul il-perjodu kkonċernat, hija kienet tħossa 
f’sitwazzjoni ta’ “taħriġ sfurzat” għaliex ma setgħetx tiġi impjegata bħala uffiċjal qabel tkun 
għaddiet mill-eżami tal-CAPES (Certificat d'Aptitude au professorat de l'enseignement du 
second degré). Hija tqis li din l-esperjenza kellha tiġi kkunsidrata bħala waħda ta' uffiċjal 
għax hi kienet diġà ħadmet bħala uffiċjal fl-Italja qabel. 

Fil-komunikazzjonijiet inizjali dwar din il-petizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni kienu taw 
informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli Komunitarji relatati mar-rikonoxximent ta’ lawrji u 
dwar l-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli fil-każ tal-petizzjonanta. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
kienu enfassizaw li r-rikonoxximent tal-lawrji tagħha ta’ għalliema kellhom jippermettu li l-
petizzjonanta tagħmel l-eżami organizzat fi Franza għar-reklutaġġ ta' għalliema bl-istess 
kundizzjonijiet bħal dawk tat-titolari ta’ lawrji Franċiżi. Il-fatt li l-petizzjonanta hija diġa 
għalliema fi Stat Membru ieħor ma jeżentahiex milli tissometti ruħha għall-proċeduri ta’ 
reklutaġġ tal-istaff ta’ għalliema fl-Istat ospitanti u b’mod partikolari għall-eżami tal-CAPES 
fi Franza. Min-naħa l-oħra hija ma setgħetx tiġi sfurzata tieħu taħriġ f’IUFM. 

Dwar ir-rikonoxximent tal-lawrji, m’hemmx informazzjoni fil-każ dwar il-fatt li l-awtoritjaiet 
Franċiżi damu biex ħadu d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-lawrji tal-
petizzjonanta. Jekk kien hemm dan id-dewmien, il-petizzjonanta għandha tirrikorri quddiem l-
awtorità nazzjonali kompetenti tal-appell biex tiddeċiedi dwar kwistjonjiet ta’ kumpens.

Wara s-Sentenza Burbaud,1 fl-2003, il-Kummissjoni biddlet il-pożizzjoni tagħha dwar l-
obbligu tal-eżami tal-CAPES għar-reklutaġġ ta’ għalliema diġà kompletament ikkwalifikati fi 
Stat Membru ieħor u bdiet proċedura ta’ ksur kontra Franza dwar dan. Il-Kummissjoni hija 
tal-fehma li l-awtoritajiet Franċiżi għandhom l-obbligu li jadattaw ir-regoli tar-reklutaġġ għal 
għalliema kompletament ikkwalifikati fil-qasam fi Stat Membru ieħor, b’tali mod li dawn tal-
aħħar ma jkunux obbligati jagħmlu l-eżamijiet maħsuba biex jimpjegaw persuni għal taħriġ li 
jwassal biex dawn il-lawrjati jingħataw impjieg fis-servizz pubbliku Franċiż. Attwalment 
għaddejjin riformi tas-sistema ta’ reklutaġġ tal-għalliema. 
                                               
1 Każ C-285/01, Burbaud, RAPPORT [2003] I-08219
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F’dan il-każ, il-petizzjonanta għaddiet mill-eżami tal-CAPES fl-2001. Is-servizzi tal-
Kummissjoni jqisu li dak iż-żmien, l-obbligu li l-petizzjonanta tagħmel l-eżami tal-CAPES 
biex tkun impjegata bħala uffiċjal ma kienx jikkostitwixxi ksur tal-liġi Komunitarja. 

Fuq il-bażi ta’ dawn l-ispjegazzjonijiet, is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li kienet l-għażla 
tal-petizzjonanta li taħdem bħala għalliema b’kuntratt qabel ma tagħmel l-eżami tal-CAPES. 

Rigward ir-regoli dwar il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza professjonali biex jiġi stabbilit is-
salarju, il-kwistjoni ma tirrigwardax il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza professjonali miksuba fi 
Stat membru ieħor imma dik miksuba fi Franza. 

Il-kwistjoni tal-kunsiderazzjoni tal-esperjenza professjonali miksuba fi Stat Membru ieħor 
kienet is-suġġett tat-tieni parti tal-petizzjoni (imressqa fis-sena 2000) u tal-proċedura ta’ ksur 
li kienet saret kontra Franza u wasslet għar-riforma tar-regoli Franċiżi biex dawn 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja (permezz tal-adozzjoni ta’ tliet digrieti għat-tliet servizzi 
pubbliċi). F’dan il-każ speċifiku, dawn l-aspetti tal-petizzjoni ġew irregolati mill-awtoritajiet 
Franċiżi, kif ikkonfermat il-petizzjonanta. 

Konklużjoni

Dwar il-kwistjoni l-ġdida li ssemmiet dwar it-trattament tal-petizzjonanta fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol, is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-awtoritajiet Franċiżi 
rrispettaw il-prinċipji tal-liġi Komunitarja dwar l-ugwaljanza fit-trattament għax huma 
kkunsidraw is-snin ta’ esperjenza professjonali (bħala assistenta għalliema) l-istess kif kieku 
kienu jagħmlu għal għalliem Franċiż (parzjalment). Huma tal-parir li l-fatt li l-petizzjonanta 
kienet diġà uffiċjal fl-Italja ma jobbligax lill-awtoritajiet Franċiżi biex iqisu l-esperjenza 
professjonali tagħha bħala waħda ta’ uffiċjal f’dan l-Istat Membru. 
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