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Suġġett: Petizzjoni 0432/2008, imressqa mis-Sinjura Dorothea Daniel, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar is-sitwazzjoni tat-tobba assistenti ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża fi Franza

Suġġett: Petizzjoni 1416/2008, imressqa minn T.P., ta’ nazzjonalità Ġermaniża , dwar 
il-ksur tad-dritt tal-moviment ħieles minn istituzzjonijiet edukattivi Franċiżi

1. Sommarju tal-petizzjonijiet

Petizzjoni 0432/2008
Il-petizzjonanta turi l-problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom it-tobba assistenti ta’ 
nazzjonalità Ġermaniża fi Franza minħabba d-differenzi bejn is-sistemi tal-edukazzjoni. Il-
petizzjonanta ssostni li t-tobba assistenti Ġermaniżi mhumiex awtorizzati jsegwu taħriġ 
speċjalizzat fi Franza, minħabba li dan jagħmel parti (postlawrija) mill-istudji Franċiżi tax-
xjenza tas-saħħa li jistgħu jsegwu l-istudenti tal-mediċina u t-tobba li għadhom ma temmewx 
it-taħriġ tagħhom. Il-petizzjonanta li tqis li din is-sitwazzjoni hi waħda diskriminatorja, li 
tmur kontra l-prinċipji tal-moviment liberu, titlob lill-Parlament Ewropew jintervieni.

Petizzjoni 1416/2008
Il-petizzjonant ikkwalifika bħala tabib fil-Ġermanja u qiegħed fit-18-il xahar tat-taħriġ 
speċjalizzat tiegħu. Hu jixtieq ikompli l-istudji tiegħu fi Franza, il-pajjiż li fih l-aċċess għat-
taħriġ speċjalizzat huwa regolat mill-metodu ta’ eżamijiet kompetittivi (concours). Studenti 
reġistrati fi Franza jew ċittadini Komunitarji li għandhom tliet snin ta’ esperjenza 
professjonali biss huma awtorizzati biex jieħdu sehem f’dawn l-eżamijiet. Korsijiet ta’ taħriġ 
speċjalizzat li jkunu saru xi mkien ieħor mhumiex rikonoxxuti. Huwa għalhekk impossibbli 
għal tabib fit-18-il xahar tat-taħriġ speċjalizzat tiegħu biex jikkompeti fl-istess livell. Il-
petizzjonant iqis li dan jikkostitwixxi protezzjoniżmu minn Franza, u ksur tal-prinċipji tal-
moviment ħieles u r-rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi fl-Unjoni Ewropea. 

2. Ammissibilità
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Petizzjoni 0432/2008, iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Settembru 2008. 
Petizzjoni 1416/2008, iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2008.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-Kummissjoni ġiet mgħarfa dwar id-diffikultajiet li ħabbtet wiċċha magħhom tabiba 
assistenta Ġermaniża li xtaqet tipprattika l-professjoni medika fi Franza waqt li tkun qiegħda 
tagħmel kors professjonali ta’ speċjalizzazzjoni li hu eżentat mill-qafas tal-postlawrija tal-
istudji tal-mediċina. Il-petizzjonanata tilmenta dwar il-fatt li hi ma tistax issegwi kors ta’ 
taħriġ speċjalizzat bħal dan minħabba li hi ma tissodisfax il-kriterji ta’ aċċess stipulati fil-
leġiżlazzjoni Franċiża, minkejja l-fatt li din il-possibilità hi offruta lilha fil-Ġermanja. 

Id-dipożizzjonijiet relevanti tal-leġiżlazzjoni Franċiża msemmija mill-petizzjonanta hemm 
referenza għalihom fl-Artikoli 1 u 52 tad-Digriet 2004-67 tas-16 ta’ Jannar 2004 dwar l-
organizzazzjoni tal-postlawrija fl-istudji tal-mediċina. Skont it-termini ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, l-istudenti li huma ċittadini tal-UE jistgħu jagħmlu t-testijiet nazzjonali li 
jikklassifikaw (ta’ taħriġ vokazzjonali) jekk huma jkunu kisbu d-diploma tagħhom dik is-sena 
jew inkella, jekk ikunu kisbuha qabel, huma jistgħu jagħmlu l-eżamijiet kompetittivi tat-taħriġ 
vokazzjonali tal-mediċina fil-livell Ewropew jekk ikunu jistgħu jiġġustifikaw 3 snin ta’ 
prattika professjonali. Dawn ir-regoli japplikaw kemm għall-istudenti Franċiżi kif ukoll għaċ-
ċittadini tal-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni tfakkar li, f’konformità mal-Artikolu 5, paragrafu 1 tat-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, hi taġixxi fil-limiti tal-kompetenzi mogħtija lilha mit-Trattat. Fir-
rigward tal-edukazzjoni, l-Artikolu 149, paragrafu 1 tat-Trattat jistipula li l-Komunità 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi tinkoraġġixxi l-koperazzjoni 
bejn l-Istati Membri u, jekk ikun hemm bżonn, billi tgħin u tiffinalizza l-azzjoni tagħhom, 
filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ il-fatt li l-Istati Membri huma responsabbli għall-kontenut tat-
tagħlim u għall-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva kif ukoll għad-diversità kulturali u 
lingwistika tagħhom. Aktar minn hekk, l-Artikolu 149, paragrafu 4 jispeċifika li sabiex 
jinkisbu l-miri maħsuba, il-Kunsill jadotta miżuri ta' inkoraġġiment, bl-esklużjoni ta' kull 
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolamentari tal-Istati Membri. 

Minħabba f’dan, u f'konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat imsemmi hawn fuq, il-
kwistjoni mqajma mill-petizzjoni attwali rigward l-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva fi 
Franza taqa’ taħt il-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri. Għalhekk, il-Kummissjoni 
m'għandhiex is-setgħa li tintervieni f'din il-kwistjoni. 


