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Suġġett: Petizzjoni 1033/2008, imressqa minn N. G., ta’ nazzjonalità Bulgara, dwar it-
trattament inġust ta’ studenti mir-Rumanija u l-Bulgarija fis-suq tax-xogħol tar-
Renju Unit meta mqabbel ma’ studenti li mhumiex mill-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li bħalissa qed jagħmel il-Masters fil-Maniġment fl-Università ta’ Leicester 
(Renju Unit) isostni li meta jiġu biex jaċċessaw is-suq tax-xogħol tar-Renju Unit, studenti 
mir-Rumanija u l-Bulgarija jiġu trattati b’mod inqas favorevoli minn studenti internazzjonali 
minn pajjiżi li mhumiex fl-UE. Il-petizzjonant jispjega li l-istudenti mir-Rumanija u l-
Bulgarija jsibu ruħhom żvantaġġjati peress li ma jkunux jistgħu jibbenefikaw mill-istess 
aċċess għas-suq tax-xogħol tar-Renju Unit bħal ċittadini oħra tal-UE u lanqas minn 
provvedimenti dwar studenti minn pajjiżi li mhumiex fl-UE. Huwa jikkunsidra s-sitwazzjoni 
bħala inġusta u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga din is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant huwa student mill-Bulgarija li qed jagħmel il-Masters fir-Renju Unit. Huwa 
jiddikjara li r-Renju Unit jillimita l-aċċess tal-gradwati mill-Universitajiet tar-Rumanija u l-
Bulgarija għas-suq tax-xogħol tiegħu billi jitlobhom japplikaw għall-permess tax-xogħol u 
jagħtu evidenza tal-impjieg fir-Renju Unit jekk iridu jaħdmu hemm, filwaqt li studenti li 
mhumiex mill-UE huma trattati aħjar għax dawn jingħataw estensjoni awtomatika tal-viża u 
permess tax-xogħol għal sentejn wara li jtemmu l-istudji tagħhom.
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Huwa jqis li l-ħtieġa għall-permess tax-xogħol tmur kontra t-trattament ugwali taċ-ċittadini 
tal-UE. Barra minn hekk, huwa jilmenta li r-Renju Unit tal-inqas għandu jitratta lill-istudenti 
mill-Bulgarija u r-Rumanija bħal kull student internazzjonali.

Dwar it-trattament ugwali

Ġeneralment, il-liġi tal-UE tagħti d-dritt liċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu b’mod liberu għal 
Stat Membru ieħor biex jaħdmu mingħajr il-ħtieġa ta’ permess tax-xogħol. Barra minn hekk, 
skont l-arranġamenti transizzjonali li sar qbil dwarhom fit-Trattat ta’ Adeżjoni tar-Rumanija u 
l-Bulgarija, dan id-dritt jista’ jkun ristrett minn Stat Membru ieħor tal-UE għaċ-ċittadini tar-
Rumanija u l-Bulgarija għal perjodu temporanju ta’ 7 snin wara li ż-żewġ pajjiżi ssieħbu fl-
UE fl-1 ta’ Jannar 2007. Matul l-ewwel sentejn ta’ wara l-adeżjoni, il-liġi tal-UE li 
tiggarantixxi l-moviment liberu ta’ ħaddiema, ma kinitx tapplika. Minflok, l-aċċess ta’ 
ħaddiema mir-Rumanija u l-Bulgarija għas-swieq tax-xogħol tal-25 Stat Membru l-ieħor tal-
UE, kien jiddependi mil-liġi nazzjoanli ta’ dawk l-Istati Membri. Miżuri nazzjonali bħal dawn 
jistgħu jiġu estiżi għal perjodu ieħor ta’ tliet snin, sakemm dak l-Istat Membru jinnotifika lill-
Kummissjoni li se jkompli japplika miżuri nazzjonali. 

It-tieni fażi bdiet fl-1 ta’ Jannar 2009 u r-Renju Unit innotifika lill-Kummissjoni li huwa 
kompla jimplimenta l-miżuri nazzjonali li kien diġà applika matul l-ewwel fażi. 
Konsegwentement, iċ-ċittadini tar-Rumanija u l-Bulgarija kienu u għadhom jeħtieġu permess 
tax-xogħol biex jaħdmu fir-Renju Unit.

Għalhekk, għall-kuntrarju ta’ dak li jaħseb il-petizzjonant, il-fatt li l-ħaddiema mir-Rumanija 
u l-Bulgarija mhumiex trattati b’mod ugwali bħall-ħaddiema oħra tal-UE li ma jeħtiġux 
permess tax-xogħol, ma jmurx kontra l-liġi tal-KE: it-Trattat li jistabbilixxi l-KE jipprojbixxi 
trattament inġust taċ-ċittadini tal-UE billi jipprjobixxi d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ 
nazzjonalità iżda jagħmel dan mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċjali tat-Trattat. 
L-arranġamenti transizzjonali fit-Trattati ta’ Adeżjoni li jippermettu permess tax-xogħol 
temporanju, huma tali dispożizzjonijiet speċjali tat-Trattat.

Dwar it-trattament aħjar ta’ gradwati li mhumiex mill-UE 

F’dak li jirrigwarda d-dikjarazzjoni tal-petizzjonant, li l-istudenti mir-Rumanija u l-Bulgarija 
qegħdin f’pożizzjoni agħar minn dik ta’ studenti li mhumiex mill-UE, iżda tal-inqas 
għandhom ikunu trattati bl-istess mod, il-Kummissjoni tifhem li ċ-ċittadini mir-Rumanija u l-
Bulgarija li lestew l-istudji tagħhom fir-Renju Unit jeħtieġu permess tax-xogħol jekk iridu 
jaħdmu fir-Renju Unit wara li jiggradwaw, skont l-istess regoli ġenerali li japplikaw għal 
kwalunkwe ċittadin mir-Rumanija u l-Bulgarija li jrid jaħdem fir-Renju Unit. Madankollu, 
għal studenti li mhumiex mill-UE li lestew l-istudji tagħhom fir-Renju Unit, hemm skema ta’ 
xogħol speċjali għal wara l-istudji li hija differenti mill-iskema normali għal ċittadini li 
mhumiex mill-UE li jridu jaħdmu fir-Renju Unit.

M’hemm l-ebda dispożizzjoni fil-liġi tal-KE li fiha nnifisha tipprojbixxi li Stat Membru 
jfassal skema speċjali ta’ xogħol għal studenti postlawrija, għal ċittadini li mhumiex mill-UE, 
filwaqt li tagħmel il-gradwati mir-Rumanija u l-Bulgarija suġġetti għal skema ġenerali ta’ 
permess tax-xogħol li tapplika matul il-perjodu transizzjonali għaċ-ċittadini mir-Rumanija u l-
Bulgarija. 
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Iżda, dan l-Istat Membru għandu jikkonforma dejjem mad-dispożizzjoni tat-Trattat ta’ 
Adeżjoni li jobbligah biex madankollu jagħti preferenza lil ċittadini mir-Rumanija u l-
Bulgarija fuq ċittadini li mhumiex mill-UE fir-rigward tal-aċċess għall-ewwel darba għas-suq 
tax-xogħol tiegħu.

Il-Kummissjoni tifhem li ċittadini li mhumiex mill-UE skont l-ewwel stadju tas-sistema 
bbażata fuq il-punti (xogħol wara l-istudji) jistgħu japplikaw għal viża tax-xogħol valida għal 
sentejn fir-Renju Unit, mingħajr ma l-ewwel jagħtu evidenza ta’ xogħol speċifiku (offerta) 
min min iħaddem. Barra minn hekk, biex attwalment jiġu impjegati, min iħaddem l-ewwel 
irid joħroġ avviż ta’ xogħol u għandu jiġġustifika li l-ebda ċittadin adattat mill-pajjiżi taz-
Zona Ekonomika Ewropea (ZEE) ma kien disponibbli għal dak ix-xogħol. 

Dan ir-rekwiżit tal-aħħar jiżgura li ċ-ċittadini tal-UE, inklużi dawk mir-Rumanija u l-
Bulgarija, għandhom aċċess preferenzjali għas-suq tax-xogħol tar-Renju Unit fuq ċittadini li 
mhumiex mill-UE, u għalhekk jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Adeżjoni. 
Għalhekk mhuwiex relevanti li ċittadini mir-Rumanija u l-Bulgarija, li jridu jaħdmu fir-Renju 
Unit  – inklużi studenti li ggradwaw fir-Renju Unit – l-ewwel jeħtieġu li min iħaddimhom 
jingħata permess tax-xogħol qabel ma jitħallew japplikaw għal “Accession Worker Card” 
filwaqt li skont l-iskema ta’ xogħol wara l-istudji, l-istudenti li mhumiex mill-UE jistgħu 
japplikaw għall-viża tax-xogħol mingħajr ma l-ewwel min iħaddimhom jingħata permess tax-
xogħol biex jagħmel dan.

Il-fatt li ċittadini mir-Rumanija u l-Bulgarija jeħtieġu permess tax-xogħol biex jaħdmu fir-
Renju Unit, filwaqt li ċittadini oħra tal-UE jgawdu mid-dritt li jaħdmu b’mod liberu fir-Renju 
Unit ma jfissirx diskriminazzjoni kontra l-liġi tal-KE. 

Billi l-persuni li jħaddmu jintalbu biex juru li ma kienx hemm ċittadini adattati mill-pajjiżi
taz-ZEE disponibbli għax-xogħol, inklużi ċ-ċittadini mir-Rumanija u l-Bulgarija, qabel ma 
jħaddem ċittadin gradwat li mhuwiex mill-UE, il-Kummissjoni tqis li l-ewwel stadju tal-
iskema tas-sistema bbażata fuq il-punti (xogħol wara l-istudji) tar-Renju Unit tikkonforma 
mal-liġi tal-KE.


