
CM\1006110MT.doc PE521.574v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.9.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1576/2012, imressqa minn Rolf Juschkewitz, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-rikonoxximent madwar l-UE ta’ taħriġ bħala infirmiera 
għall-anzjani u għal persuni li jindukraw lill-anzjani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li huwa favur rikonoxximent madwar l-UE ta’ taħriġ bħala infirmiera 
għall-anzjani u għal persuni li jindukraw lill-anzjani, kif ukoll rikonoxximent ta’ dawn iż-
żewġ professjonijiet. Huwa jafferma li, s’issa, huwa biss it-taħriġ Ġermaniż li huwa 
rikonoxxut madwar l-UE u li t-taħriġ għal dawn il-professjonijiet huwa rregolat b’mod 
differenti jew mhu rregolat xejn fi Stati Membri oħra tal-UE. Fid-dawl tan-nuqqas ta’ 
persunal imħarreġ sew għal dawn il-professjonijiet, il-petizzjonant iqis li jeħtieġ li jiġu 
adottati dispożizzjonijiet Ewropej li jgħinu biex l-infirmiera u l-persuni li jindukraw lill-
anzjani jkunu jistgħu jiġu impjegati mingħajr bżonn ta’ proċeduri twal ta’ rikonoxximent 
madwar l-UE. Ir-risposta mingħand il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniża 
tindika li, reċentement, daħlet fis-seħħ leġiżlazzjoni fil-Ġermanja biex jiġi simplifikat ir-
rikonoxximent tal-impjiegi.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Kull Stat Membru huwa liberu li jagħmel l-aċċess għal professjoni partikolari jew is-segwitu 
tagħha kundizzjonali legalment fuq il-pussess ta’ kwalifika professjonali speċifika, fi ħdan il-
limiti tar-regoli tas-Suq Intern.

Id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (“id-Direttiva”) 
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tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifi meta ċittadin ta’ Stat Membru tal-UE jkun 
jixtieq isegwi professjoni rregolata fi Stat Membru li mhuwiex dak fejn kiseb il-kwalifika 
tiegħu. Id-Direttiva tinkludi rekwiżiti ta’ taħriġ minimi armonizzati għal seba’ professjonijiet 
settorjali (inklużi infirmiera responsabbli għall-kura ġenerali) li jippermettu rikonoxximent 
awtomatiku ta’ dawn il-kwalifiki.

Għalkemm id-Direttiva ma tistabbilixxix ir-rekwiżiti ta’ taħriġ minimi għal professjonijiet 
irregolati oħra (eż. infirmiera għall-anzjani u l-kura ġerjatrika), dawn jistgħu xorta 
jibbenefikaw mill-hekk imsejħa sistema ġenerali ta’ rikonoxximent skont id-Direttiva. Is-
sistema ġenerali timplika li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’ tqabbel it-
taħriġ ta’ professjoni partikolari mar-rekwiżiti ta’ taħriġ nazzjonali tagħha. F’każ ta’ 
differenzi sostanzjali fit-taħriġ, l-Istat Membru ospitanti jista’ jimponi miżuri ta’ kumpens 
qabel ma jirrikonoxxi l-kwalifiki.

Id-Direttiva tippermetti wkoll li jitneħħew il-miżuri ta’ kumpens fuq il-bażi ta’ pjattaformi 
komuni, jiġifieri sett ta’ kriterji ta’ kwalifiki professjonali (taħriġ addizzjonali, test tal-
aptitudni, perjodu ta’ adattament) li jkun xieraq biex jikkumpensa għal differenzi sostanzjali 
bejn ir-rekwiżiti ta’ taħriġ li jeżistu fl-Istati Membri differenti għal professjoni partikolari. 
Madankollu, il-kundizzjonijiet għall-istabbiliment ta’ pjattaforma huma partikolarment diffiċli 
li jintlaħqu, u, s’issa, l-ebda pjattaforma komuni ma ġiet stabbilita.

F’Diċembru 2011, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha dwar il-modernizzazzjoni 
tad-Direttiva1. Il-koleġiżlaturi, fil-prinċipju, laħqu ftehim dwar il-modernizzazzjoni tad-
Direttiva f’Ġunju 2013. Dan il-ftehim huwa appoġġjat mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew 
prinċipali (il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur) u l-Istati Membri fil-
Kunsill. Id-Direttiva emendata se tkun suġġetta għal adozzjoni formali permezz ta’ votazzjoni 
lejn tmiem l-2013.

Id-Direttiva futura se tissostitwixxi l-kunċett ta’ “pjattaformi komuni” bi prinċipji ta’ taħriġ 
komuni, jiġifieri oqfsa ta’ taħriġ komuni, fuq il-bażi ta’ sett komuni ta’ għarfien, ħiliet u 
kompetenzi minimi, jew it-testijiet ta’ taħriġ komuni. Filwaqt li l-“pjattaformi komuni” kienu 
joffru biss il-possibbiltà ta’ armonizzazzjoni tal-miżuri ta’ kumpens, il-prinċipji ta’ taħriġ 
komuni jippermettu li l-professjonijisti jiġu eżentati għalkollox mill-miżuri ta’ kumpens. 
Dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda jintroduċu metodu ġdid għar-rikonoxximent awtomatiku 
għal dawk il-professjonisti li attwalment ma jibbenefikawx minnu. L-Istati Membri jistgħu 
madankollu jibbenefikaw minn derogi fl-applikazzjoni ta’ dan ir-reġim taħt ċerti 
kundizzjonijiet limitati, bħas-saħħa pubblika.

Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet għall-istabbiliment tal-prinċipji ta’ taħriġ komuni se jkunu 
anqas diffiċli biex jiġu ssodisfati mill-kundizzjonijiet għall-istabbiliment tal-pjattaformi 
komuni. Il-livell limitu għall-organizzazzjonijiet professjonali nazzjonali jew l-awtoritajiet 
kompetenti biex jibdew prinċipji ta’ taħriġ komuni jkun limitat għal minn tal-anqas terz tal-
Istati Membri. L-oqfsa ta’ taħriġ komuni għandhom jippermettu li aktar professjonisti 
jiċċaqilqu madwar l-UE u għandhom jikkombinaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi
meħtieġa f’minn tal-anqas terz tal-Istati Membri kollha. Il-professjoni (jew l-edukazzjoni u t-
taħriġ li jwasslu għal dik il-professjoni) ikkonċernata għandha tkun irregolata f’minn tal-anqas 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
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terz tal-Istati Membri1. L-oqfsa ta’ taħriġ komuni għandhom jiġu ppreparati skont proċess 
dovut trasparenti u m’għandhomx jeħtieġu li l-professjonist l-ewwel isir membru ta’ xi 
organizzazzjoni professjonali. Kundizzjonijiet simili japplikaw għat-testijiet ta’ taħriġ 
komuni. Ikun il-kompitu tar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet 
professjonali Ewropej f’minn tal-anqas terz tal-Istati Membri biex jipproponu suġġerimenti 
għal tali oqfsa ta’ taħriġ komuni. Jekk il-Kummissjoni tadotta qafas ta’ taħriġ komuni b’att 
iddelegat, it-titoli professjonali nazzjonali rilevanti jistgħu jiġu rrikonoxxuti awtomatikament. 
L-introduzzjoni ta’ qafas ta’ taħriġ komuni għall-infirmiera tal-kura ġerjatrika, sakemm 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet, mhijiex eskluża.

Konklużjoni
Id-Direttiva emendata tintroduċi kunċett ġdid ta’ prinċipji ta’ taħriġ komuni li jipprevedu 
rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki għal dawk il-professjonisti li attwalment jaqgħu taħt 
is-sistema ġenerali ta’ rikonoxximent (bħall-infirmiera jew il-persuni li jindukraw lill-
anzjani). Soġġett għall-kundizzjonijiet preskritti fid-Direttiva, dawn id-dispożizzjonijiet 
jippermettu li professjonijiet differenti jibbenefikaw mill-istess vantaġġi bħall-professjonijiet 
li għalihom rekwiżiti ta’ taħriġ minimi huma speċifikati fid-Direttiva. Biex dan jinkiseb, huma 
meħtieġa suġġerimenti minn organizzazzjonijiet professjonali u aktar passi mill-Kummissjoni.

                                               
1 Dawn il-professjonijiet jistgħu wkoll jinkludu speċjalitajiet wara l-kisba tal-lawrja, li attwalment mhumiex 
suġġetti għal rikonoxximent awtomatiku.


