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Suġġett: Petizzjoni 0567/2011, imressqa minn Fabio Albanese, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar ir-rifjut, mill-Ministeru Taljan tal-Edukazzjoni, li jiċċertifika 
l-konformità tad-“Diploma di maturità magistrale” (ċertifikat ta’ taħriġ 
għall-għalliema tal-iskejjel sekondarji) mad-Direttiva 2005/36/KE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fis-26 ta’ Novembru 2010, il-petizzjonant issottometta talba lill-Ministeru tal-Edukazzjoni 
biex joħroġ dokument li jiċċertifika li d-“Diploma di maturità magistrale” tikkonforma mad-
definizzjoni stabbilita fid-Direttiva 2005/36/KE. L-iskop ta’ din it-talba kien li l-kwalifika tal-
petizzjonant tiġi dokumentata fi proċedura potenzjali għar-rikonoxximent tagħha mill-Istati 
Membri. Il-Ministeru Taljan tal-Edukazzjoni rrifjuta li joħroġ tali ċertifikat minħabba li l-
kisba tal-istatus ta’ “għalliem” kienet teħtieġ li wieħed ikollu lawrja adegwata fil-grad ta’ 
baċellerat. Il-petizzjonant jargumenta li dan ir-rifjut mhuwiex konformi mad-
Direttiva 2005/36/KE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant jiddikjara li l-Ministeru Taljan tal-Edukazzjoni, l-Università u r-Riċerka 
jirrifjuta li jiċċertifika, fuq il-bażi tad-diploma “di Maturità Magistrale” tiegħu, li huwa 
kkwalifikat bis-sħiħ biex jgħallem l-Italja fil-kindergartens u l-iskejjel tal-primarja. Il-
petizzjonant jispjega li din l-awtorità tiċċertifika biss kwalifiki li jagħtu dritt għal aċċess għal 
pożizzjonijiet ta’ għalliem marbuta ma’ kuntratti permanenti fi skejjel statali Taljani. 
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B’riżultat tal-fatt li mhux meqjus għalkollox bħala għalliem kwalifikat, il-petizzjonant lanqas 
ma jista’ jaħdem fir-Renju Unit bħala għalliem f’kindergarten jew skola primarja. Id-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali ma tapplikax għal 
każijiet fejn professjonist mhux kwalifikat bis-sħiħ fl-Istat Membru tal-oriġini tiegħu.

Sabiex jiġi ddeterminat jekk il-pożizzjoni tal-awtoritajiet Taljani kinitx ġustifikata, il-
Kummissjoni fittxet li tiġbor aktar informazzjoni dwar kif il-professjonijiet ta’ għalliema tal-
kindergarten u skejjel tal-primarja ġew regolati fl-Italja. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
skambjat diversi ittri mal-awtoritajiet Taljani, prinċipalment permezz tal-EU Pilot (skambju 
ta’ informazzjoni u soluzzjoni ta’ problemi bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri). 

Fir-risposti tagħhom, l-awtoritajiet Taljani spjegaw li skont il-leġiżlazzjoni Taljana, id-
detenturi tad-diploma “di Maturità Magistrale” jistgħu jiġu mħaddma b’kuntratti b’terminu 
fiss fi skejjel statali u jistgħu jaħdmu wkoll b’kuntratti b’terminu fiss jew kuntratti ta’ tul 
indefinit fi skejjel privati. Madankollu, sabiex jaħdmu f’pożizzjonijiet permanenti fi skejjel 
statali, id-detenturi ta’ dawn id-diplomi jridu jgħaddu minn kompetizzjoni.

Fuq il-bażi ta’ dak ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni temmen li d-detenturi ta’ diplomi “di 
Maturità Magistrale” huma kkwalifikati bis-sħiħ biex jgħallmu fl-Italja u li l-kompetizzjoni 
hija biss proċedura ta’ reklutaġġ meħtieġa biex tinkiseb pożizzjoni permanenti fi skola statali. 

Fil-31 ta’ Mejju 2013, il-Kummissjoni indirizzat ittra lill-awtoritajiet Taljani dwar din il-
kwistjoni permezz tal-EU Pilot. 

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Parlament Ewropew dwar ir-risposta mill-awtoritajiet Taljani.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-31 ta’ Jannar 2014

Il-petizzjonant ilmenta li l-Ministeru Taljan tal-Edukazzjoni, l-Università u r-Riċerka rrifjuta 
li jiċċertifika li huwa kien ikkwalifikat bis-sħiħ biex jgħallem l-Italja fil-kindergartens u l-
iskejjel primarji fuq il-bażi tad-diploma “di Maturità Magistrale” tiegħu għax din l-awtorità 
tiċċertifika biss kwalifiki li jagħtu dritt għal aċċess għal pożizzjonijiet ta’ għalliem marbuta 
esklussivament ma’ kuntratti permanenti fi skejjel statali Taljani. Għaldaqstant ma setax 
jikseb rikonoxximent tal-kwalifika tiegħu fir-Renju Unit.

Wara analiżi tal-leġiżlazzjoni Taljana, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li d-detenturi 
tad-diploma “di Maturità Magistrale” kienu kkwalifikati bis-sħiħ biex jgħallmu fl-Italja u li l-
kompetizzjoni kienet biss proċedura ta’ reklutaġġ biex tinkiseb pożizzjoni permanenti fi 
skejjel statali 

Il-Kummissjoni indirizzat ittra lill-awtoritajiet Taljani dwar din il-kwistjoni permezz tal-EU 
Pilot fil-31/05/2013. L-awtoritajiet Taljani rrispondew fil-21/08/2013. Huma kkonfermaw li l-
concours kien biss proċedura ta’ reklutaġġ. Imbagħad bagħtu attestazzjoni lill-petizzjonant li 
tiċċertifika li huwa kkwalifikat biex jgħallem l-Italja u kkonfermaw dan lill-awtoritajiet tar-
Renju Unit.   

Konklużjoni

Fuq il-bażi ta’ din l-informazzjoni, il-kwalifika tal-petizzjonant ġiet rikonoxxuta mill-
awtoritajiet tar-Renju Unit. Għaldaqstant issa huwa awtorizzat li jgħallem fir-Renju Unit. 


