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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0218/2012, imressqa minn Eva Bencze, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar ir-rikonoxximent fl-Italja ta’ titolu professjonali miksub fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta kisbet it-titolu ta’ “Diploma de Inginer in profilul chimi” mill-Università ta’ 
Cluj fir-Rumanija, u wara kisbet ukoll il-kwalifika ta’ għalliema fir-Rumanija. It-titolu 
msemmi hawn fuq ġie rikonoxxut bħala titolu komunitarju li jagħtiha l-permess tal-Ministeru 
tal-Edukazzjoni, l-Universitajiet u r-Riċerka biex tgħallem fl-Italja, iżda madankollu, fl-istess 
ħin qed tiġi miċħuda milli tingħata l-24 punt “bonus” fil-listi kollha tal-għalliema Taljani 
kkwalifikati biex jgħallmu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ottubru 2012

Il-petizzjonanta hi għalliema tal-kimika b’ċittadinanza Ungeriża, Taljana u Rumena. Il-
kwalifika ta’ għalliema mir-Rumanija ġiet rikonoxxuta mill-awtoritajiet Taljani bħala tajba 
biex tgħallem fi skejjel sekondarji Taljani.  

Hi tilmenta dwar problemi li ltaqgħet magħhom fil-fażi ta’ reklutaġġ ta’ għalliema fl-Italja:
- Biex titqiegħed fil-lista ta’ riserva għal perjodu fiss u għal kuntratt permanenti biex tgħallem 
il-kimika fi grad II fl-iskejjel sekondarji tal-Istat hi ma ngħatatx l-24 punt addizzjonali li 
jingħataw biss għal kwalifiki ta’ għalliem Taljani. Dan iqegħidha aktar ’l isfel fil-lista ta’ 
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riserva.
- Il-lista ta’ riserva għal għalliema f’lista tal-iskejjel sekondarji fi grad I ingħalqet fl-2011 għal 
għalliema Taljani kwalifikati ġodda u għal dawk li l-kwalifiki tagħhom minn Stati Membri 
oħra kienu rikonoxxuti wara l-2009. Dawk l-għalliema huma mqiegħda fil-listi ta’ riserva tal-
iskejjel li ma jippermettux kuntratti permanenti. Barra minn hekk, faxxa ġdida (immirata għal 
impjieg permanenti) kienet miżjuda mal-lista ta’ riserva magħluqa; hi miftuħa għal dawk li 
akkwistaw il-kwalifika ta’ għalliem fl-Italja bejn l-2009 u l-2011. Il-petizzjonanta tafferma li 
l-għalliema bi kwalifiki rikonoxxuti ta’ għalliem ta’ Stati Membri oħra ma jistgħux ikunu 
inklużi f’din il-lista ta’ riserva. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Istati Membri ġeneralment ikunu liberi li jiddeterminaw l-organizzazzjoni tas-settur 
pubbliku tagħhom (hawnhekk is-settur tal-edukazzjoni pubblika) inklużi r-regoli dwar ir-
reklutaġġ u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema.  

Madankollu, ir-regoli nazzjonali m’għandhomx jiksru l-liġi tal-UE. Il-liġi tal-UE dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema (l-Artikolu 45 TFUE u l-Artikoli 3 u 7(1) tar-Regolament 
Nru 492/2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni) tobbliga lill-Istati 
Membri li jittrattaw lill-ħaddiema migranti bl-istess mod li bih jittrattaw liċ-ċittadini tagħhom 
stess fir-rigward tal-aċċess għall-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. 

Il-Kummissjoni tqis li sabiex ikun garantit trattament ugwali fir-reklutaġġ tal-għalliema l-
awtoritajiet Taljani għandhom jagħtu l-istess punti għal kwalifiki kumparabbli ta’ għalliem li 
jkunu ġew akkwistati fi Stati Membri oħra. Il-Kummissjoni qed tittratta din il-kwistjoni fil-
qafas ta’ proċedura ta’ ksur. 

Il-Kummissjoni qed tqis ukoll li l-awtoritajiet Taljani għandhom jagħtu aċċess għal-listi ta’ 
riserva lil għalliema bi kwalifiki ta’ għalliem rikonoxxuti minn Stati Membri oħra bl-istess 
mod bħal ta’ għalliema bi kwalifiki kumparabbli ta’ għalliem Taljani. Is-servizzi tal-
Kummissjoni se jinvestigaw aktar din it-tieni kwistjoni. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar l-iżviluppi fil-proċedura ta’ 
ksur u dwar l-investigazzjonijiet ulterjuri tagħha.

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013.

Il-petizzjoni tikkonċerna problemi fil-fażi ta’ reklutaġġ ta’ għalliema fl-Italja:

1- L-għoti ta’ punti addizzjonali għal kwalifiki ta’ tagħlim għal tqegħid fuq il-lista ta’ 
riserva rigward kuntratti b’perjodu fiss u permanenti tal-għalliema
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2- Faxxa ġdida ġiet miżjuda ma’ lista ta’ riserva magħluqa għal ċerti għalliema; l-
għalliema bi kwalifiki rikonoxxuti ta’ għalliem ta’ Stati Membri oħra ma jingħatawx il-
permess li jkunu inklużi f’din il-lista ta’ riserva l-ġdida.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni tixtieq taġġorna lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar is-sitwazzjoni fl-
investigazzjonijiet tagħha dwar il-kwistjonijiet ta’ hawn fuq.

Fil-każ tal-ewwel kwistjoni, bħala segwitu għall-opinjoni motivata li l-Kummissjoni bagħtet 
lill-Italja fis-17 ta’ Frar 2011 skont l-Artikolu 258 tat-TFUE, is-servizzi tal-Kummissjoni 
kienu f’kuntatt mal-awtoritajiet Taljani. Il-Kummissjoni qiegħda attwalment tanalizza l-
abbozz ta’ test ta’ Digriet ipprovdut mill-awtoritajiet Taljani fit-3 ta’ Mejju 2013 imħejji 
sabiex il-liġi Taljana ssir konformi mal-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema.

Fir-rigward tat-tieni kwistjoni, l-awtoritajiet Taljani infurmaw lill-Kummissjoni fit-
3 ta’ Mejju 2013 li l-liġi Taljana li tistabbilixxi l-lista ta’ riserva magħluqa ma tipprekludix l-
inklużjoni ta’ għalliema bi kwalifiki rikonoxxuti ta’ tagħlim fi Stati Membri oħra sakemm il-
kundizzjonijiet kollha l-oħra stabbiliti fir-regoli relevanti jkunu ġew sodisfati.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar l-iżviluppi dwar iż-żewġ 
kwistjonijiet.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-Kummissjoni tixtieq taġġorna lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar is-sitwazzjoni fl-
investigazzjonijiet tagħha dwar iż-żewġ kwistjonijiet li ġejjin:

- L-għoti ta’ punti addizzjonali għal kwalifiki ta’ tagħlim għal tqegħid fuq il-lista ta’ riserva 
rigward kuntratti b’perjodu fiss u permanenti tal-għalliema; 

- Faxxa ġdida ġiet miżjuda ma’ lista ta’ riserva magħluqa għal ċerti għalliema; l-għalliema bi 
kwalifiki rikonoxxuti ta’ għalliem ta’ Stati Membri oħra ma jingħatawx il-permess li jkunu 
inklużi f’din il-faxxa l-ġdida tal-lista ta’ riserva.

Fil-każ tal-ewwel kwistjoni, fis-17 ta’ Lulju 2013, l-Italja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar l-
adozzjoni tad-Digriet Ministerjali Nru 527 tas-26 ta’ Ġunju 2013 li, fost l-oħrajn, jimmira li 
jagħmel il-leġiżlazzjoni Taljana konformi mal-liġi tal-UE sabiex tintemm il-proċedura ta’ 
ksur imsemmija fil-komunikazzjonijiet preċedenti lil dan il-Kumitat. Wara li analizzat dan id-
Digriet Ministerjali, il-Kummissjoni tqis li dan jindirizza t-tħassib tagħha, b’mod partikolari 
fl-Artikolu 3 tiegħu. Skont din id-dispożizzjoni, l-għalliema fuq il-lista ta’ riserva li 
għandhom kwalifiki mogħtija fi Stat Membru tal-UE u rikonoxxuti b’mod formali permezz 
ta’ Digriet Ministerjali li jikkonferma l-ekwivalenza, se jingħataw il-punti diġà mogħtija 
għall-kwalifika tal-livell ta’ dħul. Għalhekk, fl-20 ta’ Novembru 2013, il-Kummissjoni 
ddeċidiet li ttemm il-proċedura ta’ ksur.

Fir-rigward tat-tieni kwistjoni, bl-ittra tal-24 ta’ Lulju 2013, il-Kummissjoni infurmat lill-
petizzjonant dwar l-interpretazzjoni l-ġdida tal-liġi mill-awtoritajiet Taljani. Il-Kummissjoni 
ma rċeviet l-ebda lmenti ulterjuri dwar din il-kwistjoni. 
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Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li l-każ huwa solvut.


