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Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.11.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1039/2007, imressqa minn Giuseppe Lipari, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem il-kumitat ‘construiamo il domani’ (ejjew nibnu għal għada), 
dwar allegazzjoni ta’ ksur tad-dritt fundamentali għall-edukazzjoni fir-
rigward tal-aċċess għall-Fakultà tal-Mediċina u l-Odontoloġija fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed ifittex li tittieħed azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex jinġieb fi tmiemu n-
numerus clausus li jirregola l-ammissjonijiet fil-Fakultà tal-Mediċina u l-Odontoloġija, billi 
jsostni li t-tali restrizzjonijiet skont il-leġiżlazzjoni Taljana rigward l-edukazzjoni universitarja 
huma inkompatibbli mal-artikoli rilevanti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (Artikoli 14 u 
52) dwar id-dritt għall-edukazzjoni u l-prinċipju tal-proporzjonalità, u mad-Direttiva dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali fir-rigward tat-tħaddim tal-libertà tal-istabbiliment.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant qed ifittex li tittieħed azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex jinġieb fi tmiemu n-
numerus clausus li jirregola l-ammissjonijiet fil-Fakultà tal-Mediċina u l-Odontoloġija fid-
dawl tal-leġiżlazzjoni Taljana dwar l-edukazzjoni universitarja. Huwa jgħid li dawn ir-
restrizzjonijiet huma inkompatibbli mal-Artikoli rilevanti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
(Artikoli 14 u 52) dwar id-dritt għall-edukazzjoni kif ukoll il-prinċipju tal-proporzjonalità, u 
d-Direttiva dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali fir-rigward tat-tħaddim tal-
libertà tal-istabbiliment.
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Billi jinnota li, skont l-Artikolu 149 tat-Trattat, l-organizzazzjoni tas-sistema ta’ edukazzjoni 
ma taqax taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea iżda pjuttost taqa’ taħt ir-responsabilità 
esklussiva tal-Istati Membri, il-Parlament Ewropew iddikjara l-petizzjoni inammissibbli. 
Huwa informa lill-petizzjonant dwar dan, filwaqt li żied jgħid li d-dispożizzjonijiet 
imsemmija qabel tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u tad-Direttiva dwar il-kundizzjonijiet 
ta’ aċċess għall-professjonijiet regolamentati - u għaldaqstant it-tħaddim tal-libertà tal-
istabbiliment u l-għoti ħieles tas-servizzi - għandhom jiġu interpretati fid-dawl tad-
dispożizzjoni fundamentali tal-Artikolu 51(2) tal-Karta, li jistipula li din tal-aħħar ma 
tistabbilixxi l-ebda setgħa jew kompitu ġdid għall-Unjoni u ma timmodifikax il-kompetenzi u 
l-kompiti definiti fit-Trattati.

Il-petizzjonant, permezz ta’ ittra ġdida mibgħuta lill-Parlament Ewropew f’Mejju 2009, 
semma ċertu numru ta’ argumenti, b’mod partikolari, it-tagħwiġ ikkawżat lis-suq tal-
professjonijiet tas-saħħa. Huwa jqis li dan it-tagħwiġ, għalkemm isir l-Italja, ikollu effetti fuq 
il-bqija tal-Komunità u li għaldaqstant tinħtieġ l-azzjoni tal-Kummissjoni. Huwa jinvoka 
prinċipalment rakkomandazzjoni li ġejja mill-awtorità Taljana tal-protezzjoni tal-
kompetizzjoni u tas-suq (AGCM), li jisimha “Osservazzjonijiet dwar il-mod tal-istabbiliment 
tan-numerus clausus għall-aċċess għall-korsijiet universitarji fil-mediċina dentali”. Il-
konklużjonijiet tal-imsemmija rakkomandazzjoni, “biex jiġu kkonċiljati l-prinċipji ta’ 
protezzjoni tal-kwalità tal-edukazzjoni tal-membri fil-korsijiet għaċ-ċertifikat fil-mediċina 
dentali mal-ħarsien tal-kompetizzjoni fil-professjoni tad-dentistrija”, huma b’mod partikolari 
li, biex jiġi stabbilit in-numru annwali ta’ postijiet disponibbli għall-istudji fil-mediċina 
dentali, għandha tiġi kkunsidrata biss l-offerta għall-edukazzjoni u mhux rekwiżiti oħra 
relatati, pereżempju, mal-organizzazzjoni tal-professjoni, u li n-numru annwali ta’ persuni 
aċċettati għal dawn l-istudji għandu jiżdied sal-ikbar numru possibbli.

Il-Kummissjoni tingħaqad mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew imsemmija qabel li 
skontha, fid-dawl tal-Artikolu 149 tat-Trattat, l-organizzazzjoni tas-sistema tal-edukazzjoni 
taqa’ taħt ir-responsabilità esklussiva tal-Istati Membri u għaldaqstant mhijiex kompetenza 
tal-Unjoni Ewropea. Id-dokument tal-21 ta’ April 2009 tal-awtorità Taljana tal-protezzjoni 
tal-kompetizzjoni u tas-suq (AGCM), imressaq mill-petizzjonant, ikompli jikkonferma l-
argument li skontu dan huwa dibattitu nazzjonali intern dwar in-numru ta’ postijiet mogħtija 
kull sena għall-istudji fil-mediċina dentali.  

Kienet ingħatat risposta identika mis-servizzi tal-Kummissjoni lill-petizzjonant fil-21 ta’ 
Jannar 2008 bħala rispons għal ittra li kienet tittratta l-istess kwistjoni.


