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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:Petizzjoni 0839/2009, imressqa minn María Antonia Moro Ortigosa, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar ir-rikonoxximent mill-Ministeru tal-Edukazzjoni 
tal-kwalifika segretarjali tagħha – “Brevet de Technicien Superieur” (BTS) -
bħala diploma għal kariga ta’ tekniku segretarjali bilingwi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li meta l-Ministeru rrikonoxxa l-kwalifika segretarjali Franċiża tal-
BTS tagħha, huwa ma qiesx il-fatt li dan kien ċertifikat avvanzat u qiesu bħala kwalifika tal-
edukazzjoni sekondarja vokazzjonali teknika. Il-petizzjonanta ma taqbilx mal-evalwazzjoni 
tal-Ministeru. Din tgħid li hija ressqet appell lill-qorti amministrattiva.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonanta talbet ir-rikonoxximent uffiċjali tal-kwalifika tagħha - “Brevet de Technicien 
Supérieur” (BTS), miksuba fi Franza. Skont l-opinjoni tagħha, li hija bbażata fost l-oħrajn fuq 
estratt ta’ organigramma tas-sistema tal-edukazzjoni Franċiża li hija tehmeż mal-petizzjoni 
tagħha, din il-kwalifika, fis-sistema tal-edukazzjoni Franċiża, hija kklassifikata bħala parti 
mill-edukazzjoni ogħla. Barra minn hekk, l-istudju biex tinkiseb din il-kwalifika jsir wara l-
bakkalawrjat. 

Madankollu, il-petizzjonanta tilmenta dwar il-fatt li, meta l-Ministeru Spanjol tal-edukazzjoni 
rrikonoxxa l-kwalifika tagħha inkwistjoni, dan ma kkunsidrax il-fatt li kien ċertifikat avvanzat 
u qiesu bħala kwalifika vokazzjonali teknika. It-termini tad-deċiżjoni tar-rikonoxximent 
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meħuda mill-awtoritajiet Spanjoli jagħtu lill-kwalifika tal-BTS tal-petizzjonanta l-valur ta’ 
“Técnica Especialista en Secretaria Bilingüe de Dirección, Formación Profesional de Segundo 
Grado, Rama Administrativa y Comercial”, jiġifieri “grad ta’ tekniku speċjalista segretarjali 
bilingwi ta’ tmexxija, taħriġ vokazzjonali tat-tieni livell, fergħa amministrattiva u 
kummerċjali”. 

Il-persuna kkonċernata ma taqbilx mad-deċiżjoni għax taħseb li l-evalwazzjoni li saret mill-
Ministeru tnaqqas il-valur tal-kwalifika tagħha. Hija tosserva li fi Spanja ma jeżistix l-
ekwivalenti tal-kwalifika Franċiża. Bi tweġiba għat-talba tagħha ta’ evalwazzjoni mill-ġdid, 
il-Ministeru jirrakkomanda lill-petizzjonanta li tressaq appell quddiem il-qrati amministrattivi.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanta tosserva li għamlet ħafna sagrifiċċji għall-istudji tagħha u li 
kieku riedet tikseb kwalifika ekwivalenti għall-edukazzjoni sekondarja, hija ma kenitx se 
tiddedika sentejn oħra għall-istudju wara l-bakkalwrjat. Għaldaqstant, id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet Spanjoli qed toħolqilha sitwazzjoni imbarazzanti u hija taħseb li ġiet ippenalizzata 
minn pajjiżha stess talli studjat fi Stat Membru ieħor.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonanta li l-istudji li għamlet fi Franza saru wara li kisbet il-
bakkalawrjat u li l-istudji tagħha biex tikseb il-kwalifika tal-BTS jagħmlu parti mill-
edukazzjoni ogħla fi Franza. Il-Kummissjoni għandha tifhem li l-kumplessità tal-ekwivalenza 
tal-kwalifika tagħha żdiedet minħabba l-fatt li, għalkemm din il-kwalifika tingħata bi 
prinċipju wara sentejn ta’ studju, din ma tagħmilx parti mis-sistema attwalment magħrufa fi 
Franza bl-isem ta’ “LMD” (Lawrja – Masters – Dottorat) għax l-ewwel wieħed minn dawn it-
tliet stadji jeħtieġ tliet snin ta’ studju u ma jeżistix stadju intermedju, skont is-sistema ta’ 
Bologna. Madankollu, l-istudju tal-każ jippermetti li jiġi nnutat li l-kwalifika tagħha nkisbet 
fl-1990, jiġifieri ħafna qabel is-sistema ta’ Bologna.

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Istati Membri, u mhux il-Komunità, huma responsabbli għar-
rikonoxximent akkademiku tal-kwalifiki, f’konformità mal-Artikolu 149 tat-Trattat KE. Hija 
tqis li jkun aħjar jekk il-problema tal-persuna kkonċernata tissolva filwaqt li jiġu kkunsidrati 
l-ekwivalenzi fis-seħħ meta kisbet il-kwalifika tagħha. Ikun aħjar ukoll li jiġi kkunsidrat il-
prinċipju li skontu student m’għandux jiġi penalizzat minħabba l-fatt li għamel l-istudji tiegħu 
(jew parti minnhom) fi Stat Membru ieħor. Fil-fatt, rifjut li kwalifika tiġi rikonoxxuta 
mingħajr ġustifikazzjoni adegwata, jew l-applikazzjoni ta’ proċeduri eċċessivament twal u li 
jiswew il-flus, jista’ jiġi interpretat bħala rifjut li jkun qed jippenalizza ċittadin Ewropew talli 
jkun eżerċita d-dritt tiegħu tal-moviment liberu u talli jkun studja fi Stat Membru ieħor, u dan 
jista’ jitqies ukoll bħala ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, sabiex jitnaqqsu d-diffikultajiet prattiċi marbuta mar-rikonoxximent 
transkonfinali tal-kwalifiki fl-UE mingħajr ma wieħed jirrikorri għal proċeduri legali, l-
Unjoni Ewropea ħeġġet lill-Istati Membri biex iwaqqfu netwerk ta’ ċentri ta’ informazzjoni 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi u professjonali, li sikwit jista’ jgħin biex 
jissolvew dan it-tip ta’ problemi ta’ rikonoxximent u/jew ta’ aċċess għall-istudji, permezz ta’ 
kuntatti diretti bejn iċ-ċentri tal-pajjiżi kkonċernati. 

Għaldaqstant, jiġi rrakkomandat lill-persuna kkonċernata li tikkonsulta n-netwerk ENIC-
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NARIC, li l-indirizz tiegħu huwa dan li ġej (flimkien mal-indirizzi u l-punti ta’ kuntatt kollha 
għall-Istati Membri kollha):

http://www.enic-naric.net/

Il-Kummissjoni Ewropea taqbel li r-rimedji nazzjonali, irrakomandati mill-awtoritajiet 
Spanjoli u anki mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew (li wieħed 
jeżawrixxi r-rimedji legali disponibbli fi Spanja, filwaqt li jagħmel appell quddiem il-qorti 
amministrattiva), huwa pass fid-direzzjoni t-tajba, jekk sadattant il-problema ma tissolviex 
mod ieħor. Fil-fatt, l-awtoritajiet nazzjonali, inklużi l-istituzzjonijiet legali, huma eqreb tar-
realtà ta’ każ individwali bħal dak ta’ din il-petizzjoni u għaldaqstant jinsabu f’pożizzjoni 
aħjar biex jeżaminaw l-elementi kollha tal-każ u biex jiċċaraw il-konfużjoni f’din il-kwistjoni 
u l-emendi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali f’dak iż-żmien.


