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Suġġett: Petizzjoni 0607/2009, imressqa minn Rona Steffens, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi Olandiżi tagħha fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li studjat fl-Olanda u qiegħda tfittex impjieg bħala għalliema fil-Ġermanja, 
tindika li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-kwalifiki akkademiċi 
Olandiżi tagħha. Il-petizzjonanta ssostni li r-riżultati li kisbet u l-krediti mogħtija lilha skont 
is-sistema ta’ Bologna jagħmluha eliġibbli għall-impjieg inkwistjoni u għalhekk qed titlob l-
assistenza tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Settembru 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 studjat l-Olanda u qed tfittex impjieg bħala għalliema fil-Ġermanja. Hija 
tindika li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-kwalifiki akkademiċi 
Olandiżi tagħha biex tiġi aċċettata għal dan l-impjieg. Hija tafferma li r-riżultati li kisbet u l-
krediti mogħtija lilha skont il-proċess ta’ Bologna għandhom jippermettulha li tibbenefika 
mill-eliġibilità għall-impjieg inkwistjoni.

Il-Kummissjoni tosserva li skont l-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, 
il-Komunità għandha taġixxi fil-limiti tal-poteri konferiti lilha minn dan it-Trattat. Fil-qasam 
tal-edukazzjoni, l-Artikolu 149 tat-Trattat jistipula li l-Komunità għandha tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi tinkoraġġixxi koperazzjoni bejn l-Istati Membri 
u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġja u tissuplimenta l-azzjonijiet tagħhom, filwaqt li 
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tirrispetta għalkollox ir-responsabilità tal-Istati Membri għal dak li hu kontenut ta’ tagħlim u 
l-organizzazzjoni ta’ sistemi ta’ edukazzjoni. F’dan il-kuntest, ir-rikonoxximent akkademiku 
tad-diplomi universitarji jaqa’ taħt il-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri. Fir-rigward 
tal-proċess ta’ Bologna li tagħmel referenza għalih il-petizzjonanta, dan mhuwiex strument ta’ 
regoli vinkolanti iżda proċess volontarju u intergovernattiv u r-riformi tiegħu għadhom ma 
ġewx implimentati fl-oqsma kollha tal-istudji universitarji fl-Istati Membri.

Madankollu, il-Kummissjoni kompliet tħeġġeġ il-mobilità tal-istudenti, bħalma tixhed il-
pubblikazzjoni f’Lulju 2009 tal-Green Paper dwar il-mobilità taż-żgħażagħ għal raġunijiet ta’ 
tagħlim: dan huwa wieħed mill-objettivi tal-azzjoni tagħha fil-qasam tal-edukazzjoni, billi dan 
jinkludi wkoll it-tħeġġiġ tar-rikonoxximent akkademiku tad-diplomi (Artikolu 149(2) tat-
Trattat). Għaldaqstant, il-Kummissjoni tqis li r-rifjut li tiġi rikonoxxuta diploma jew perjodu 
ta’ studju mingħajr ġustifikazzjoni adegwata, jew l-implimentazzjoni ta’ proċeduri 
eċċessivament twal jew li jiswew il-flus jistgħu jiġu interpretati bħala kastig lil ċittadin 
Ewropew talli jkun eżerċita d-dritt tiegħu tal-moviment ħieles u talli jkun studja fi Stat 
Membru ieħor. Bl-istess ipoteżi, dawn il-prattiki jistgħu jiġu kkunsidrati bħala ksur tal-liġi 
Komunitarja. 

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 
akkademiku u għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, li sikwit jista’ jgħin biex 
jissolvew dan it-tip ta’ problemi permezz ta’ kuntatti diretti bejn iċ-ċentri tal-pajjiżi 
kkonċernati. Għal iktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent tad-diplomi tagħha u l-perjodi 
ta’ studju, il-petizzjonanta tiġi rrakkomandata li tikkonsulta n-netwerk ENIC-NARIC. Is-sit 
tal-Internet li ġej jipprovdi l-indirizzi u l-punti ta’ kuntatt kollha għall-Istati Membri kollha.

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


