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Suġġett: Petizzjoni 0699/2009, imressqa minn Pawel Gregorek, Pollakk, dwar id-
diskrimanzzjoni barra l-pajjiż kontra persuni b’lawrja Pollakka tal-arkitettura

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li għandu lawrja Pollakka tal-arkitettura, jiddeskrivi d-diffikultajiet li ltaqa’ 
magħhom meta pprova japplika għal kors postlawrja fl-arkitettura fl-Università ta’ Belfast. 
Huwa ġie mgħarraf li l-lawrja Pollakka tiegħu trid tkun akkumpanjata minn ċertifikat ta’ 
sħubija tal-Kamra reġjonali rilevanti tal-periti fil-Polonja li jagħtih id-dritt li jipprattika bħala 
perit fil-Polonja. Madankollu, mhux possibbli li wieħed ikun membru tal-Kamra tal-Periti fil-
Polonja jekk dak li jkun ma jkollux ċertifikat postlawrja Pollakk korrispondenti. Il-
petizzjonant qed jirrimarka li, għalkemm fl-2008 kien hemm bidla tar-regolamenti Pollakki 
għas-sħubija fil-Kamra tal-Periti, din il-bidla ma tat l-ebda soluzzjoni għalih u għal oħrajn 
residenti barra b’lawrja Pollakka fl-arkitettura. Billi, fil-fehma tiegħu, dan huwa każ ta’ 
trattament diskriminatorju, huwa qed jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jintervieni fil-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant għandu lawrja ta’ Masters fl-arkitettura, li kiseb fl-2003 mill-Fakultà tal-
arkitettura tal-Università teknoloġika ta’ Krakovja (il-Polonja). Wara li kiseb il-Masters, huwa 
beda jaħdem f’aġenzija Pollakka tal-arkitettura u fl-2007 ddeċieda li jmur jaħdem l-Irlanda ta’ 
Fuq, f’aġenzija tal-arkitettura, u ilu jaħdem hemm minn dakinhar. Is-sena li għaddiet, huwa 
beda l-formalitajiet biex jikseb l-awtorizzazzjoni biex jipprattika l-professjoni ta’ perit fir-
Renju Unit.
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Biex jikseb din l-awtorizzazzjoni, ir-Renju Unit talbu jagħmel kors ta’ sena f’università 
awtorizzata u li jkollu mill-inqas sentejn esperjenza ta’ xogħol f’aġenzija tal-arkitettura; iżda 
huwa ġie infurmat mill-Queen’s University f’Belfast li, biex ikollu aċċess għall-istudji 
postlawrja fl-arkitettura, il-lawrja Pollakka tiegħu għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat 
li juri li jagħmel parti mill-Kamra tal-Periti kompetenti reġjonali fil-Polonja, li jagħtih id-dritt 
li jipprattika l-professjoni ta’ perit fil-Polonja. Dak li l-petizzjonant iqis paradossali huwa li, 
kieku kellu d-dritt li jipprattika l-professjoni ta’ perit fil-Polonja, dan id-dritt kien ikun 
rikonoxxut awtomatikament fir-Renju Unit u ma kienx ikun jeħtieġlu jagħmel korsijiet 
universitarji addizzjonali; iżda biex jingħaqad mal-Kamra tal-Periti kien ikollu mhux biss 
jagħmel Masters iżda wkoll studji postlawrja. Għaldaqstant, huwa jqis li jinsab f’ċirku 
vizzjuż. Fl-aħħar nett, huwa jżid li fl-2008 kien hemm bidla fir-regoli Pollakki li jirregolaw is-
sħubija mal-Kamra tal-Periti iżda dan ma wassalx għal soluzzjoni, la għalih u lanqas għal 
persuni oħra residenti barra l-pajjiż u li għandhom lawrja Pollakka fl-arkitettura.

Billi l-petizzjonant ma kisibx id-dritt li jipprattika l-professjoni ta’ arkitett fil-Polonja, l-
applikazzjoni tiegħu għal kors tal-arkitettura fir-Renju Unit taqa’ fil-qasam tar-rikonoxximent 
tal-kwalifiki akkademiċi tiegħu u mhux tal-kwalifiki professjonali tiegħu. F’dan ir-rigward, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea, applikati sat-30 ta’ Novembru 2009 u msemmija mill-ġdid fl-Artikolu 5 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea1, applikabbli mill-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea, skont il-
prinċipju tal-għoti tal-kompetenzi, għandha biss taġixxi fil-limiti tal-kompetenzi mogħtija 
lilha mill-Istati Membri fit-Trattati sabiex twettaq l-objettivi stabbiliti minn dawn it-Trattati, u 
l-kompetenzi kollha li ma jingħatawx lill-Unjoni fit-Trattati jibqgħu għand l-Istati Membri. 
Madankollu, fil-qasam tal-edukazzjoni, l-Artikolu 149 tat-Trattat KE (imsemmi mill-ġdid 
mill-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, applikabbli mill-1 ta’ Diċembru 
2009) jistipula li l-Unjoni Ewropea għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ 
kwalità billi tinkoraġġixxi koperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi 
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tagħhom filwaqt li tirrispetta għalkollox ir-
responsabilità tal-Istati Membri għal dak li hu kontenut ta’ tagħlim u l-organizzazzjoni ta’ 
sistemi ta’ edukazzjoni u d-diversità kulturali u lingwistika tagħhom.
  
F’dan il-kuntest, ir-rikonoxximent tal-lawrji li jirregola l-aċċess għall-edukazzjoni huwa 
kompetenza tal-Istati Membri. 

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun tista’ tintervieni biss jekk ir-rifjut 
tar-rikonoxximent tal-lawrja kien ibbażat fuq diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità. 
Barra minn hekk, rifjut li lawrja tiġi rikonoxxuta mingħajr ġustifikazzjoni adegwata, jew l-
applikazzjoni ta’ proċeduri eċċessivament twal jew li jiswew il-flus, jista’ jiġi interpretat 
bħala kastig għal ċittadin Ewropew talli jkun eżerċita d-dritt tiegħu tal-moviment ħieles u talli 
jkun studja fi Stat Membru ieħor. Għaldaqstant, dawn il-prattiki jistgħu jitqiesu wkoll 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 

                                               
1 Verżjoni kkonsolidtata ppubblikata fil-ĠU nru C 115 tad-9 ta’ Mejju 2008, p. 13.
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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-
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/

Fl-aħħar nett, sabiex din il-komunikazzjoni tkun assolutament kompluta, il-Kummissjoni 
tixtieq issemmi li fl-2007 kienet irċeviet ilment mill-Assoċjazzjoni tal-Persuni Gradwati fl-
Arkitettura mill-Fakultajiet Pollakki (ADRUP) dwar l-istess suġġett; għaldaqstant, hija 
rreferiet għall-awtoritajiet Brittaniċi li wieġbu b’ittra tad-9 ta’ April 2008, li fiha talbu 
informazzjoni addizzjonali dwar in-natura speċifika tal-ilment. Fl-opinjoni tal-awtoritajiet 
Brittaniċi, l-awtorità responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-Periti (ARB, Architects Registration 
Board) m’għandhiex is-setgħa li tipprojbixxi lill-istudenti li jkollhom aċċess għall-korsijiet 
akkademiċi. Għaldaqstant, din hija konfużjoni fl-ilment bejn min-naħa l-waħda, l-aċċess 
għall-istudji fis-sens akkademiku tat-terminu u min-naħa l-oħra, il-proċedura ta’ evalwazzjoni 
tal-kwalifiki professjonali, li saret mill-ARB. Il-Kummissjoni, b’ittra tal-20 ta’ Ġunju 2008, 
bagħtet lill-persuni li ressqu l-ilment it-talba ta’ kjarifika tal-awtoritajiet Brittaniċi. Il-
Kummissjoni, billi ma rċevitx risposta min-naħa tal-persuni li ressqu l-ilment, ikkunsidrat il-
kwistjoni magħluqa.


