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Suġġett: Petizzjoni 1453/2009, imressqa minn Brigitte Maille Calgaro, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar ir-rikonoxximent mill-awtoritajiet Taljani tal-kwalifiki legali 
Franċiżi tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta toġġezzjona għaċ-ċaħda tal-awtoritajiet Taljani fil-provinċja ta’ Padova biex 
jirrikonoxxu l-kwalifiki legali tagħha miksuba fi Franza u dan ma jippermettilhiex li teżerċita 
l-professjoni tagħha f’kumpanija tal-avukati fl-Italja, u għat-trattament mill-awtorità 
muniċipali ta’ Cervarese Santa Croce tal-applikazzjoni tagħha biex tieħu sehem 
f’kompetizzjoni għall-kariga ta’ assistent amministrattiv fid-dipartiment legali tagħha, filwaqt 
li tindika li ma ġewx ikkunsidrati l-kwalifiki Franċiżi tagħha. Hija titlob li l-awtoritajiet 
Taljani jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddenunzja l-fatt li l-kwalifika tagħha tal-liġi (kwalifika ta’ studji avvanzati 
fil-liġi pubblika) ma kinitx rikonoxxuta mill-awtoritajiet Taljani. B’mod aktar speċifiku, hija 
ġiet irrifjutata li tirreġistra mal-ordni tal-avukati ta’ Padova sabiex tagħmel sentejn ta’ prattika 
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legali f’uffiċċju. Barra minn hekk, hija qed tilmenta li ma ġietx aċċettata għal kompetizzjoni 
fuq il-bażi tal-kwalifiki u l-eżamijiet għall-kariga ta’ assistent amministrattiv, fis-sezzjoni 
legali. 

Hija tistaqsi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda tirrigwarda l-possibilità ta’ appell mhux 
kontenzjuż kontra l-awtoritajiet li ma japplikawx il-liġi Komunitarja u t-tieni hija dwar ir-
rikonoxximent tal-ekwivalenza ta’ kwalifiki fil-liġi Komunitarja.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-fatti denunzjati, il-petizzjonanta ma pprovdietx dokumenti li jagħtu prova ta’ 
rifjut ta’ reġistrazzjoni mal-ordni tal-avukati ta’ Padova jew ta’ rifjut milli tipparteċipa fil-
kompetizzjoni ta’ reklutaġġ mill-amministrazzjoni li organizzat din il-kompetizzjoni. Hija 
lanqas ma tispeċifika jekk dan ir-rifjut kienx assolut jew kienx bil-kundizzjoni li turi li kisbet 
l-għarfien u l-kwalifiki li kien jonqos fil-liġi Taljana, kundizzjoni li tippermetti l-
ġurisprudenza tal-Qorti (ara s-sentenza ta’ Morgenbesser, C- 313/01 tat-13 ta’ Novembru 
2003, punt 70).

Bl-ewwel mistoqsija tagħha tixtieq tkun taf dan: liema rikors jista’ jagħmel użu minnu ċittadin 
tal-Unjoni li jaffronta rifjut għall-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja mingħajr ma jidħol fi 
proċess ġuridiku li jwassal għand il-Qorti tal-Ġustizzja? It-tweġiba tinsab fin-netwerk Solvit li 
hija tista’ tuża billi tinvoka din is-sentenza Morgenbesser dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
għall-aċċess għall-apprendistat tal-avukati. Din is-sentenza ġiet ikkonfermata u ċċarata 
permezz tas-sentenza Pesla (C- 345/08) tal-10 ta’ Diċembru 2009.

It-tieni mistoqsija tagħha tittratta r-rikonoxximent tal-ekwivalenza tal-kwalifiki fil-liġi 
Komunitarja. Dan ir-rikonoximent għad irid jidħol fis-seħħ, skont hi, fuq il-bażi tal-Artikoli 
10, 12, 14, 39, 43 u 149 KE. Dawn l-Artikoli ġew invokati mill-Qorti ġuridika Taljana fil-
mistoqsija interlokutorja li hija għamlet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fil-kważa
Morgenbesser (C-313/01). Madankollu, il-Qorti laqgħet biss l-Artikoli 39 u 43 KE bħala 
dawk l-Artikoli li japplikaw għal din il-petizzjoni; fil-fatt, l-Artikoli 10, 12 u 14 KE huma 
dispożizzjonijiet aktar ġenerali u l-Artikolu 149 KE dwar l-edukazzjoni jeskludi kwalukwe 
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji tal-Istati Membri (ara l-
paragrafu 4 tiegħu). Dawn id-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE jerġgħu jissemmew fit-Trattat 
ta’ Lisbona dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, mill-Artikoli 3a(3) UE, 18, 26, 45, 49 
u 165 TFUE rispettivament .

Il-ġurisprudenza fil-kawża Morgenbesser mhijiex riservata fil-prinċipju tagħha għall-
professjoni ta’ avukat. Barra minn hekk, il-Qorti nnutat fiha li d-Direttiva 89/48 KE, li ġiet 
sostitwita bid-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali1, tapplika għall-professjonijisti li huma 
kwalifikati għalkollox, jiġifieri mhux għall-ekwivalenza akkademika tal-kwalifiki fil-
kunsiderazzjoni ta’ dan l-Artikolu 149 KE.

Konklużjoni

                                               
1 Ġ.U. L255 tat-30.9.2005, p. 22 et s.
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Il-petizzjoni ma tistabbilixxix ksur tal-liġi Komunitarja. Il-petizzjonanta tista’ tindirizza lin-
netwerk Solvit (http://www.ec.europa.eu/solvit/) billi tinvoka l-ġurisprudenza Morgenbesser.


