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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1454/2009, imressqa minn M.E.S., ta’ nazzjonalità Maltija, dwar 
il-problemi għall-kisba ta’ kuntratt indefinit ta’ xogħol minkejja li ilha 
tokkupa l-istess kariga għal dawn l-aħħar seba’ snin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta talbet l-assistenza tal-Parlament Ewropew sabiex tingħata kuntratt indefinit 
wara li għal dawn l-aħħar seba’ snin hija ħadmet bħala Sostituta ta’ Assistenta għat-Tagħlim 
b’kuntratti definiti. Il-petizzjonanta tispjega li hija kisbet diversi kwalifiki tat-tagħlim, iżda d-
Diviżjoni tal-Edukazzjoni f’Malta rrifjutat li tagħtiha kuntratt għal perjodu indefinit.

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 fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta, għal dawn l-aħħar 7 snin, ħadmet kontinwament bħala Sostituta ta’
Assistenta għat-Tagħlim fuq kuntratti b’terminu fiss, iżda d-Diviżjoni Edukattiva f’Malta 
rrifjutat li tagħtiha kuntratt għal perjodu indefinit.  

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Id-Direttiva 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-



PE441.112v01-00 2/2 CM\814450MT.doc

MT

ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP1 (minn hawn ’il quddiem “id-Direttiva”) titlob li jkun hemm 
miżuri fl-Istati Membri għall-prevenzjoni ta’ abbuż minn kuntratti ta’ impjieg ta’ terminu fiss 
suċċessivi. 

Malta trasponiet id-Direttiva permezz ta’ Avviż Legali 51/07 (emendat mill-Avviżi Legali 
239/08 u 376/09), li tippermetti, skont ir-Regolament 7, li kuntratt b’terminu fiss jinbidel
f’kuntratt indefinit jekk l-impjegat iżomm il-kariga tiegħu għal erba’ snin konsekuttivi u ma 
jkun hemm l-ebda raġunijiet oġġettivi biex jiġġeddidlu jew jiġi estiż il-kuntratt għal terminu 
fiss. Il-leġiżlazzjoni Maltija tgħid li r-raġunijiet oġġettivi għandhom ikunu bbażati fuq 
ċirkostanzi preċiżi u konkreti li jikkaratterizzaw attività partikolari. B’mod partikolari, tali 
ċirkustanzi jistgħu jirriżultaw min-natura speċifika, jew minn karatteristiċi inerenti, tal-
kompiti li għandhom jitwettqu fil-kuntratt b’terminu fiss. Huwa l-irwol tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti biex jiddeterminaw iċ-ċirkostanzi li fihom jistgħu jkun preżenti 
raġunijiet oġġettivi. Ir-Regolament 7(5) jiddefinixxi t-terminu “impjegat kontinwament” bħala 
dak li jinkludi dawk il-kuntratti b’terminu fiss li jiġġeddu fi żmien sitt xhur minn meta jiskadu
u l-perjodu bejn il-kuntratti għandu jiġi inkluż fil-kalkolu tal-perjodu ta’ kwalifikazzjoni li 
jkopri erba’ snin.  

Jidher li ċ-ċirkostanzi tal-petizzjonanta huma koperti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ Malta.  
L-applikazzjoni korretta tal-Avviż Legali 51/07 hija kwistjoni għall-Qrati nazzjonali. Għandu 
jiġi ssuġġerit lill-petizzjonanta biex tirreferi għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tal-Avviż 
Legali 51/07 li jispeċifika li impjegat jista’ jippreżenta ilment lit-Tribunal Industrijali dwar il-
fatt li min iħaddmu kiser dritt konferit lilu minn dawn ir-regolamenti.

Konklużjoni 

Din il-petizzjoni ma tqajjimx kwistjonijiet ta’ konformità mad-Direttiva 1999/70/KE dwar il-
ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, UNICE u s-CEEP u l-ebda 
evidenza ma ġiet ippreżentata li l-Gvern ta’ Malta mhux jikkonforma mal-liġi Komunitarja 
f’dan il-każ.
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