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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1420/2010 imressqa minn M.A., ta’ ċittadinanza Franċiża, 
f’isem l-Association de Soutien aux Vacataires de l’Enseignement 
Supérieur, dwar l-istatut tal-impjieg għall-impjegati pubbliċi temporanji 
fl-universitajiet Franċiżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni titlob lill-Parlament jeżamina jekk l-istatut tal-impjieg għall-impjegati pubbliċi 
temporanji fl-universitajiet Franċiżi, kif stipulat fid-digriet 87-889 tad-29 ta’ Ottubru 1987, 
huwiex konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE. B’mod partikulari qed tinġibed l-attenzjoni għad-
dewmien (ta’ diversi xhur) fil-ħlas tas-salarji u għar-reklutaġġ u t-tkeċċija arbitjarji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ tali ħaddiema fi Franza f’isem 
organizzazzjoni Franċiża ta’ ħaddiema temporanji fil-qasam ta’ edukazzjoni ogħla. Il-
petizzjonant jistaqsi wkoll jekk ir-regoli Franċiżi (b’mod partikolari d-Décret n° 87-889 du 29 
octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des vacataires pour 
l’enseignement supérieur) jiksrux il-liġi tal-UE, pereżempju l-Artikolu 15 tal-Karta tad-
Drittijiet Fondamentali tal-UE, li jagħti lil kull ċittadin tal-Unjoni fost oħrajn, il-libertà li 
jfittex impjieg u li jaħdem fi kwalunkwe Stat Membru. 
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Il-kummenti tal-Kummissjoni

L-Istati Membri huma ġeneralment ħielsa li jistabbilixxu l-organizzazzjoni tas-settur pubbliku 
tagħhom (f’dan il-każ l-istituzzjonijiet ta’ tagħlim pubbliku), inklużi r-regoli dwar ir-reklutaġġ 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal.  Madankollu, ir-regoli nazzjonali m’għandhomx 
jiksru l-liġi tal-UE. 

Moviment liberu tal-ħaddiema

Il-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema (l-Artikolu 45 TFUE u l-Artikolu 3 u 7(1) 
tar-Regolament 1612/68 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema) tobbliga l-Istati Membri biex 
jittrattaw il-ħaddiema migranti bl-istess mod ta’ kif jittrattaw iċ-ċittadini tagħhom stess fir-
rigward tal-aċċess għax-xogħlijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. 

Id-Décret n° 87-889 ma jistipulax trattament differenti tal-ħaddiema migranti. Il-petizzjonant 
ma jagħti l-ebda informazzjoni li turi li l-ħaddiema migranti qed jiġu trattati b’mod differenti 
fil-prattika. 

Għaldaqstant, is-servizzi tal-Kummissjoni ma jaraw l-ebda ksur tar-regoli tal-UE dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. 

Liġi tax-xogħol

Il-problema speċifika ta’ ħafna dewmien fil-ħlas ta’ salarji li taqjmet mill-petizzjonant mhijiex 
kwistjoni koperta mil-liġi tal-UE (la t-Trattat u lanqas il-leġiżlazzjoni1 fil-qasam soċjali/tax-
xogħol). Id-Digriet imsemmi (Décret n° 87-889) ma jirregolax iż-żmien tal-ħlas tas-salarji. 
Fin-nuqqas ta’ rekwiżit speċifiku li jimponi tali dewmien, din il-kwistjoni taqa’ fi ħdan il-liġi 
u l-prattika nazzjonali biex tittieħed deċiżjoni dwar dawn il-kwistjonijiet.  Għaldaqstant, il-
Kummissjoni ma tistax tintervieni favur il-petizzjonant.

Konklużjonijiet

Il-petizzjoni ma turi l-ebda ksur tal-liġi tal-UE.

                                               
1 Id-“Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard” (id-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet 
kummerċjali) mhix applikabbli, peress li tapplika biss għal “transazzjonijiet bejn intrapriżi 
jew bejn intrapriżi u awtoritajiet pubbliċi li twassal għall-ġarr ta’ oġġetti jew il-provvista ta’ 
servizzi għall-ħlas”.


