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Suġġett: Petizzjoni 1434/2010 imressqa minn L.G., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar ir-
rikonoxximent bħala għalliema kkwalifikata fil-Pajjiżi l-Baxxi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li kisbet diploma bħala għalliema kkwalifikata (QTS) fir-Renju Unit, tgħix 
fil-Pajjiżi l-Baxxi fejn ilha tgħallem għal numru ta’ snin. Madankollu, l-applikazzjoni tagħha 
għal rikonoxximent bħala għalliema kkwalifikata ġiet irrifjutata mill-awtoritajiet Olandiżi li 
infurmawha li, sabiex tkun eliġibbli, hija kienet mitluba tlesti l-perjodu ta’ induzzjoni mitlub 
fir-Renju Unit. Il-petizzjonanta targumenta li dan m’għandu l-ebda skop ladarba s-sistema 
edukattiva Brittanika u dik Olandiża huma differenti għalkollox u li hija fil-fatt kienet qed 
taħdem bħala għalliema fil-Pajjiżi l-Baxxi u lestiet numru ta’ korsijiet u workshops. Hija 
tixtieq tkun taf jekk il-kondizzjoni stipolata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni Olandiż hijiex 
f’konformità mad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali. 

2. Ammissibilità

Iddikjarati ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonanta kisbet l-istejtus ta’ għalliema kwalifikata (QTS) fir-Renju Unit iżda ma 
lestietx il-perjodu ta’ induzzjoni, li huwa rekwiżit biex issir għalliema kwalifikata bis-sħiħ fir-
Renju Unit. Il-petizzjonanta applikat għar-rikonoxximent tal-kwalifika tagħha fil-Pajjiżi 
Baxxi. Il-Pajjiżi l-Baxxi rrifjutaw l-applikazzjoni fuq il-bażi li l-petizzjonanta mhix 
kwalifikata bis-sħiħ biex tgħallem fir-Renju Unit. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni
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Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fl-UE huwa rregolat mid-Direttiva 2005/36/KE 
dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali. Din id-Direttiva tippermetti li l-
professjonist/migrant, fi Stat Membru ieħor, jistabbilixxi ruħu u jsegwi l-professjoni li kiseb 
il-kwalifiki għaliha fi Stat Membru bil-kundizzjoni li: 

- il-professjoni hija regolata fl-Istat Membru ospitanti 

- il-migrant ikunn kiseb il-kwalifiki professjonali fl-UE (jew ikun kiseb il-kwalifiki 
professjonali f’pajjiż terz u jekk kiseb 3 snin ta’ esperjenza professjonali f’dik il-professjoni 
fit-territorju tal-Istat Membru li rrikonoxxa din il-kwalifika professjonali formali).

Il-professjoni ta’ għalliem mhix armonizzata fl-Unjoni Ewropea. Ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki ta’ għalliem jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-hekk imsejħa sistema ġenerali dwar ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali kif stabbiliti fit-Titolu III, Kapitolu I tad-Direttiva 
2005/36/KE. Is-sistema ġenerali ma tipprovdix għar-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki 
professjonali. Il-ħsieb ta’ din is-sistema huwa li l-Istat Membru ospitanti (f’dan il-każ il-
Pajjiżi Baxxi) għandu jippermetti lil ċittadin tal-UE jeżerċita professjoni fit-territorju tiegħu 
anke jekk ma jkollux id-diploma nazzjonali meħtieġa, sakemm huwa jkollu d-diploma 
meħtieġa fi Stat Membru ieħor biex jibda jew jipprattika l-istess professjoni. 

Fir-rigward tal-Istejtus ta’ Għalliem Kwalifikat, ir-Renju Unit stabbilixxa, fl-1 ta’ Settembru 
1999, li l-għalliema li jikkwalifikaw wara s-7 ta’ Mejju 1999 għandhom jagħmlu u jlestu 
b’suċċess perjodu ta’ induzzjoni biex ikunu eleġibbli għal impjieg fi skejjel miżmuma minn 
fondi pubbliċi u fi skejjel speċjali mhux miżmuma minn fondi pubbliċi fl-Ingilterra. Perjodu 
ta’ induzzjoni jdum tliet termini skolastiċi (jew l-ekwivalenti tagħhom), u jikkombina 
programm individwalizzat ta’ monitoraġġ u appoġġ ma’ stima tal-prestazzjoni.

Għaldaqstant, jekk il-petizzjonanta ma lestietx il-perjodu ta’ induzzjoni, hija mhix kwalifikata 
bis-sħiħ bħala għalliema fir-Renju Unit. Għal din ir-raġuni, id-dispożizzjonijiet skont id-
Direttiva 2005/36/KE ma japplikawx. L-awtoritajiet Olandiżi m’għandhomx jirrikonoxxu l-
kwalifiki tal-petizzjonanta tar-Renju Unit peress li hija mhix ikkunsidrata bħala kwalifikata 
bis-sħiħ fir-Renju Unit ladarba ma lestietx il-perjodu ta’ induzzjoni. 

L-awtoritajiet Olandiżi għandhom, madankollu, fil-każijiet fejn id-Direttiva tal-Kwalifiki 
Professjonali mhix applikabbli, japplikaw ir-regoli tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE). L-awtoritajiet Olandiżi għandhom jiċċekkjaw jekk għandhomx 
jirrikonoxxu l-kwalifiki tal-petizzjonanta fuq il-bażi tal-Artikoli 45 et seq. TFUE u tal-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea bħal fil-kawża C-345/08.

Konklużjonijiet

Id-Direttiva 2005/36/KE ma tapplikax għal dan il-każ. L-awtoritajiet Olandiżi m’għandhomx 
jirrikonoxxu l-kwalifiki tal-petizzjonanta fuq bażi ta’ din id-Direttiva. Madankollu, l-
awtoritajiet Olandiżi għandhom jiċċekkjaw jekk ir-rikonoxximent jistax jiġi bbażat fuq ir-
regoli tat-TFUE. F’dan l-istadju, il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonanta biex 
tikkuntattja l-punt ta’ kuntatt nazzjonali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fil-
Pajjiżi Baxxi1. 
                                               
1 Is-Sra Kitty Wigleven, Tel: +31 70 426 02 86, Fax: +31 70 426 03 95, Indirizz elettroniku: 
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Minkejja li d-Direttiva tal-Kwalifiki Professjonali mhix applikabbli, il-punt ta’ kuntatt jista’ 
jkun kapaċi jgħin lill-petizzjonanta u jinfurmaha dwar id-drittijiet tagħha.
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