
CM\879012MT.doc PE473.739v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.9.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1355/2010, imressqa minn Christian Hehn, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-esklużjoni mill-impjieg fil-Ġermanja ta’ persuni 
ggradwati b’bakkalawrjati miksuba minn universitajiet barranin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, skont liġi li, isostni, tmur lura għall-perjodu tan-Nażi, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi qed jeskludu mis-suq Ġermaniż tal-impjieg lill-persuni ggradwati li għandhom 
bakkalwarjati miksuba minn universitajiet barranin. Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż 
b’bakkalawrjat minn università mhux Ġermaniża, huwa tal-fehma li huwa safa’ l-vittma ta’ 
diskriminazzjoni u li l-awtoritajiet Ġermaniżi għandhom jirrikonoxxu l-kwalifika tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant diġà ppreżenta lment quddiem il-Kummissjoni minħabba n-nuqqas ta’ 
rikonoxximent fil-Ġermanja ta’ bakkalawrjat superjuri bl-unuri Brittaniku tiegħu.  Il-
petizzjonant jargumenta wkoll li d-detenturi ta’ kwalifiki minn Stati Membri oħra ma jistgħux 
jużaw it-titolu tagħhom fil-Ġermanja għall-kuntrarju tad-detenturi tal-bakkalawrjati 
Ġermaniżi.

Wara li ġie eżaminat, l-ilment ingħalaq abbażi ta’ dawn ir-raġunijiet:

Il-petizzjonant ma kellux il-ħsieb li jeżerċita professjoni regolata fil-Ġermanja. Għalhekk, ma 
kellux japplika għar-rikonoxximent tal-kwalifika tiegħu sabiex jeżerċita l-professjoni.  Hija r-
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responsabilità tal-impjegatur potenzjali tiegħu li jivvaluta jekk il-kwalifika hijiex adattata 
għall-offerta tax-xogħol. Għalhekk, il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda ksur, mill-
awtoritajiet Ġermaniżi, tal-liġi Ewropea dwar din il-kwistjoni.

Il-petizzjonant ma pprovda l-ebda evidenza li turi li d-detenturi ta’ kwalifiki minn Stati 
Membri oħra ma jistgħux jużaw it-titolu tagħhom fil-Ġermanja.  B’mod partikolari, il-
petizzjonant ma pprovdiex evidenza li turi li l-Ġermanja ma kkonformatx mal-Qorti tal-
Ġustizzja, fil-każistika Dieter Kraus tal-31 ta’ Marzu 1993 (C-19/92).  F’din il-każistika, il-
Qorti kkonkludiet li l-Artikoli tat-Trattat għandhom jiġu interpretati b’tali mod li jfissru li 
huma ma jipprekludux Stat Membru milli jipprojbixxi ċittadin tiegħu stess, li jkollu titolu 
akkademiku postlawrja li jkun ingħata fi Stat Membru ieħor, milli juża dak it-titolu fit-
territorju tiegħu mingħajr ma jkun kiseb awtorizzazzjoni amministrattiva għal dan l-għan, bil-
kundizzjoni li l-proċedura tal-awtorizzazzjoni tkun maħsuba biss biex tivverifika jekk it-titolu 
akkademiku postlawrja jkunx ingħata kif suppost, li l-proċedura tkun aċċessibbli faċilment u 
ma teħtieġx li jitħallsu miżati amministrattivi eċċessivi, u li ċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni tkun 
tista’ tiġi soġġetta għal proċeduri ġudizzjarji, li l-persuna kkonċernata tkun tista’ ssir taf 
x’kienu r-raġunijiet għat-teħid tad-deċiżjoni u li l-pieni preskritti għan-nuqqas ta’ konformità 
mal-proċedura tal-awtorizzazzjoni ma jkunux sproporzjonati meta mqabbla mas-serjetà tar-
reat. Għalhekk, il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda ksur, mill-awtoritajiet Ġermaniżi, tal-
liġi Ewropea dwar din il-kwistjoni.


