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Suġġett: Petizzjoni 0814/2011, imressqa minn Sara Consuegra, ta’ ċittadinanza 
Belġjana, dwar tqassim inġust tal-ispejjeż ta’ studju tal-istudenti 
internazzjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija Belġjana u tistudja f’università Olandiża. Hi nnutat li ċittadin Olandiż li 
jistudja l-Belġju għandu spejjeż ta’ studju ħafna iktar baxxi milli għandu Belġjan li jistudja 
fil-Pajjiżi l-Baxxi. Hija tal-fehma li l-istudenti li jistudjaw barra minn pajjiżhom mingħajr ma 
jiffurmaw parti mill-programm “Erasmus ” jiffaċċjaw regolamenti finanzjarji li jrendu l-
istudju f’pajjiż ieħor diffiċli. Hija titlob tqassim aktar ibbilanċjat ta’ spejjeż ta’ studju għall-
istudenti internazzjoanli

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. It-Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-Kummissjoni tinnota li l-petizzjonanta ssostni li l-ispejjeż tal-istudju għal studenti 
internazzjonali huwa mqassam b’mod inġust, minħabba li xi skejjel tal-gvern jagħżlu li 
jiffukaw l-isforzi finanzjarji tagħhom fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż ta’ studju tagħhom filwaqt li 
oħrajn jagħtu prijorità għall-finanzjament tal-istudju. Il-petizzjonanta tagħti eżempju ta’ 
student Belġjan li jistudja fl-Olanda, li, minħabba n-nuqqas ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Gvern Belġjan, in-nuqqas ta’ eleġibilità għal għajnuna finanzjarja Olandiża u miżati ta’ 
reġistrazzjoni ogħla fl-Universitajiet Olandiżi, ser ikun finanzjarjament agħar minn student 
Olandiż li jistudja fil-Belġju, li jibbenefika minn miżati ta’ reġistrazzjoni mnaqqsa 
f’universitajiet Belġjani u mill-għajnuna finanzjarja mogħtija mill-Gvern Olandiż.
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Il-Kummissjoni tfakkar illi, filwaqt li l-Istati Membri huma kompetenti, taħt l-Artikolu 165 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), rigward il-kontenut tat-tagħlim 
u l-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni tagħhom, dik il-kompetenza għandha tiġi 
eżerċitata skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari skont id-dispożizzjonijiet tat-
Trattat dwar il-libertà ta’ moviment u residenza fit-territorju tal-Istati Membri (l-Artikolu 21 
TFUE) jew il-projbizzjoni ta’ kwalunkwe diskriminazzjoni fuq bażi ta’ nazzjonalità fi ħdan l-
ambitu tat-Trattat (l-Artikolu 18 TFUE). Madanakollu, l-Kummissjoni tinnota li l-ħolqien ta’ 
tqassim aktar ibbilanċjat tal-ispejjeż tal-istudju għal studenti internazzjonali – bħalma titlob il-
petizzjonanta – jinvolvi ċertu grad ta’ armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti tal-Istati 
Membri f’dan ir-rigward. Minħabba li għażla bħal din hija eskluża mill-qasam tat-taħriġ 
edukazzjonali u vokazzjonali permezz tal-Artikolu 165 (4) TFUE imsemmi, jirriżulta li t-talba 
tal-petizzjonanta ma tistax tiġi trattata fl-ambitu tal-liġi tal-UE.


