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Suġġett: Petizzjoni 0131/2012, imressqa minn Mario Di Nardo, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifika personali miksuba f’Pajjiż 
Membru tal-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant l-awtoritajiet kompetenti Taljani jitolbu miżuri ta’ kumpens mingħajr 
motiv, fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva  2005/36 KE,  lil dawk li jaspiraw li jsiru 
għalliema u jressqu talba ta’ approvazzjoni tat-titlu kwalifikanti għall-professjoni ta’ għalliem 
miksub fi Spanja, jew inkella l-hekk imsejjaħ "master en formacion de Profesorado". B’mod 
partikolari qed tintalab approvazzjoni tat-tip tal-Ministeru Spanjol tal-lawrja Taljana bħala 
kundizzjoni ġenerali għall-approvazzjoni tal-Master.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Il-petizzjoni tikkonċerna r-rikonoxximent fl-Italja ta’ kwalifiki professjonali għall-professjoni 
ta’ għalliem ottenuti fi Spanja, abbażi ta’ grad ta’ baċellerat ottenut fl-Italja.

L-istrument ġuridiku li jirregola r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali huwa d-Direttiva 
2005/36/KE. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki ta’ għalliem jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-
hekk imsejħa sistema ġenerali, kif spjegat fit-Titolu III, Kapitolu I tad-Direttiva. Ir-
raġunament ta’ din is-sistema hu li l-Istat Membru ospitanti (f’dan il-każ l-Italja) irid 
jippermetti liċ-ċittadin tal-UE jeżerċita professjoni fit-territorju tiegħu anke jekk hu jew hi 
m’għandhomx id-diploma nazzjonali meħtieġa, kemm-il darba hu jew hi għandhom id-
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diploma meħtieġa fi Stat Membru ieħor (f’dan il-każ Spanja) biex jibdew jew isegwu l-istess 
professjoni. Madankollu, din is-sistema ma tintroduċix ir-rikonoxximent awtomatiku tal-
kwalifiki professjonali. Huwa biss fejn hemm differenzi sostanzjali bejn l-edukazzjoni u t-
taħriġ tal-migrant (fid-durata jew fl-ambitu tal-attivitajiet) u r-rekwiżiti fl-Istat Membru 
ospitanti, li dan tal-aħħar jista’ jimponi fuq il-migrant miżura ta’ kumpens (perjodu ta’ 
adattament jew test tal-aptitudni) filwaqt li hu f’idejn il-migrant li jagħżel jew waħda jew l-
oħra.

Il-Kummissjoni tinsab konxja mill-problemi li jikkonċernaw ir-rikonoxximent tal-kwalifiki ta' 
għalliem Spanjoli fl-Italja. Skont il-Bażi ta’ Dejta tal-Professjonijiet Irregolati1, il-professjoni 
ta’ (għadd ta’ tipi ta’) għalliem tal-iskola hija regolata kemm fi Spanja u kemm fl-Italja. Id-
Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali tapplika kemm-il darba l-professjoni hija rregolata 
fl-Istat Membru ospitanti (li huwa l-każ) u l-applikant ikun ikkwalifikat għalkollox fl-Istat 
Membru li jkun pajjiżu.

Minn Mejju 2011 ’l hawn, il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq din il-problema flimkien mal-
awtoritajiet Taljani u Spanjoli. Il-kwestjoni l-importanti kienet jekk l-applikanti li kisbu l-
kwalifiki professjonali tagħhom fi Spanja, abbażi ta’ Grad ta’ Baċellerat Taljan, kinux 
ikkwalifikati għalkollox biex jgħallmu fi Spanja.

Il-petizzjonant isemmi fil-petizzjoni li l-awtoritajiet Taljani talbu li l-Baċellerat Taljan jiġi 
omologat mill-awtoritajiet Spanjoli. Skont it-tagħrif disponibbli, biex dak li jkun ikun 
għalliem ikkwalifikata għalkollox fi Spanja jeħtieġ li jkun ottjena l-kwalifiki akkademiċi 
relevanti u jsegwi taħriġ speċifiku għall-għalliema li jwasslu għaċ-ċertifikat professjonali tal-
ispeċjalizzazzjoni pedagoġika (CAP). It-taħriġ speċifiku għall-għalliema (CAP) dan l-aħħar 
ġie mibdul u issa huwa Grad ta’ Master (Master de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Jekk persuna tkun għamlet parti mill-istudji tagħha s-safar, hu jew hi jkunu jeħtieġu l-
omologazzjoni tad-diploma (baċellerat) li jkun ottjena mill-Istat Membru pajjiżu u Grad ta’ 
Master Spanjol għall-għalliema (jew il-CAP). L-omologazzjoni tirrikonoxxi speċifikament l-
istudji li jkunu saru s-safar, għax biex wieħed ikun għalliem jeħtieġ li juri kwalifiki speċifiċi 
biex jgħallem is-suġġetti rispettivi.  

Il-Kummissjoni tinsab konxja li xi studenti barranin kisbu l-“homologation a grado”, flimkien 
mal-Master biex isiru għalliema. Madankollu, l-“homologation a grado” huwa livell aktar 
ġenerali ta’ omologazzjoni li tirrikonoxxi d-durata tal-istudji li jkunu ġew segwiti s-safar. u 
ma tirrikonoxxix kwalifiki speċifiċi f’suġġetti speċifiċi. Biex dak li jkun ikun ikkwalifikat 
għalkollox hija meħtieġa “omologazzjoni” speċjali.

Konsegwentement, jekk dan huwa l-każ, l-Istat Membru ospitanti m’għandux bilfors  
jirrikonoxxi l-kwalifika Spanjola abbażi tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali peress li 
l-applikant (għadu) mhuwiex ikkwalifikat għalkollox fi Spanja.

Kif hemm imniżżel hawn fuq, il-Kummissjoni ilha f'kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli u 
Taljani, li t-tnejn li huma kienu f'kuntatt ma' xulxin tul din l-aħħar sena. L-awtoritajiet 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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iddiskutew l-edukazzjoni u r-rekwiżiti biex dak li jkun isir għalliem fiż-żewġ Stati Membri. 
Fis-16 ta’ Mejju 2012 il-Kummissjoni ġiet mgħarrfa li kienet instabet soluzzjoni għall-
problemi li jirrigwardaw ir-rikonoxximent tal-kwalifiki Spanjoli tal-għalliema. Permezz ta’ 
posta elettronika li nbagħtet fit-30 ta' Marzu, fil-21 ta' Ġunju u fil-5 ta' Lulju tal-2012 il-
Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Taljani għal konferma finali.


