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Suġġett: Petizzjoni 0081/2011, imressqa minn M.M., ta’ ċittadinanza Bulgara, dwar 
allegata diskriminazzjoni fuq bażi tan-nazzjonalità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta rreġistrat fl-Università ta’ Sofija fl-2006 bħala studenta barranija u ħallset il-
miżata tat-tagħlim annwali speċjali għall-barranin. Fl-2008, hija kisbet iċ-ċittadinanza Bulgara 
u għalhekk kellha tħallas miżata ħafna irħas li titħallas mill-istudenti Bulgari. Madankollu, l-
università ssostni li dak li jgħodd huwa n-nazzjonalità tal-istudent fil-ħin tar-reġistrazzjoni, 
ħaġa li l-petizzjonanta tħoss li hija assurda. Billi tikkunsidra li sofriet diskriminazzjoni fuq 
bażi tan-nazzjonalità u billi l-ilmenti tagħha lill-Ministeru Bulgaru tal-Edukazzjoni ma taw l-
ebda riżultat, hija titlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Novembru 2011.

Il-każ ippreżentat mill-petizzjonanta u l-informazzjoni li hija tipprovdi jfakkru lill-
Kummissjoni fi lment li hija kienet ittrattat tliet snin ilu: l-awtoritajiet Bulgari kienu rrifjutaw 
li jagħtu l-benefiċċju ta’ miżati skolastiċi mraħħsa, li jingħataw lill-istudenti Bulgari, 
minħabba li l-petizzjonanta ma kinetx daħlet l-università skont ir-regoli stabbiliti għall-
istudenti Bulgari, jiġifieri billi għaddiet mill-eżami tad-dħul. Fil-fatt, l-ammissjoni tal-
petizzjonanta ta’ dak iż-żmien kienet saret wara t-trasferiment tad-dossier tagħha mill-
università “Cyril et Méthode”, fi Skopje, f’dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja, fejn hija kienet għamlet l-ewwel semestru tal-istudji tagħha. Waqt li kien qed jiġi 
pproċessat id-dossier, l-awtoritajiet Bulgari indikaw, b’ċirkolari tal-Ministeru tal-Finanzi tal-
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15 ta’ Frar 2007, u wara l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea, effettiva 
mill-1 ta’ Jannar 2007, li mit-tieni semestru tas-sena universitarja 2006-2007 l-miżati 
skolastiċi tal-istudenti ċittadini ta’ pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u taż-Żona Ekonomika 
Ewropea ġew konformi mal-miżati skolastiċi tal-istudenti Bulgari, indipendentement mis-sena 
tal-istudju tagħhom, jiġifieri għall-korsijiet kollha. Barra minn hekk, is-sentenza tat-2 ta’ 
Ġunju 2007 dwar il-konferma tad-drittijiet ta’ reġistrazzjoni għad-dħul f’istituzzjonijiet 
pubbliċi ta’ edukazzjoni għolja mis-sena akkademika 2007/2008 kkonfermat iċ-ċirkolari 
msemmija hawn fuq, filwaqt li żgurat il-prinċipju tal-ugwaljanza fit-trattament bejn iċ-
ċittadini Komunitarji u dawk nazzjonali Bulgari. Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni kkunsidrat li 
r-Repubblika tal-Bulgarija kkonformat mal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni fir-rigward ta’ 
studenti ċittadini ta’ Stati Membri oħrajn u d-dossier ġie arkivjat.

Il-petizzjonanta bagħtet informazzjoni ulterjuri li waslet għand is-servizzi tal-Kummissjoni 
Ewropea f’Lulju 2011. Dan id-dokument jikxef li jeżistu żewġ tipi ta’ eżamijiet tad-dħul fl-
universitajiet fil-Bulgarija – wieħed għaċ-ċittadini Bulgari u ieħor għall-barranin – u li t-tip ta’ 
eżami tad-dħul meħud jiddetermina l-livell ta’ miżati mitluba lill-istudent. Il-petizzjonanta 
kellha tgħaddi mill-eżami tad-dħul intiż għall-applikanti barranin minħabba li dak iż-żmien 
hija kien għad kellha ċittadinanza Armena. Għaldaqstant, hija kellha tħallas ammont ogħla 
minn dak li jintalab mingħand l-istudenti Bulgari fir-rigward tal-miżati skolastiċi annwali. Fl-
2009, il-petizzjonanta kisbet iċ-ċittadinanza Bulgara, permezz tad-digriet tal-gvern Bulgaru 
tat-23 ta’ Ġunju 2009.

Il-Kummissjoni Ewropea tqis li huwa opportun li wieħed jitlob spjegazzjonijiet lill-
awtoritajiet Bulgari dwar il-fatt li l-miżati skolastiċi jiddependu mit-tip ta’ eżami tad-dħul fl-
università, u b’mod partikolari dwar it-trattament tal-istudenti applikanti li jkunu ġejjin minn 
Stati Membri tal-UE.  

Għalhekk, is-servizzi tal-Kummissjoni fetħu investigazzjoni bl-għan li jinstabu, permezz ta’ 
kuntatti mal-awtoritajiet tal-Istat Membru kkonċernat, soluzzjonijiet rapidi (fi żmien 10 
ġimgħat) u adattati għall-każijiet partikolari fir-rigward tal-ilmenti dwar l-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-iżviluppi ta’ dan 
il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.) li waslet fit-30 ta’ April 2013.

Il-Kummissjoni Ewropea kitbet ittra lill-awtoritajiet Bulgari, titlob għal informazzjoni dwar 
il-politika tagħhom li tikkonċerna l-miżati tat-tagħlim. Fir-risposta tagħhom tad-19 ta’ 
Novembru 2012 l-awtoritajiet Bulgari taw l-informazzjoni ddettaljata dwar l-Att dwar l-
Edukazzjoni Għolja (ZVO), ippromulgat SG Nru 83 tal-2005, fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 2007 
li kien emendat sabiex jagħti lil ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea u taż-Żona 
Ekonomika Ewropea l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini Bulgari dwar id-dħul u l-miżati tat-
tagħlim tal-istituzzjonijiet Bulgari ta’ edukazzjoni għolja, mid-data tal-adeżjoni tal-Bulgarija 
fl-UE fl-1 ta' Jannar 2007.

B’mod partikolari:
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- L-Artikolu 68(7) tal-Att dwar l-Edukazzjoni Għolja jeħtieġ li studenti u postgradwati 
li huma ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew taż-Żona Ekonomika Ewropea, li 
jidħlu bl-istess arranġamenti bħal dawk stabbiliti għaċ-ċittadini Bulgari;

- L-Artikolu 95(8) tal-Att dwar l-Edukazzjoni Għolja jeħtieġ li studenti u postgradwati 
li huma ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew taż-Żona Ekonomika Ewropea, li 
jħallsu l-miżati tat-tagħlim bl-istess arranġamenti bħal dawk stabbiliti għaċ-ċittadini Bulgari; 

Huma stabbiliti regoli dettaljati dwar il-possibbiltà li jingħataw għotjiet u rinunzji ta’ tagħlim 
lil studenti u gradwati rreġistrati fi programmi postgradwatorji, skont il-punteġġ tal-
akkreditazzjoni ta’ kull università u skont il-modalitajiet stabbiliti fir-regoli tal-istituzzjoni ta’ 
edukazzjoni għolja u l-kuntratt bejn l-istudenti u l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.’

Fuq il-bażi tal-informazzjoni ta’ hawn fuq, peress li jidher li hemm trattament ugwali bejn iċ-
ċittadini Bulgari u ċ-ċittadini tal-UE minn Stati Membri oħra, sitwazzjoni bħal dik li tifforma 
s-suġġett ta’ dan l-ilment tikkonċerna biss id-data li għandha titqies għall-applikazzjoni tal-
miżati tat-tagħlim iktar favorevoli: jiġifieri jekk għandhiex tkun id-data tar-reġistrazzjoni 
inizjali bħala studenta – li hija l-għażla fil-leġiżlazzjoni Bulgara – jew inkella d-data tar-
reġistrazzjoni ta’ kull sena bħala studenta, kif allegat mill-ilment. 

L-għażla l-iktar favorevoli għall-istudenti tkun biex il-kunċett tad-dħul f’università jiġi 
interpretat bħala li għandu jiġġedded ta’ kull sena – u taħt din l-għażla l-petizzjonanta kellha 
tibda tħallas miżati ta’ tagħlim inqas fis-sena ta’ wara l-akkwist taċ-ċittadinanza Bulgara. L-
għażla iktar stretta hija li l-kunċett tad-dħul f’università jiġi interpretat bħala wieħed li 
jestendi tul ċiklu sħiħ ta’ korsijiet (eż. iċ-ċiklu li jwassal għall-Baċellerat). F’dan il-każ, il-ħlas 
ta’ miżati ta' tagħlim inqas għandu jibda’ miċ-ċiklu li jwassal għal-grad li jmiss, jiġifieri 
Master. Il-bidu tal-istudji tal-Master għandu għalhekk jiġi kkunsidrat bħala reġistrazzjoni 
ġdida. 

L-awtoritajiet Bulgari għażlu l-aħħar għażla u l-iktar stretta.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra li d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Bulgari li għażlu l-għażla 
iktar stretta, ma tiksirx ir-regoli tal-liġi tal-UE u speċifikament iktar dawk li jipprojbixxu 
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ ċittadinanza skont l-Artikolu 18 TFUE. Id-dispożizzjonijiet 
tal-liġi inkwistjoni – u għalhekk il-miżati inqas – japplikaw għaċ-ċittadini Bulgari u għaċ-
ċittadini kollha tal-UE mingħajr diskriminazzjoni u l-ilmentatriċi għandha f’kwalunkwe każ 
iċ-ċittadinanza Bulgara.

Lanqas il-klawżoli li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
mhuma applikabbli, peress li japplikaw biss għall-istituzzjonijiet tal-UE u għall-Istati Membri 
meta jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-UE.

Barra minn hekk, f’każ bħal dan, fejn ċittadina Bulgara tagħmel ilment kontra t-trattament li 
rċeviet fil-Bulgarija mill-awtoritajiet Bulgari, m’hemm l-ebda element transkonfinali li 
jiġġustifika l-intervent tal-Kummissjoni Ewropea. Il-każ imbagħad għandu jiġi indirizzat mill-
perspettiva tal-liġi domestika u saħansitra l-ilmentatriċi, skont il-kont tal-fatti tagħha, diġà 
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ħadet is-sitwazzjoni għall-attenzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali.

B’konklużjoni, il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tinforma lill-Parlament Ewropew li s-
sitwazzjoni li tifforma s-suġġett ta’ dan l-ilment taqa’ ’l barra mill-ambitu tas-setgħat 
mogħtija lill-Kummissjoni bit-Trattat. 


