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Suġġett: Petizzjoni 1177/2007, imressqa mis-Sinjura Maura Griffin, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar in-nuqqas ta’ għarfien tal-kwalifika tagħha bħala għalliema 
tal-Informatika fir-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni, ċittadina Irlandiża li għexet fir-Renju Unit għal 30 sena,
targumenta li l-kulleġġ tal-post fejn toqgħod ma ħallihiex taħdem għax ma għarafx il-
kwalifika Irlandiża tagħha bħala għalliema tal-Informatika. Dik li ressqet il-petizzjoni 
jidhrilha li r-Renju Unit mhuwiex konformi mad-Direttiva 2005/36 tal-KE dwar l-għarfien tal-
kwalifiki miż-żewġ naħat.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Il-petizzjonanta targumenta li hi ċittadina Irlandiża li ilha tgħix fir-Renju Unit 30 sena. Hi turi 
li hi kkwalifikat bħala għalliema tal-Informatika fl-2000 u ma setgħetx tkompli l-karriera
tagħha minħabba tkeċċija diskriminatorja fl-2007. 

Hi tindika li hija konxja mid-Direttiva 2005/36/KE1 bħala bażi tal-għarfien tal-kwalifiki bejn 
l-Ingilterra u l-Irlanda. Il-petizzjonanta tikkonkludi l-petizzjoni tagħha billi turi li r-Renju Unit 
mhuwiex konformi mad-Direttiva.   

                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar l-għarfien tal-kwalifiki professjonali, ĠU L 
255/22, 30.09.2005.  
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Minħabba n-nuqqas ta’ elementi fattwali li ma ppermettewx analiżi komprensiva tal-
petizzjoni, il-Kummissjoni kitbet ittra lill-petizzjonanta fis-27.5.2008 fejn għadditilha l-
informazzjoni dwar is-sistema ta’ għarfien kif stabbilita bid-Direttiva 2005/36/KE u indikat li 
din id-Direttiva tapplika biss għall-każ tagħha jekk jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet. F’dak
ir-rigward, il-petizzjonanta intalbet tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-fatti 
relevanti.

Il-petizzjonanta wieġbet lill-Kummissjoni fit-8.7.2008 u fl-10.7.2008. L-informazzjoni 
provduta wasslet lill-Kummissjoni għall-konkulżjoni li l-każ tal-petizzjonanta ma 
jikkonċernax kwistjonijiet ta’ għarfien tal-kwalifiki professjonali tagħha fir-Renju Unit. Fit-
18.7.2008 il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonanta dwar il-konklużjoni tagħha. 

Fit-8.8.2008 is-servizz kompetenti tal-Kummissjoni rċieva pakkett ta’ dokumenti li l-
petizzjonanta ssottomettiet lill-PE. Għal darb’oħra, il-Kummissjoni analizzat dawn id-
dokumenti u kkonkludiet li d-Direttiva 2005/36/KE ma nkisritx, iżda li l-kwistjonijiet 
imqajma jikkonċernaw id-Direttiva dwar il-Ħin tax-xogħol u d-Direttiva dwar it-Trattament 
ugwali. Ittra elettronika oħra mill-petizzjonanta, li nbagħtet fit-12.8.2008, ikkonfermat li d-
Direttiva 2005/36/KE ma nkisritx. Fis-27.8.2008 l-Kummissjoni pprovdiet analiżi estentiva 
lill-petizzjonanta fejn għarrfitha li d-Direttiva 2005/36/KE ma nkisritx. Il-petizzjonanta 
ngħatat dettalji ta’ kuntatt tad-dipartimenti kompetenti tal-Kummissjoni li jittrattaw 
kwistjonijiet marbuta mad-Direttiva tal-Ħin tax-xogħol u d-Direttiva tat-Trattament ugwali, u 
ġiet infurmata l-petizzjoni tagħha kienet se tiġi analizzata minnhom ’il quddiem. 

a) L-ebda ksur tad-Direttiva 2005/36/KE dwar l-għarfien tal-kwalifiki professjonali

Mill-informazzjoni li kisbet il-Kummissjoni, ġie konkluż li l-petizzjonanta hi ċittadina 
Irlandiża li ilha tgħix fir-Renju Unit 30 sena. Hi kisbet il-kwalifiki tagħha bħala għalliema tal-
ICT fir-Renju Unit. Għalhekk, il-Kummissjoni tikkonferma l-konklużjoni tagħha tat-
18.7.2008, li d-Direttiva 2005/36/KE ma tapplikax minħabba li m’hemm l-ebda element 
transkonfinali li b’mod speċifiku jitlob l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Il-petizzjonanta 
għandha kwalifiki professjonali mir-Renju Unit u qed tfittex xogħol fir-Renju Unit. Fil-każ 
tal-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati biex tapplika d-Direttiva 2005/36/KE, huwa l-
Istat Membru tal-UE minn fejn kisbet il-kwalifiki professjonali tagħha li huwa rilevanti (fil-
qosor: l-applikazzjoni tad-Direttiva hi qabelxejn marbuta man-“nazzjonalità tal-kwalifika 
professjonali” u mhux man-“nazzjonalità taċ-ċittadin tal-UE”).

Il-fatt li hi tħossha diskriminata abbażi taċ-ċittadinanza huwa rilevanti fil-kuntest ta’ ksur 
potenzjali tal-Artikolu 12 tat-TKE.

Il-petizzjonanta ma tissottometti l-ebda evidenza li turi li hija kisbet xi kwalifika professjonali 
oħra mill-Irlanda jew xi Stat Membru ieħor tal-UE.

b) Il-petizzjonanta tallega ksur tad-Direttiva tal-Ħin tax-xogħol u tad-Direttiva tat-
Trattament ugwali

Fis-27.08.2008 s-servizzi responsabbli infurmaw lill-petizzjonanta li minħabba l-
allegazzjonijiet tagħha ta’ ksur ta’ dawn iż-żewġ Direttivi, il-petizzjoni se tintbagħat lid-
dipartimenti tal-Kummissjoni li huma responsabbli għad-Direttiva tal-Ħin tax-xogħol 
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(Direttiva 2000/34/KE) u għad-Direttiva dwar it-Trattament ugwali (Direttiva 2000/78/KE) 
għal aktar investigazzjoni. 

Waqt l-analiżi tal-petizzjoni, is-servizz responsabbli tal-Kummissjoni induna li flimkien ma’ 
dawn iż-żewġ Direttivi, il-petizzjonanta kienet qiegħda tallega ksur ta’ l-Artikolu 39 KE. Fir-
rigward ta’ dan l-Artikolu tat-Trattat, il-Kummissjoni kienet diġà pprovdiet informazzjoni lill-
petizzjonanta f’żewġ ittri, datati 07.03.2008 u 23.04.2008 rispettivament. Barra minn hekk, 
billi l-petizzjonanta indikat li kienet ikkuntattjat is-SOLVIT tal-Irlanda, il-Kummissjoni 
kkonsultat ukoll lil dan id-dipartiment dwar il-fajl relevanti. Deher li SOLVIT tal-Irlanda 
rrakomandat lill-petizzjonanta li tirreferi t-tilwima mal-impjegatur tagħha lill-ACAS (l-
organizzazzjoni ddedikata għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ tilwim dwar l-impjiegi).

Minkejja dan, minħabba nuqqas ta’ elementi fattwali li jippermettu l-evalwazzjoni tal-allegat 
ksur ta’ diversi dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja, fis-07.11.2008 il-Kummissjoni 
indirizzat ittra lill-petizzjonanta fejn talbitha tipprovdi lid-dipartiment tal-Kummissjoni biċ-
ċirkustanzi fattwali ċari tal-każ biex tkun tista’ tagħmel evalwazzjoni xierqa tas-sitwazzjoni 
tagħha.

Il-petizzjonanta wieġbet lill-Kummissjoni fit-12.11.2008. L-informazzjoni mogħtija ma 
ppermettietx lill-Kummissjoni tikseb dehra aktar ċara tal-isfond fattwali tal-każ. Għalhekk, fl-
24.11.2008 l-Kummissjoni bagħtet ittra oħra fejn talbet id-dettalji msemmija hawn fuq. Ma 
waslet l-ebda risposta għal din l-ittra.

Konklużjonijiet

Fir-rigward tal-iżviluppi msemmija hawn fuq, u tal-informazzjoni pprovduta, il-Kummissjoni 
hija tal-opinjoni li la l-Artikolu 39, u lanqas id-Direttiva 2000/34/KE jew id-Direttiva 
2000/78/KE ma nkisru.


