
CM\750447MT.doc PE415.110v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

22.10.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 0310/2008, mressqa minn Marco Speicher, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-ammissjoni għas-sena prattika tal-kors tal-mediċina tiegħu 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant hu student tal-mediċina. Huwa ħa l-istudji tiegħu b’pass imgħaġġel għall-aħħar u 
jixtieq jidħol fis-sena tal-prattika tal-kors. Imma tali ammissjoni mhijiex possibbli minħabba li d-
Direttiva 2005/35/KE tiddikjara li sabiex il-kors ta’ studju tal-mediċina jiġi rikonoxxut fl-Istati 
Membri kollha tal-KE irid iinkludi mill-anqas sitt snin jew 5 500 siegħa ta’ studju. Dan ir-rekwiżit
ifisser li l-petizzjonant se jkollu jistenna minn Diċembru 2007 sa Frar 2009 – aktar minn 14-il 
xahar – qabel ikun jista’ jidħol għasena tal-prattika. Biex ikun konformi mar-rekwiżiti tad-
Direttiva hu irid ukoll jibqa’ reġistrat bħala student matul dak il-perjodu u jkompli jħallas il-
miżata tal-kulleġġ, anke jekk ma jkunx qiegħed jirċievi taħriġ. Il-petizzjonant hu frustrat 
minħabba li qiegħed jiġi ppenalizzat b’dan il-mod għall-entużjażmu tiegħu. Hu jitlob lill-
Parlament jgħinu.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Qabel beda t-taħriġ bażiku tiegħu fil-mediċina fil-Ġermanja, il-petizzjonant kien lesta studju 
xjentifiku differenti. Minħabba f’hekk, kienu rrikonoxxewlu akkademikament xi suġġetti. Il-
petizzjonant jindika li minn Diċembru 2007 hu ssodisfa l-kundizzjonijiet kollha meħtieġa biex 
jibda l-parti prattika, li bħala tali hija parti essenzjali tat-taħriġ bażiku tal-mediċina. Skont il-
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petizzjonant, id-Direttiva 2005/36/KE1 mhux se tħallih jibda l-parti prattika tat-taħriġ bażiku
tiegħu tal-mediċina.
L-għan tad-Direttiva 2005/36/KE hu biex tippermetti l-mobiltà tal-professjonisti fl-UE billi 
tassigura r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tagħhom. Għat-tobba, dan il-
mekkaniżmu ta’ rikonoxximent hu bbażat fuq l-armonizzazzjoni ta’ rekwiżiti minimi tat-
taħriġ, b’mod partikolari fejn għandu x’jaqsam mat-tul taż-żmien tat-taħriġ, Stati Membri jiġu 
awtorizzati li jkollhom rekwiżiti li jippretendu aktar taħriġ minn dak li hu stipulat fid-
direttiva. Din l-armonizzazzjoni minima tiżgura livell suffiċjenti ta’ fiduċja reċiproka sabiex l-
Istati Membri kollha jkunu obbligati li jirrikonoxxu b’mod awtomatiku – mingħajr bżonn ta’ 
verifika tat-taħriġ tal-immigrant – id-diploma li turi taħriġ li jkun f’konformità mad-Direttiva 
fi Stati Membri oħra.

L-irwol tal-Kummissjoni hu li jiżgura li l-Istati Membri, waqt li jagħmlu traspożizzjoni tad-
direttiva, jissodisfaw l-istandards minimi tat-taħriġ. Il-Kummissjoni hi sodisfatta bil-mod ta’ 
kif il-liġi Ġermaniża implimentat dan għat-tobba.

Madankollu, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda rwol fl-evalwazzjoni ta’ kif Universitajiet 
Ġermaniżi għandhom jorganizzaw il-kurrikulum tat-tagħlim tagħhom u kif japplikawh għal 
studenti individwali (kif ukoll rigward ir-rikonoxximent mogħti għal xi suġġetti tat-taħriġ li 
kienu tlestew qabel); dan hu x-xogħol ta’ korpi Ġermaniżi ta’ sorveljanza li jridu jiżguraw li l-
liġi Ġermaniza tkun obduta.

Rigward l-interpretazzjoni tad-Direttiva, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza l-fatt li l-Artikolu 
24 tad-Direttiva 2005/35/KE irid jinqara flimkien mal-Artikoli 25 u 28 li rispettivament 
jittrattaw it-taħriġ tat-tabib tal-familja u dak ta’ speċjalista. Dawn l-Artikoli jirreferu għal 
taħriġ bażiku ta’ perjodu ta’ 6 snin, qabel jibda t-taħriġ ta’ speċjalista u ma jħallix lok għal 
alternattivi. 

B’żieda ma’ dak li ssemma hawn fuq, 6 snin huwa l-perjodu minimu ta’ żmien u diversi Stati 
Membri għażlu li jmorru lilhinn minn dan. Għaldaqstant, perjodu ta’ 7 snin hu wieħed 
komuni.

Konklużjoni
Abbażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, wieħed jista’ jikkonkludi li l-ammissjoni għall-parti prattika 
tat-taħriġ bażiku tal-mediċina taqa’ fil-kompetenza tal-awtoritajiet Ġermaniżi. 

                                               
1 Id-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Setembru 2005 rigward ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, ĠU L255 of 30.9.2005, p. 22.
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