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Riżultati tal-espressjoni ta’ interess fl-introduzzjoni tal-Karta Professjonali Ewropea
Fit-18 ta' Ottubru 2013, il-Kummissjoni ppubblikat sejħa għal espressjoni ta’ interess li fiha
stiednet l-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet professjonali rappreżentattivi fil-livell
nazzjonali u tal-UE biex jindikaw l-interess tagħhom fl-introduzzjoni tal-Karta Professjonali
Ewropea (KPE).
Sat-22 ta’ Novembru 2013, il-Kummissjoni rċeviet tweġibiet mingħand assoċjazzjonijiet u
organizzazzjonijiet professjonali li huma elenkati fl-Anness I, u kummenti spontanji minn
partijiet interessati oħra, bħal awtoritajiet kompetenti, li huma elenkati fl-Anness II.
Il-passi li jmiss
Sabiex jiġi ssimplifikat il-proċess u jiġi żgurat li dan ikun jista' jitwassal sat-tmiem tal-perjodu
ta' traspożizzjoni, il-Kummissjoni tipproponi li tissokta l-ħidma fir-rigward tal-introduzzjoni
tal-KPE b’numru limitat ta’ professjonijiet.
Il-professjonijiet li diġà wrew l-interess tagħhom, iżda ma jinżammux mill-Kummissjoni
f’dan l-istadju, u professjonijiet li se juru interess suffiċjenti fil-futur, se jiġu kkunsidrati
għall-introduzzjoni tal-KPE fi stadju sussegwenti.
Kif provdut bid-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali, kif emendata, l-introduzzjoni talKPE tkun suġġetta għal dawn il-kundizzjonijiet (l-Artikolu 4a(7)):
“(a) ikun hemm mobilità sinifikanti jew potenzjali għall-mobilità sinifikanti filprofessjoni kkonċernata;
(b) ikun hemm biżżejjed espressjoni ta' interess mill-partijiet interessati rilevanti;
(c) il-professjoni jew l-edukazzjoni u t-taħriġ immirat għat-tħaddim tal-professjoni
jkunu regolati f’għadd sinifikanti ta’ Stati Membri”.
Wara rieżami preliminari tal-karatteristiċi tal-professjonijiet li esprimew interess flintroduzzjoni tal-KPE, il-Kummissjoni tqis li, f’dan l-istadju, valutazzjoni aktar bir-reqqa
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għandha ssir fir-rigward tal-professjonijiet li ġejjin, li jidhru li jissodisfaw fil-biċċa l-kbira lkundizzjonijiet imposti bid-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali, u mingħajr ma tiġi
ppreġudikata l-għażla finali ta’ professjonijiet għall-KPE:
a) tobba
b) infermiera
c) spiżjara
d) fiżjoterapisti
e) inġiniera
f) gwidi tal-muntanji
g) aġenti tal-proprjetà.
Fuq il-bażi tal-interess espress mill-organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet professjonali, ilKummissjoni tistieden lill-partijiet interessati kollha marbuta mal-professjonijiet imsemmija
fil-punt a) sa g) hawn fuq, u b’mod partikolari l-awtoritajiet kompetenti awtorizzati li jirċievu
l-applikazzjonijiet u li jieħdu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali
għal dawn il-professjonijiet, biex jikkummentaw dwar l-interess espress minn dawn lentitajiet professjonali biex jibbenefikaw mill-KPE.
Dawn il-kummenti għandhom jintbagħtu lil markt-e4-epc＠ec.europa.eu mhux aktar tard
mill-10 ta’ Jannar 2014 u kemm jista’ jkun, motivati kontra l-kundizzjonijiet għallintroduzzjoni tal-karta. Kummenti minn awtoritajiet kompetenti diġà sottomessi lillKummissjoni dwar din il-kwistjoni se jiġu kkunsidrati. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet
kompetenti ma għandhomx għalfejn jissottomettu l-kummenti tagħhom jekk ma jkunux
jixtiequ. Il-kummenti kollha riċevuti jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni
sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mill-awtur tal-kumment. Barra minn hekk, fil-bidu tal2014 il-Kummissjoni beħsiebha tikkuntattja lill-partijiet interessati rilevanti permezz ta’
kwestjonarji.
Il-Kummissjoni se tibda wkoll analiżi aktar fil-fond tal-kundizzjonijiet issodisfati għallintroduzzjoni tal-KPE minn dawn il-professjonijiet. Il-Kummissjoni se tipproponi lintroduzzjoni tal-karta biss għal dawk il-professjonijiet li jissodisfaw bis-sħiħ il-kriterji talgħażla, filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata introduzzjoni bla xkiel ta' dan il-proċess ġdid
ta' rikonoxximent.
Il-Kummissjoni beħsiebha twaqqaf grupp fowkus biex ikollu rwol attiv fid-diskussjonijiet li
se jsiru rigward il-funzjonament tal-KPE. Il-grupp se jikkonsisti minn numru limitat ta’
parteċipanti, inklużi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet professjonali fil-livell tal-UE, kif
ukoll l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għall-professjonijiet li għalihom f’dan listadju ssir valutazzjoni aktar bir-reqqa. L-ewwel laqgħa ta' introduzzjoni se ssir fil31 ta’ Jannar 2014 u se tkun segwita minn aktar laqgħat fl-ewwel trimestru tal-2014.

