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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0769/2008, imressqa minn J.M., ta’ nazzjonalità Ġermaniża dwar id-
diskriminazzjoni kontra l-persunal tal-Caritas.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa ddivorzjat, jispjega li s-sieħba tiegħu li hija ddivorzjata wkoll taħdem 
mal-organizzazzjoni għall-għajnuna umanitarja tal-Knisja Kattolika, il-Caritas. Il-petizzjonant 
isostni li jekk il-Caritas issir taf b’din ir-relazzjoni, is-sieħba tiegħu tista' titkeċċa. Il-
petizzjonant isostni li hu u s-sieħba tiegħu jixtiequ jiżżewġu, iżda peress li l-Knisja Kattolika 
– u għalhekk il-Caritas ukoll – ma taċċettax iż-żwieġ bejn żewġ persuni ddivorzjati, dan iż-
żwieġ ukoll se jwassal għat-tkeċċija tagħha. Il-petizzjonant jisħaq f’din il-konnessjoni li l-
awtoritajiet tax-xogħol Ġermaniżi m’għandhomx influwenza fuq il-politika tal-persunal tal-
Caritas. Billi madankollu huwa għandu d-dubji dwar jekk din is-sitwazzjoni hijiex konformi 
mal-prinċipji tal-UE dwar in-nondiskriminazzjoni, qed jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jieħu l-kwistjoni f'idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192 (4) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar, 2009.

‘Il-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li s-sieħba tiegħu, li taħdem għall-organizzazzjoni ta’ għajnuna 
umanitarja tal-Knisja Kattolika (Caritas), tista’ tingħata avviż ta’ sensja jekk l-organizzazzjoni 
ssir taf dwar ir-relazzjoni jew iż-żwieġ tagħhom. 



PE421.161v01-00 2/2 CM\770941MT.doc

MT

Analiżi tal-petizzjoni skont il-liġi Komunitarja

Id-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, tipprojbixxi kull diskriminazzjoni, diretta 
jew indiretta, abbażi ta’ reliġjon jew twemmin, diżabiltà, età jew orjentazzjoni sesswali. 

Iżda, skont l-Artikolu 4, paragrafu 2, tad-Direttiva:
L-Istati Membri jistgħu jżommu leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni ta’ 
din id-Direttiva jew jipprovdu għal-leġiżlazzjoni futura li tinkorpora prattiċi nazzjonali 
eżistenti fid-data tal-adozzjoni ta’ din id-Direttiva li skond liema, fil-kaz ta’ attivitajiet tax-
xogħol fi knejjes u organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati oħrajn li l-ethos tagħhom huwa 
bbażat fuq reliġjon jew twemmin, differenza ta’ trattament ibbażata fuq ir-reliġjon jew it-
twemmin ta’ persuna m’għandhiex tikkostitwixxi diskriminazzjoni meta, minħabba n-natura 
ta’ dawn l-attivitajiet jew l-kuntest li fihom jitwettqu, ir-reliġjon jew it-twemmin ta’ persuna 
jikkostitwixxu rekwiżit ġenwin, leġittimu u ġġustifikat tax-xogħol meta jitqies l-ethos tal-
organizzazzjoni. Din id-differenza ta’ trattament għandha tiġi implimentata fir-rispett tad-
dispożizzjonijiet u l-prinċipji kostituzzjonali tal-Istati Membri, kif ukoll tal-prinċipji 
ġenerali tal-liġi Komunitarja, u m’għandhiex tiġġustifka diskriminazzjoni fuq xi bażi oħra.

Sakemm id-dispożizzjonijiet tagħha huma f’kull każ irrispettati, din id-Direttiva 
m’għandhiex tippreġudika d-dritt tal-knejjes u organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati, li l-
ethos tagħhom huwa bbażat fuq reliġjon jew twemmin, li konformement mal-kostituzzjoni u 
l-liġijiet nazzjonali, jesiġu mingħand persuni li jaħdmu għalihom illi jaġixxu in buona fede 
u b’lealtà lejn l-etika ta’ l-organizzazzjoni.

Konklużjoni

Billi d-Direttiva 2000/78 kienet trasposta mill-Ġermanja, kull każ relatat mal-applikazzjoni 
tal-liġi li timplimenta d-direttiva (bħal dan il-każ), għandu fl-ewwel lok ikun eżaminat mill-
awtoritajiet nazzjonali, inklużi l-qrati. Fejn ikun hemm dubji dwar l-applikabilità tad-dritt 
Komunitarju, tista’ ssir referenza lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja skont l-Artikolu 234 tal-KE. 

Il-Kummissjoni tixtieq iżżid li kull min jidhirlu li xi dritt fundamentali tiegħu jkun inkiser 
jista’ jippreżenta lment fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa. 
Iżda din il-Qorti tisma’ biss kawżi wara li r-rimedji domestiċi kollha dwarhom ikunu ġew 
eżawriti.’
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