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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1172/2008, ippreżentata minn Christine Joyce Williams, ta’ 
nazzjonalità Brittanika, dwar l-għoti ta’ manteniment għal bintha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Bint il-petizzjonanta hija tifla brava ħafna, li lestiet l-iskola primarja ħafna qabel il-
kumplament tal-istudenti daqsha, u li ta’ età żgħira kienet diġà tissodisfa r-rekwiżiti kollha 
applikabbli għat-tfal fl-edukazzjoni obbligatorja. Issa hija tixtieq tkompli b’edukazzjoni 
ogħla, u, minħabba fil-konsegwenzi finanzjarji li dan jista’ jġib miegħu, applikat għall-
manteniment. Madankollu, dan ma ngħatalhiex, minħabba li għeluq sninha (il-5 ta’ 
Settembru) jinzerta jiġi ftit ġranet qabel ma tibda s-sena skolastika attwali (fit-2 ta’ 
Settembru), fatt li jfisser li meta jibda l-kors tagħha, hija tkun għadha uffiċjalment żgħira wisq 
biex tingħata l-manteniment. B’referenza għad-Direttiva 2000/78/KE, il-petizzjonanta tgħid li 
bintha hija, tal-anqas, vittma ta’ diskriminazzjoni indiretta bbażata fuq l-età, peress li min-
naħa l-awtoritajiet Ingliżi jirrikonoxxu li bintha tista’ tidħol fi skola ta’ edukazzjoni ogħla, 
iżda min-naħa l-oħra qegħdin ifixkluha milli tagħmel dan billi jċaħħduha mill-għoti tal-
manteniment li jkopri l-ispiża biex tinkiseb din l-edukazzjoni. Il-petizzjonanta titlob l-
għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6  ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tgħid li bintha hija tifla “akkademikament avvanzata” u hija vittma ta’ 
diskriminazzjoni indiretta bbażata fuq l-età, peress li min-naħa l-awtoritajiet Ingliżi 
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jirrikonoxxu li bintha tista’ tidħol fi skola ta’ edukazzjoni ogħla, iżda min-naħa l-oħra qegħdin 
ifixkluha milli tagħmel dan billi jċaħħduha mill-għoti tal-manteniment li jkopri l-ispiża biex 
tinkiseb din l-edukazzjoni. Il-petizzjonanta temmen li dan huwa ksur tad-Direttiva 
2000/78/KE fuq il-bażi tal-età.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva 2000/78KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, tipprojbixxi kwalunkwe diskriminazzjoni 
diretta jew indiretta fuq il-bażi ta’ reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali. 

Skont l-Artikolu 3, id-Direttiva tapplika għal:

(a)kondizzjonijiet għall-aċċess għall-impjieg, għal xogħol ta’ min jaħdem għal rasu u għal 
xogħol ieħor, inklużi l-kriterji ta’ għażla u l-kondizzjonijiet ta’ reklutaġġ, ikun xi jkun il-
qasam ta’ attività u fil-livelli kollha tal-ġerarkija professjonali, inkluża l-promozzjoni;
(b) l-aċċess għat-tipi kollha u għal-livelli kollha ta’ gwida professjonali, formazzjoni 
professjonali, formazzjoni u riformazzjoni professjonali iktar avvanzata, inkluż taħriġ ta’ 
xogħol prattiku.
(c)kundizzjonijiet għall-impjieg u tax-xogħol, inklużi sensji u paga;
(d) is-sħubija ma’, u l-involviment, f’organizzazzjoni ta’ ħaddiema jew ta’ min iħaddem jew 
f’kull organizzazzjoni li l-membri tagħha jeżerċitaw professjoni partikulari, inklużi l-
benefiċċji li huma pprovduti minn dawn l-organizzazzjonijiet.

Skont l-Artikolu 3, paragrafu 3)

Din id-Direttiva ma tapplikax għall-ħlasijiet ta’ kull tip magħmula minn skemi statali jew 
simili, inklużi skemi ta’ sigurtà soċjali jew ta’ protezzjoni soċjali.

Konklużjoni

L-aċċess għall-edukazzjoni ma jaqax eżattament fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
2000/78/KE li hu limitat għat-taħriġ professjonali. Barra dan, id-Direttiva ma tapplikax għall-
pagamenti ta’ kwalunkwe tip magħmula mill-iskemi tal-istat jew bħalhom, inkluża s-sigurtà 
soċjali tal-istat jew l-iskemi tal-protezzjoni soċjali. Għalhekk, jekk wieħed iqis l-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta li qiegħda tfittex li tingħata l-manteniment għall-
edukazzjoni, ma jista’ jiġi stabbilit l-ebda ksur ta’ din id-Direttiva. 

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-proposta għal Direttiva ġdida tal-Kunsill għall-
implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-persuni, irrispettivament mir-reliġjon 
jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali se tiġbor fiha b’mod speċifiku 
l-qasam tal-edukazzjoni. Il-verżjoni proposta mill-Kummissjoni ma tippermettix differenzi fit-
trattament fuq il-bażi tal-età, sakemm ma jkunux iġġustifikati b’għan leġiżlattiv, u sakemm il-
mezzi li bihom jintlaħaq dak l-għan ikunu adegwati u neċessarji. Dan l-abbozz tad-Direttiva 
qed jiġi diskuss fil-Kunsill bħalissa.


