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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0486/2012, imressqa minn Waltraud Berger, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ sodisfazzjon tagħha għat-trattament li t-tifla 
awtistika tagħha rċeviet mill-awtoritajiet soċjali Ġermaniżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tipprotesta kontra t-trattament mediku, psikoloġiku u soċjoedukazzjonali 
li t-tifla tagħha ta’ 23 sena ilha tirċievi sa mill-2005 u qed tallega li l-uffiċċju Ġermaniż għall-
benesseri taż-żgħażagħ (Jugendant) u l-awtoritajiet soċjali huma ħatja ta’ lista sħiħa ta’ żbalji 
u irregolaritajiet. It-tifla tagħha ntbagħtet f’istituzzjoni speċjali, kontra r-rieda tal-
petizzjonanta, fejn il-petizzjonanta temmen li t-tifla tagħha kienet trattata bil-forza u ġiet 
mċaħħda mill-opportunità għal inklużjoni u integrazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata bis-sħiħ biex tipproteġi d-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE u b’mod partikolari biex ittejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fl-
Ewropa.

Madankollu, l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza limitata fl-oqsma soċjali u tal-kura tas-
saħħa. Kif iddikjarat fl-Artikolu 6 tat-TFUE u fl-Artikolu 153 tat-TFUE, rispettivament fil-
qasam tal-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, l-
Unjoni tista’ biss “tieħu azzjonijiet sabiex tappoġġa, tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjoni 
tal-Istati Membri” li huma responsabbli primarjament għall-organizzazzjoni u l-għoti tas-
servizzi soċjali u tas-saħħa u l-kura medika.
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Bl-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-20201, adottata mill-Kummissjoni fl-2010, l-
UE tappoġġa lill-Istati Membri fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali għall-persuni b’diżabilità 
kollha f’konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni 
b’Diżabilità (UNCRPD)2, li l-UE saret parti tagħha f’Jannar 2011. L-UE hija marbuta mill-
UNCRPD sal-limiti tal-kompetenzi tagħha. Fil-każ fejn l-Istati Membri qed jimplimentaw liġi 
tal-Unjoni biss il-Kummissjoni tista’ tivvaluta jekk liġi jew miżura nazzjonali hix konformi 
mal-UNCRPD jew id-drittijiet imnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Il-Kummissjoni tħeġġeġ kooperazzjoni u l-iskambju ta’ prattiki tajba bejn il-pajjiżi tal-UE 
biex ittejjeb il-kwalità tas-servizzi soċjali, u tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-iżvilupp u l-
modernizzazzjoni (eż. mill-Fond Soċjali Ewropew). Tappoġġa wkoll żviluppi ta’ politika biex 
tippromwovi aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa, inkluża l-kwalità tas-serivizzi tas-saħħa u 
riabilitazzjoni mfassla għall-persuni b’diżabilità. 

Huwa importanti li jiġi nnutat li l-Ġermanja rratifikat kemm l-UNCRPD kif ukoll il-Protokoll 
Fakultattiv tagħha fl-24 ta’ Frar 2009. Bħala Stat Parti għall-UNCRPD, il-Ġermanja hija 
marbuta bl-obbligu li tipproteġi u tissalvagwardja d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali kollha tal-persuni b’diżabilità, inklużi d-dritt li jkollhom aċċess ugwali għas-
servizzi tas-saħħa, id-dritt li jgħixu b’mod indipendenti u li jiġu inklużi fil-komunità, id-dritt 
għall-ħelsien mit-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti, u r-rispett u 
l-protezzjoni tal-integrità tal-persuna.

Il-konformità ma’ tali obbligi se tkun soġġetta għal eżaminazzjoni mill-Kumitat tan-NU dwar 
id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità fuq il-bażi tar-rapport ippreżentat mill-Ġermanja dwar l-
implimentazzjoni tal-UNCRPD kif ipprovdut mill-Artikolu 35 tal-UNCRPD3. 

Taħt il-Protokoll Fakultattiv għall-UNCRPD4 il-Kumitat għad-Drittijiet ta’ Persuni 
b’Diżabilità jista’ jirċievi u jikkunsidra komunikazzjonijiet mingħand jew f’isem individwi 
jew gruppi ta’ individwi soġġetti għall-ġurisdizzjoni ta’ Stati Parti għall-Protokoll li jsostnu li 
huma vittmi ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet tal-UNCRPD minn Stat Parti. Kundizzjoni waħda 
ta’ ammissibbiltà għall-komunikazzjonijiet hija li kull rimedju domestiku disponibbli għandu 
jkun ġie eżawrit.

Il-Ġermanja indikat lill-Istitut Ġermaniż għad-Drittijiet tal-Bniedem bħala l-korp nazzjonali 
ta’ monitoraġġ biex jippromwovi, jipproteġi u jimmonitorja l-UNCRPD kif ipprovut fl-
Artikolu 33.2 tal-UNCRPD5. Filwaqt li l-korp nazzjonali Ġermaniż għall-monitoraġġ tas-
CRPD m’għandux mandat biex jinvestiga lmenti speċifiċi jew jipprovdi parir legali f’każijiet 
individwali, jista’ jirċievi inkjesti u jirreferi lil persuni kkonċernati lis-servizzi konsultattivi 
xierqa.

                                               
1 KUMM(2010) 636 finali u l-lista ta’ azzjonijiet li takkumpanjaha għall-2010-2015, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 L-ewwel rapport ġie adottat mill-Kabinett Federali Ġermaniż fit-3 ta’ Awwissu 2011,
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx. 
5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
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Il-Kummissjoni tqis il-kwistjonijiet indirizzati, jiġifieri l-organizzazzjoni u l-għoti ta’ servizzi 
soċjali u tas-saħħa lil persuni b’diżabilità, bħala l-kompetenza diretta tal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru rispettiv. 

Jista’ jintalab parir ulterjuri dwar rimedji nazzjonali mill-korp nazzjonali Ġermaniż għall-
monitoraġġ tas-CRPD.


