
CM\1004087MT.doc PE519.657v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.8.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1514/2012, imressqa minn José Félix Del Río Rosendi, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, b’żewġ firem, dwar id-dritt tat-tfal b’diżabbiltà li 
jirċievu kura xierqa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jiddenunzjaw li l-gvern reġjonali ta’ Andalusija, permezz tad-diversi ċentri 
pubbliċi tiegħu li jikkuraw tfal b’diżabbiltà, naqas milli jħallas lura l-ispejjeż tal-kura għal 
aktar minn sena. Il-petizzjonanti josservaw li din ir-realtà tikkundanna lit-tfal tagħhom, 
b’diżabbiltajiet li minħabba fihom ġisimhom ma jiffunzjonax, biex ma jkomplux il-kura u 
b’hekk jiġu emarġinati mis-soċjetà. Il-petizzjonanti jemmnu li dan jikkostitwixxi 
diskriminazzjoni kontra t-tfal b’diżabbiltà, jiġifieri l-ksur tad-drittijiet tagħhom. Il-
petizzjonanti ressqu l-każ tagħhom quddiem il-Parlament ta’ Andalusija, l-Ombudsman ta’ 
Andalusija, l-Uffiċċju Permanenti Speċjalizzat tal-Kunsill Nazzjonali għad-Diżabbiltà ta’ 
Spanja, u l-Ombudsman Spanjol, mingħajr ma jirċievu l-ebda rimedju għas-sitwazzjoni 
tagħhom. Huma jehmżu dokumentazzjoni ta’ sostenn fir-rigward tal-isforzi tagħhom biex 
jiksbu r-rimborż, u jehmżu wkoll kopja tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabbiltà.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Mejju 2013. 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 u tippromwovi d-drittijiet 
fundamentali u ttejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabbiltà fl-Ewropa.
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Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tipprovdi fl-Artikolu 24 li “t-tfal 
għandhom id-dritt għall-protezzjoni u għall-kura meħtieġa għall-ġid tagħhom. [...] Fl-
azzjonijiet kollha relatati mat-tfal, kemm jekk jittieħdu minn awtoritajiet pubbliċi jew minn 
istituzzjonijiet privati, l-aħjar interess tat-tfal għandu jkun konsiderazzjoni primarja.” B’mod 
aktar speċifiku, l-Artikolu 26 tal-Karta jipprovdi li l-Unjoni tirrikonoxxi u tirrispetta d-dritt 
tal-persuni diżabbli li jibbenefikaw minn miżuri intiżi sabiex jiżguraw l-indipendenza, l-
integrazzjoni soċjali u professjonali tagħhom, u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja tal-
komunità.

Madankollu, l-Artikolu 51 tal-Karta jispeċifika fil-paragrafu 1 tiegħu li l-Karta hija indirizzata 
lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri meta jkunu qed jimplimentaw liġi tal-Unjoni biss. 
Il-paragrafu 2 tiegħu jipprovdi li “l-Karta ma testendix il-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni lil hinn mill-kompetenzi tal-Unjoni u ma tistabbilixxi ebda setgħa jew kompitu ġdid 
għall-Unjoni [...]”.

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC) ġiet irratifikata mill-
Istati Membri kollha tal-UE u hija vinkolanti għalihom. Skont l-Artikolu 23 tad-drittijiet tat-
tfal b’diżabbiltà, l-Istati parteċipanti għall-Konvenzjoni jagħrfu d-dritt tat-tfal b’diżabbiltà 
għal kura speċjali, u għandhom jinkoraġġixxu u jiżuraw l-estensjoni, soġġetta għar-riżorsi 
disponibbli, għat-tfal eliġibbli u għal dawk responsabbli mill-kura tagħhom, ta’ assistenza li 
għaliha ssir talba u li tkun xierqa għall-kundizzjoni tat-tfal u ċ-ċirkostanzi tal-ġenituri jew 
oħrajn li jieħdu ħsieb it-tfal. Skont l-Artikolu 23(3) tali assistenza għandha tingħata mingħajr 
ħlas, meta possibbli, filwaqt li jitqiesu r-riżorsi finanzjarji tal-ġenituri jew oħrajn li jieħdu 
ħsieb it-tfal. 

L-UE mhix parti għas-CRC u m’għandhiex kompetenza li timmonitorja l-implimentazzjoni 
tal-Konvenzjoni mill-Istati Membri. L-implimentazzjoni tas-CRC mill-Istati parteċipanti hija 
mmonitorjata mill-Kumitat għad-Drittijiet tat-Tfal. Kull ħames snin l-Istati parteċipanti huma 
obbligati jippreżentaw rapporti regolari lill-Kumitat dwar kif id-drittijiet tat-tfal qed jiġu 
implimentati, inkluż taqsima dwar it-tfal b’diżabbiltà. Il-Kumitat jeżamina kull rapport u 
jindirizza t-tħassib u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Istat Parteċipanti fil-forma ta’ 
osservazzjonijiet ta’ konklużjoni. L-aħħar tali osservazzjonijiet ta’ konklużjoni dwar Spanja 
ġew adottati fl-20101. Il-Kumitat irrakkomanda lil Spanja tqis il-Kumment Ġenerali Nru 9
(2006) tal-Kumitat dwar id-drittijiet tat-tfal b’diżabbiltà2.

Filwaqt li l-Istati Membri huma primarjament responsabbli għall-protezzjoni soċjali u s-
sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali, f’konformità mal-Istrateġija Ewropea tad-
Diżabbiltà 2010-20203, adottata mill-Kummissjoni fl-2010, l-UE tappoġġa lill-Istati Membri 
fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali tal-persuni kollha b’diżabbiltà f’konformità mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (UNCRPD)4 li 
l-UE saret parti għaliha f’Jannar 2011. 

L-UE hija marbuta bl-UNCRPD sal-limiti tal-kompetenzi tagħha. Fil-każ fejn l-Istati Membri 
jkunu qed jimplimentaw liġi tal-Unjoni biss il-Kummissjoni tista’ tivvaluta jekk liġi jew 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
3 KUMM(2010) 636 finali u l-lista ta’ azzjonijiet li takkumpanjaha għall-2010-2015, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf



CM\1004087MT.doc 3/4 PE519.657v01-00

MT

miżura nazzjonali hix konformi mal-UNCRPD u d-drittijiet mnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE.

L-Unjoni Ewropea adottat id-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000, li tistabbilixxi 
qafas ġenerali għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni inter alia abbażi ta’ diżabbiltà, fir-
rigward tal-impjieg u x-xogħol.1 Madankollu, skont l-Artikolu 3(3) tagħha, id-Direttiva “ma 
tapplikax għall-ħlasijiet ta’ kull tip magħmula minn skemi statali jew simili, inklużi skemi tas-
sigurtà soċjali jew ta’ protezzjoni soċjali.”

Fl-2008 il-Kummissjoni ppreżentat proposta2 biex testendi l-protezzjoni mid-
diskriminazzjoni, pprovduta mid-Direttiva 2000/78, lil hinn mill-impjiegi. Id-Direttiva l-ġdida 
tagħmel il-prinċipju tal-ugwaljanza applikabbli għall-edukazzjoni, l-aċċess għall-prodotti u s-
servizzi u l-protezzjoni soċjali, inklużi s-sigurtà soċjali u l-kura tas-saħħa. Madankollu, din il-
proposta għadha ma ġietx adottata s’issa. Għandha qed tiġi nnegozjata fil-Kunsill. Fi 
kwalunkwe każ, għandu jiġi nnutat li, anke jekk tiġi adottata, it-tali Direttiva x’aktarx ma 
tkoprix il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà għal benefiċċji ta’ protezzjoni soċjali. 

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

Huwa importanti li jiġi nnutat li Spanja rratifikat kemm l-UNCRPD kif ukoll il-Protokoll 
Fakultattiv tagħha fit-3 ta’ Diċembru 2007. Bħala Stat parteċipanti għall-UNCRPD, Spanja 
hija marbuta mill-obbligu li tipproteġi u tissalvagwardja d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali kollha tal-persuni b’diżabbiltà, inklużi d-dritt għal aċċess ugwali għas-servizzi 
tas-saħħa, id-dritt għal standard ta’ għajxien adegwat u ta’ ħajja indipendenti u li jiġu inklużi 
fil-komunità.

Il-konformità ma’ tali obbligi hi soġġetta għal eżaminazzjoni mill-Kumitat tan-NU għad-
Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà fuq il-bażi ta’ rapporti perjodiċi ppreżentati minn kull Stat 
Parti dwar l-implimentazzjoni tal-UNCRPD kif ipprovdut mill-Artikolu 35 tal-UNCRPD. 
Spanja ppreżentat r-rapport inizjali tagħha f’Mejju 20103. 

Il-Kumitat CRPD qiesu fis-56 u s-57 laqgħa tiegħu, li saru fl-20 ta’ Settembru 2011, u adotta 
l-osservazzjonijiet ta’ konklużjoni fit-62 laqgħa tiegħu, li saret fit-23 ta’ Settembru 2011. Fost 
l-osservazzjonijiet ta’ konklużjoni, il-Kumitat CRPD irrakkomanda li Spanja tiżviluppa 
politiki pubbliċi kkoordinati b’riżorsi suffiċjenti biex jiġi żgurat aċċess inklussiv għas-servizzi 
ta’ appoġġ li jinkludu servizzi infurmati terapewtiċi, ta’ riabilitazzjoni u abilitazzjoni, u kura li 
tkopri l-ħtiġijiet tas-saħħa, psikosoċjali u ta’ edukazzjoni tat-tfal b’diżabbiltà, b’mod 
partikolari matul it-tfulija bikrija4.

                                               
1 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 KUMM(2008) 426 finali, 2.7.2008.
3 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
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Taħt il-Protokoll Fakultattiv għall-UNCRPD1 il-Kumitat għad-Drittijiet ta’ Persuni 
b’Diżabbiltà jista’ jirċievi u jqis komunikazzjonijiet mingħand jew f’isem individwi jew 
gruppi ta’ individwi soġġetti għall-ġurisdizzjoni ta’ Stat parteċipanti għall-Protokoll li jsostnu 
li huma vittmi ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet tal-UNCRPD minn Stat parteċipanti. Kundizzjoni 
waħda ta’ ammissibbiltà għall-komunikazzjonijiet hija li kull rimedju domestiku disponibbli 
għandu jkun ġie eżawrit. 

Konklużjoni

Is-sitwazzjoni mqajma mill-petizzjonanti ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE. 

                                               
1 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


