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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1571/2012 imressqa minn V.G., ta’ ċittadinanza Ungeriża, dwar l-
allowances għad-diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ilha tbati mill-isklerożi multipla, min-newralġija triġeminali u minn mard 
ieħor għal dawn l-aħħar sitt snin. Mhijiex kapaċi timxi, għandha diffikultajiet biex titkellem u 
hija dipendenti fuq għajnuna. Minkejja dan, il-kumitat ta' valutazzjoni ddeċieda li hija tista' 
taħdem. Il-petizzjonanta tappella din id-deċiżjoni quddiem il-qrati, iżda l-avukat tagħha ma 
rrappreżentahiex kif xieraq u qal affarijiet li ma kinitx taqbel magħhom. Il-petizzjonanta 
tinsab f'sitwazzjoni ddisprata. M'għandhiex assigurazzjoni medika, u lanqas mediċini, u 
jkollha tgħix fuq ħlasijiet modesti tal-pensjoni li jirċievi r-raġel tagħha, li dalwaqt jieqfu. Il-
petizzjonanta takkuża lill-Prim Ministru, lis-Sindku ta' Debrecen u lit-tliet tobba li appoġġjaw 
id-deċiżjoni, u titlob kumpens ta' HUF 10 miljuni.  

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (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 li tħares id-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE u b’mod partikolari biex ittejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fil-
livell Ewropew.

Madankollu, il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea hija limitata ħafna fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali. Kif iddikjarat fl-Artikolu 153 tat-TFUE, f’dan il-qasam l-Unjoni tista’ biss “issostni u 
tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri” li huma primarjament responsabbli għall-
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organizzazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u huma ħielsa li jiddeterminaw liema 
benefiċċji għandhom jitħallsu u l-kundizzjonijiet ta’ eliġibilità. B’mod partikolari ir-
rikonoxximent tal-istatus nazzjonali tad-diżabilità huwa kwistjoni li taqa’ fil-kompetenza
esklussiva tal-Istati Membri. F’dawn l-oqsma s-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea ma jistgħux 
jintervjenu fil-kontenut ta’ atti leġiżlattivi nazzjonali, iwettqu investigazzjonijiet fl-Istati 
Membri jew jimponu xi multi jew ħlasijiet ta’ kumpens.

Bl-Istrateġija tal-UE dwar id-Diżabilità 2010-2020, adottata mill-Kummissjoni fl-2010, l-UE 
ssostni lill-Istati Membri fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali għall-persuni b’diżabilità 
kollha f’konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabilità, li l-UE rratifikat f’Jannar 2011. 
L-Istati Membri kkommettew irwieħhom li jirrispettaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, fejn l-għan hu “li tippromwovi, tipproteġi u tiżgura t-
tgawdija sħiħa u ugwali tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali kollha mill-
persuni kollha b’diżabilità, u li tippromwovi r-rispett għad-dinjità inerenti tagħhom”.

Konklużjoni

L-UE għalhekk ma għandha l-ebda kompetenza dwar ir-rikonoxximent ta’ status ta’ 
diżabilità, il-provvista ta’ benefiċċji soċjali u r-reviżjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-korpi
nazzjonali.


