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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0073/2013 imressqa minn Christos Vlachojannis u Jannis 
Leventakis, ta’ ċittadinanza Griega, b’3 400 firma, dwar is-sitwazzjoni tas-
saħħa pubblika fil-gżejjer Griegi ta’ Paros u Antiparos

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti, is-sindki ta’ Paros u Antiparos, jinsabu ferm imħassba dwar is-saħħa pubblika 
fil-gżejjer tagħhom. B’riżultat tal-kriżi ekonomika, il-provvista tal-kura medika ddeterjorat 
drastikament, b’mod partikolari fil-każ tal-kura medika għat-tfal. Gruppi ta’ nisa fil-gżejjer 
kellhom għalhekk isejħu l-Médecins Sans Frontières biex jgħinu fit-tilqim tat-tfal. Il-
petizzjonanti jemmnu li din hija sitwazzjoni tal-mistħija għall-Greċja u għall-Ewropa. Huma 
qed jitolbu lill-Parlament Ewropew biex juża l-influwenza tiegħu fuq il-Gvern Grieg biex isib 
soluzzjoni għall-problemi tas-saħħa pubblika u biex jeħles lir-residenti ta’ dawn il-gżejjer 
mill-inċertezza permanenti li jinsabu fiha fir-rigward tal-kura medika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-4 ta' Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Diċembru 2013

Il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-Ministru tas-Saħħa Grieg għandu l-ħsieb li jagħmel 
ristrutturazzjoni radikali tas-servizzi tas-saħħa nazzjonali sabiex tkun żviluppata sistema li 
tkun kapaċi tissodisfa bis-sħiħ il-ħtiġijiet tas-saħħa tal-popolazzjoni u fl-istess ħin tiżgura s-
sostenibilità tagħha għal ġenerazzjonijiet ta' wara.  B'hekk, il-Ministru tas-Saħħa qiegħed 
jipproponi għadd ta' riformi f'oqsma differenti tas-sistema tas-saħħa, fosthom tal-kura tas-
saħħa primarja.  Il-Kummissjoni tappoġġa l-iskop ta' dawn l-isforzi biex issir riforma u 
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ristrutturazzjoni tas-sistema tas-saħħa Griega u, permezz tat-Task Force għall-Greċja, l-
awtoritajiet qed jingħataw assistenza fil-preparazzjoni ta' pjan strateġiku għas-saħħa pubblika.

B'konformità mal-memorandum ta' qbil bejn l-awtoritajiet Griegi u t-Trojka qed isiru diversi 
missjonijiet regolari ta' rieżami biex jimmonitorjaw kif qiegħda ssir din ir-ristrutturazzjoni.  
Kwalunkwe tħassib jew kjarifika qed jitressqu għad-diskussjoni. 

Konklużjoni

Bħala parti mid-djalogu li għaddej mal-awtoritajiet Griegi, il-Kummissjoni qajmet u se 
tkompli tqajjem kwalunkwe tħassib rilevanti dwar is-saħħa pubblika u tħassib ieħor marbut 
mal-kwalità u l-aċċess għall-kura, fir-rispett tal-limiti tal-mandat tal-Kummissjoni u bħala 
appoġġ għall-isforzi tar-riforma mwettqa mill-Greċja. Il-Kummissjoni se tagħti attenzjoni 
partikolari lill-kwistjoni mqajjma mill-petizzjoni.  


