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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1215/2007, imressqa minn Desmond Fitzgerald, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar abbużi fid-djar tat-tfal Bulgari.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-abbużi serji fid-djar tat-tfal Bulgari li nkixfu f’dokumentarju tal-
BBC. Huwa jesprimi l-għadab tiegħu għall-kundizzjonijiet li fihom qed jinżammu mhux biss 
tfal bi bżonnijiet speċjali iżda anke adulti f’istituzzjonijiet bħal dawn. Huwa tal-opinjoni li l-
Bulgarija ma misshiex ġiet aċċettata fl-UE, mingħajr ma’ l-ewwel intalbet twaqqaf dawn l-
abbużi. Huwa jitlob lill-UE biex jekk ikun hemm bżonn twaqqaf is-sussidji għal proġetti oħra 
jekk l-awtoritajiet Bulgari jonqsu milli jieħdu azzjoni biex itejbu l-kundizzjoni tal-ħajja ta’ 
min qiegħed f’dawn l-istituzzjonijiet.

2. Ammissibiltà

Iddikjarat li ġie rċevut fis-16 ta’ April 2008.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura)

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Lulju 2008.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar is-sitwazzjoni tat-tfal bi bżonnijiet speċjali 
f’istituzzjonijiet imferrxin mal-Bulgarija u b’mod partikolari dwar il-każ tal-istituzzjonijiet 
f’Mogilino, li ngħata importanza kbira f’dokumentarju tal-BBC.   

Huwa jsostni li l-gvern Bulgaru għandu jinżamm responsabbli mill-UE u li l-UE għandha 
tintervieni biex ittejjeb il-livell tal-kura istituzzjonali fil-Bulgarija.
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II. Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Ir-responsabiltà mill-protezzjoni tat-tfal, l-inklużjoni soċjali tat-tfal u l-amministrazzjoni tal-
istituzzjonijiet għall-kura tat-tfal taqa’ f’idejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni ma għandhiex 
kompetenza diretta biex tinvestiga s-sitwazzjoni tat-tfal f’istituzzjonijiet bħal dawk 
irrappurtati fil-midja dwar il-Bulgarija.  

Għaldaqstant, il-Kummissjoni, minkejja li mhix kompetenti b’mod dirett, ma tistax tkun u 
qatt ma kienet indifferenti quddiem problemi soċjali serji bħal dawn. Fil-każ partikolari tal-
Bulgarija (u anke tar-Rumanija) titjib sinifikanti tas-sitwazzjoni tat-tfal fid-djar ta’ kura huwa 
wieħed mill-għanijiet tal-għajnuna ta’ qabel l-adeżjoni li tingħata mill-UE. B’koperazzjoni 
mal-awtoritajiet Bulgari sar progress sostanzjali iżda l-Kummissjoni hija konxja li għad baqa’ 
ħafna iżjed xi jsir. 

Bi tweġiba diretta għall-enfażi li sar dwar il-kundizzjonijiet fl-orfanatrofju tar-raħal ta’ DVE 
Mogili, il-Kummissjoni kkuntatjat lill-Ministru Bulgaru għax-Xogħol u l-Protezzjoni Soċjali, 
is-Sinjorina Emilia Maslarova, biex takkwista aktar informazzjoni dwar il-progress li sar u 
dwar il-pjanijiet ta’ azzjoni ġodda fil-Bulgarija biex jiżguraw li livelli għoljin jiġu 
implimentati fid-Djar tat-Tfal. Attwalment, pjan ta’ azzjoni għall-istituzzjoni f’Mogilino qed 
jiġi implimentat mill-gvern Bulgaru u ġiet stabbilita data ta’ skadenza għall-għeluq tad-dar.   
Il-UNICEF impenjat ruħha bl-evalwazzjoni ta' kull tifel u tifla f'Mogilino u għamlet riċerka u 
rrakkomandat l-aħjar sitwazzjoni possibbli għat-tfal. Bħala parti minn dan il-proċess, il-
ġenituri tat-tfal ġew ikkuntattjati u mistoqsija jekk jixtiqux jistabbilixxu mill-ġdid jew ikabbru 
r-relazzjoni mat-tifel jew tifla tagħhom. 

Fuq spunt iktar ġenerali, il-Kummissjoni tipproponi bis-sħiħ ħajja indipendenti għal nies bi 
bżonnijiet speċjali. Studju reċenti1 ffinanzjat mill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp ta’ servizzi 
fil-komunità għal nies bi bżonnijiet speċjali fl-Ewropa jikkonferma li l-kura istituzzjonali 
ħafna drabi hija ta’ kwalità baxxa u inaċċettabbli u li l-kundizzjonijiet fil-kura istituzzjonali 
jistgħu jikkonstitwixxu ksur serju tal-livelli tad-drittijiet tal-bniedem aċċettati fuq skala 
internazzjonali. L-istudju juri wkoll li s-servizzi bbażati fuq il-Komunità, meta jkunu stabbiliti 
u mmaniġġati tajjeb, jistgħu joffru riżultati aħjar f’termini ta’ kwalità tal-ħajja u jiżguraw li l-
persuni bi bżonnijiet speċjali jkunu jistgħu jgħixu bħala ċittadini sħaħ. Is-servizzi fil-komunità 
mhumiex iktar għoljin mill-kura istituzzjonali sakemm il-bżonnijiet tar-residenti u l-kwalità 
tal-kura jiġu ikkunsidrati fil-kalkulazzjoni tal-ispejjeż. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tippromwovi l-iskambju ta’ informazzjoni u prattika tajba 
bejn l-Istati Membri bħala parti mill-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni fil-qasam tal-
protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali. F’dan il-kuntest il-Kummissjoni tilqa’ t-twaqqif ta' 
koperazzjoni bilaterali bejn l-Istati Membri, bħalma huwa l-każ bejn il-Bulgarija u Stati 
Membri oħra tal-UE fil-qasam tal-protezzjoni soċjali tat-tfal bi bżonnijiet speċjali li jgħixu 
f’istituzzjonijiet ta’ kura għal medda twila ta’ żmien.  

Barra minn hekk, il-Fond Soċjali Ewropew (ESF) jappoġġja proġetti li jippromwovu ħajja 
indipendenti, b’mod partikolari servizzi bbażati fuq il-Komunità għal nies bi bżonnijiet 
speċjali qrib il-post ta’ residenza tagħhom, inklużi zoni rurali; pereżempju permezz ta’ sistemi 
u mekkaniżmi ta’ immodernizzar, b’mod speċjali t-taħriġ tal-istaff. Il-Fond Soċjali Ewropew 
jappoġġja wkoll is-sostituzzjoni ta’ istituzzjonijiet eżistenti magħluqin b’servizzi ta’ kwalità u 
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akkomodazzjoni fi ħdan komunitajiet lokali (l-hekk imsejħa ‘tneħħija tal-
istituzzjonalizazzjoni’). Il-Kummissjoni tilqa’ d-deċiżjoni reċenti tal-Bulgarija biex talloka 10 
miljun € bħala parti mill-Programm Operazzjonali għall-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani ffinanzjat 
mill-ESF biex ittejjeb il-kwalità tas-servizzi soċjali fl-istituzzjonijiet ta’ kura għal medda twila 
ta’ żmien għat-tfal u għaż-żgħażagħ bi bżonnijiet speċjali.

Il-Kummissjoni ser tkompli bl-isforzi tagħha biex tiżgura li sitwazzjonijiet bħal dawk li ġew 
deskritti reċentament fil-midja ma jseħħu f’ebda Stat Membru tal-UE.

III. Konklużjonijiet  

Ir-responsabiltà mill-protezzjoni tat-tfal, l-inklużjoni soċjali tat-tfal u l-amministrazzjoni tal-
istituzzjonijiet għall-kura tat-tfal taqa’ f’idejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni taħdem skont 
il-kompetenzi tagħha u permezz ta’ varjetà ta’ mezzi b’koperazzjoni mal-Istati Membri biex 
tikseb ħajja indipendenti u servizzi soċjali ta’ kwalità għolja għal persuni bi bżonnijiet speċjali 
madwar l-Unjoni Ewropea kollha.


