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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0116/2008 mressqa minn Constant Verbraeken (ta’ nazzjonalità 
Belġjana), dwar is-sitwazzjoni fl-orfanatrofji Bulgari

1. Il-petizzjoni fil-qosor

Ir-rikorrent jinsab mgħaddab bis-sitwazzjoni fl-orfanatrofji fil-Bulgarija. Huwa jqis li hija 
ħaġa li ma titwemminx li dawn is-sitwazzjonijiet jistgħu jibqgħu jippersistu fil-ġurnata tal-
lum. Huwa jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tintervjeni fil-Bulgarija immedjatament u f’kull
Stat Membru ieħor ta’ l-UE fejn jeżistu sitwazzjonijiet bħal dawn.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura)..

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

I. Il-petizzjoni

Ir-rikorrent jinsab mgħaddab bis-sitwazzjoni fl-orfanatrofji fil-Bulgarija. Huwa jqis li hija 
ħaġa li ma titwemminx li dawn is-sitwazzjonijiet jistgħu jibqgħu jippersistu fil-ġurnata tal-
lum. Huwa jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tintervjeni fil-Bulgarija immedjatament u f’kull
Stat Membru ieħor ta’ l-UE fejn hemm sitwazzjonijiet bħal dawn.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni

Ir-responsabbiltà għal protezzjoni tat-tfal, inklużjoni soċjali tat-tfal u l-amministrazzjoni ta’ 
istituzzjonijiet li jieħdu ħsieb it-tfal hija tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni m’għandhiex 
kompetenza diretta biex tinvestiga s-sitwazzjoni ta’ tfal f’istituzzjonijiet bħal dawk rapportati 
fil-midja dwar il-Bulgarija.  
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Madankollu, il-Kummissjoni, għalkemm mhux direttament kompetenti, ma tistax u ma kinitx 
indifferenti għal problemi soċjali serji bħal dawk. Fil-każ partikolari tal-Bulgarija (u wkoll 
tar-Rumanija) it-titjib sinifikanti tas-sitwazzjoni ta’ tfal fi djar ta’ ħarsien kien wieħed mill-
għanijiet tal-għajnuna ta’ qabel l-adeżjoni mogħtija mill-UE. B’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet Bulgari kien sar progress sostanzjali iżda l-Kummissjoni hija konxja li fadal iktar 
xi jsir. 

B’risposta diretta għall-enfażi li saret dwar il-kundizzjonijiet fl-orfanatrofju tar-raħal ta’ Dve 
Mogili, il-Kummissjoni kkuntattjat il-Ministru Bulgaru tax-Xogħol u Protezzjoni Soċjali, is-
Sinjura Emilia Maslarova, biex ikollha iktar informazzjoni dwar il-progress li kien sar u l-
pjanijiet ġodda ta’ azzjoni fil-Bulgarija biex jiżguraw li jkunu implimentati standards għoljin 
fi Djar tat-Tfal. Pjan ta’ azzjoni għall-istituzzjoni ta’ Mogilino qed ikun implimentat bħalissa 
mill-gvern Bulgaru u kien stabbilit terminu ta’ skadenza għall-għeluq tad-dar. Il-UNICEF qed 
tagħmel evalwazzjoni dwar it-tfal kollha f’Mogilino u għamel riċerka u rrakkomanda l-aħjar 
sitwazzjoni possibbli għat-tfal. Bħala parti minn dan il-proċess il-ġenituri tat-tfal kienu 
kkuntattjati u staqsewhom jekk xtaqux jerġgħu jistabbilixxu jew isaħħu r-relazzjoni mat-tfal
tagħhom. 

B’mod iktar ġenerali, il-Kummissjoni tisħaq ħafna dwar ħajja indipendenti g]al persuni 
b’diżabiltà. Studju riċenti1 ffinanzjat mill-Kummissjoni dwar l-iżvilupp ta’ servizzi fil-
komunità għal persuni b’diżabiltà fl-Ewropa jikkonferma li ħarsien istituzzjonali huwa ħafna 
drabi ta’ kwalità baxxa b’mod inaċċettabbli u li l-kondizzjonijiet ta’ ħarsien istituzzjonali 
jistgħ kultant jikkostitwixxu ksur serju ta’ standards ta’ drittijiet tal-bniedem aċċettati 
internazzjonalment. L-istudju juri wkoll li servizzi b’bażi fil-Komunità, meta stabbiliti u 
mmexxija kif jixraq, jistgħu jagħtu riżultati aħjar f’dak li għandu x’jaqsam mal-kwalità tal-
ħajja u jiżguraw li persuni b’diżabiltà jkunu jistgħu jgħixu bħala ċittadini sħaħ. Servizzi fil-
komunità mhumiex iktar għoljin minn ħarsien istituzzjonali sakemm il-ħtiġijiet tar-residenti u 
l-kwalità tal-ħarsien jitqiesu fil-kalkolu ta’ l-ispejjeż. 

Il-Kummissjoni tippromwovi wkoll l-iskambju ta’ informazzjoni u prattika tajba bejn Stati 
Membri bħala parti mill-metodu ta’ kooperazzjoni miftuħ fil-qasam tal-ħarsien soċjali u 
inklużjoni soċjali. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tilqa’ t-twaqqif ta’ kooperazzjoni 
bilaterali bejn Stati Membri, bħal ma huwa l-każ bejn il-Bulgarija u Stati Membri oħra ta’ l-
UE fil-qasam tal-ħarsien soċjali ta’ tfal b’diżabiltà li jgħixu f’istituzzjonijiet ta’ ħarsien għal 
żmien twil. 

Barra dan, il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jappoġġja proġetti li jippromwovu għajxien 
indipendenti, b’mod partikolari servizzi b’bażi fil-komunità għal nies b’diżabiltà qrib il-post 
ta’ residenza tagħhom, inklużi żoni rurali; pereżempju permezz tal-immodernizzar ta’ sistemi 
u mekkaniżmi, speċjalment it-taħriġ tal-persunal. Huwa jagħti l-appoġġ tiegħu wkoll biex 
istituzzjonijiet magħluqa eżistenti jinbidlu ma’ servizzi ta’ kwalità u akkomodazzjoni fil-
komunitajiet lokali (l-hekk imsejħa “deistituzzjonalizzazzjoni”). Il-Kummissjoni tilqa’ d-
deċiżjoni riċenti tal-Bulgarija biex talloka 10 miljun € bħala parti mill-Programm Operattiv 
għall-Iżvilupp ta’ Riżorsi Umani iffinanzjat mill-FSE għat-titjib tal-kwalità ta’ servizzi soċjali 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html



CM\746191MT.doc 3/3 PE414.130v01-00

MT

f’istituzzjonijiet ta’ ħarsien għal żmien twil għal tfal u żgħażagħ b’diżabiltajiet.

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

III. Konklużjonijiet

Ir-responsabbiltà għall-ħarsien tat-tfal, inklużjoni soċjali tat-tfal u l-amministrazzjoni ta’ 
istituzzjonijiet ta’ ħarsien tat-tfal hija tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni taħdem fil-
kompetenzi tagħha u permezz ta’ diversi mezzi b’kooperazzjoni ma’ Stati Membri biex tikseb 
għajxien indipendenti u servizzi soċjali ta’ kwalità għolja għal nies b’diżabiltà fl-Unjoni 
Ewropea.
’


