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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

1.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1325/2008, imressqa minn B.M., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar 
il-leġiżlazzjoni diskriminatorja rigward il-mard fl-Italja, u petizzjoni 
307/2009, imressqa minn Mirella Collina, ta’ nazzjonalità Taljana, f’isem 
il-Funzione Pubblica CGIL Imola, b’1,215-il firma, dwar leġiżlazzjoni 
ġdida dwar il-mard fl-Italja

1. Sommarji tal-petizzjonijiet

Għall-petizzjoni 1325/2008

Il-petizzjonanta tikkontesta l-introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni fl-Italja li tistabilixxi regoli ġodda 
dwar il-lif tal-mard, bħaż-żieda minn erba’ sigħat għal ħdax fil-ħin li persuna trid toqgħod id-
dar sabiex l-uffiċjal mediku jmur jaraha u l-introduzzjoni tat-tnaqqis fil-paga meta wieħed 
jimrad. Il-petizzjonanta targumenta li l-liġi hija diskriminatorja peress li tapplika biss għall-
ħaddiema tal-gvern. Il-petizzjonanta targumenta li l-miżura hija saħansitra iktar 
diskriminatorja minħabba l-eżenzjoni ta’ ċerti kategoriji ta’ ħaddiema tal-gvern (is-sigurtà u 
d-difiża). Hija tixtieq li l-liġi tiġi eżaminata mill-Parlament Ewropew.

Għall-petizzjoni 307/2009

Il-petizzjonanta toġġezzjona għal leġiżlazzjoni ġdida dwar il-mard fl-Italja, li tistabbilixxi li 
meta wieħed jiddikjara lilu nnifsu marid, dan jista’ jiġi vverifikat minn tabib tal-
assigurazzjoni mill-ewwel ġurnata tal-mard. Mill-ewwel ġurnata jeħtieġ li l-marid ikun id-dar 
kuljum, inklużi l-ġranet ta’ btala jew ġranet li fihom ma jkollux xogħol, bejn it-8.00 u s-13.00 
u bejn is-14.00 u t-20.00 għal żjarat li jistgħu jsiru. Il-petizzjonanta ssostni li din il-liġi se 
tolqot b’mod partikolari lill-uffiċjali pubbliċi u l-aktar lill-persuni mhux miżżewġin. Fil-
prattika dan ifisser li persuna li mhijiex miżżewġa u hija marida ma tistax toħroġ biex tixtri l-
mediċini jew dak li teħtieġ. Mhi permessa l-ebda eċċezzjoni għal din ir-regola, lanqas fuq il-
parir tat-tabib li jkun qiegħed jikkura l-pazjent. Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew 
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biex tinvestiga l-kwistjoni. Hija tikkonsidra li l-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-mard tmur kontra 
d-dritt tas-saħħa u l-kura medika.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 1325/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2009, u l-petizzjoni 
307/2009 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja kontra d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri d-
Direttiva 2000/78/KE, safejn tirrigwarda s-saħħa, timmira biex tipproteġi lill-ħaddiema kontra 
d-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ diżabilità. L-MEP Thomas Mann kien ir-rapporteur inkarigat 
minn dan id-dossier leġiżlattiv, u r-rapport tiegħu kif ukoll ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-
effetti tal-leġiżlazzjoni COM (2005) 224 jistgħu jkunu ta’ interess għall-petizzjonanti u għall-
Membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Dan ir-rapport fuq kollox wera biċ-ċar li hemm fis-
seħħ leġiżlazzjoni adegwata (l-Italja ttrasponiet id-Direttiva permezz tad-Digriet Leġiżlattiv 
Nru 216 tad-9 ta’ Lulju 2003, konsiderevolment qabel l-iskadenza stabbilita ta’ Diċembru 
2003), iżda li jista’ jkun hemm kwistjonijiet li għadhom pendenti fir-rigward tal-
implimentazzjoni, l-informazzjoni reċiproka u l-kumpens.

Mill-petizzjoni mhux ċar jekk il-persuni kkonċernati humiex persuni bi bżonnijiet speċjali 
jew, f’sens usa’, persuni li minn żmien għal żmien ibatu minn mard okkażjonali; dawn iż-
żewġ kundizzjonijiet ma jeskludux lil xulxin, iżda biex wieħed jipprova jifridhom, ikollu 
jinżel għal livell li jinvolvi analiżi tad-dettalji u jġiegħlu jeżamina l-fatti attwali tal-każijiet 
individwali, li ma jistgħux jiġu indirizzati f’livell Komunitarju. Dan kieku jkollu jiġi 
ddeterminat taħt il-patronaġġ tal-awtoritajiet nazzjonali. Id-Direttiva tinkludi wkoll numru ta’ 
esklużjonijiet speċifiċi, l-aktar waħda importanti tinsab fl-Artikolu 3 – li ma tapplikax għall-
paga. Barra minn hekk, il-forzi armati huma espliċitament esklużi, u dan mhux sorprendenti
fir-rigward ta’ leġiżlazzjoni mfassla – għalkemm mhux esklużivament tabilħaqq – għall-
protezzjoni tal-persuni bi bżonnijiet speċjali kontra trattament diskriminatorju. Il-fatti 
msemmija jqanqlu dubji evidenti dwar jekk it-tħassib tal-petizzjonanti jaqax fil-qasam ta’ tad-
Direttiva, iżda f’kull każ dan ma jistax jiġi ddeterminat jekk mhux f’livell differenti.

Konklużjoni

Waqt li tissimpatizza bis-sħiħ mal-petizzjonanti, il-Kummissjoni mhix tal-fehma li għandha 
raġunijiet suffiċjenti biex tintervieni f’dawn il-każijiet. Fil-fatt, il-Kummissjoni m’għandhiex 
f’idejha każijiet pendenti ta’ ksur fir-rigward tal-Italja li jistgħu jkunu rilevanti jew, 
eventwalment, xi sors ta’ ġurisprudenza relatata.


