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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.11.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0360/2009, imressqa minn Kathy Sinnott, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
f’isem il-Federazzjoni Ewropea tad-Diżabilità, flimkien ma’ 1 364 984  firma, 
dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilitajiet (‘miljun diżabilità u 4’)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija Membru tal-Parlament Ewropew, titlob sabiex id-drittijiet tal-persuni 
b’diżabilità jiġu inklużi fil-liġi Ewropea u għal azzjoni infurzata għall-integrazzjoni soċjali 
tagħhom, għall-aċċess għall-impjiegi u l-edukazzjoni, it-trattament ugwali, il-protezzjoni 
soċjali u l-mobilità f’termini ta’ trasport pubbliku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Il-petizzjoni

Din il-petizzjoni hija riżultat ta’ kampanja li tnediet fl-2007 u li titlob Direttiva li tirrigwarda
speċifikament id-diżabilità, kampanja appoġġata minn 1.3 miljun firma. Il-petizzjonanta diġà 
preżentat il-firem lill-Kummissjoni u lill-President tal-Parlament, u issa qed tissottometti 
petizzjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-impenn li ssaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadin fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjoni u tagħti valur kbir lill-opinjoni tas-soċjetà ċivili. Għalhekk fit-



PE430.792v01-00 2/3 CM\797238MT.doc

MT

23 ta’ Jannar 2008 il-President Barroso għarraf personalment il-wasla ta’ 1,294,997 firma 
għall-kampanja ‘miljun diżabilità u 4’, li ntbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea fit-22 ta’
Novembru 2007.

Għalkemm it-Trattat ta’ Liżbona, li jistipula li “ċittadini tal-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma 
jkunx anqas minn miljun, li jkunu ċittadini ta’ għadd sinifikanti mill-Istati Membri, jistgħu 
jieħdu l-inizjattiva li jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea, fil-qafas tal-kompetenzi mogħtija 
lilha, sabiex tippreżenta kull proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini 
jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tat-Trattati” għadu 
mhux fis-seħħ, din il-kampanja importanti taċ-ċittadini tqieset bi sħiħ waqt li l-Kummissjoni 
kienet qed tħejji proposta għal Direttiva bbażata fuq l-Artikolu 13 TUE dwar it-trattament 
ugwali u kontra d-diskriminazzjoni, biex b’hekk l-iskop tal-protezzjoni jiġi estiż lilhinn mix-
xogħol1. Id-Direttiva proposta għandha l-għan li tikkumbatti d-diskriminazzjoni kontra 
persuni b’diżabilitajiet u li tiżgura l-inklużjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà. Din tinkludi 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar trattament ugwali bejn persuni, irrispettivament mid-diżabilità 
tagħhom, b’mod partikolari fl-Artikolu 4, li jiggarantixxi livell ta’ protezzjoni ekwivalenti 
għal dak li seta’ jingħata f’Direttiva waħda speċifika. Id-Direttiva tistipula li, biex tiġi 
garantita l-konformità mal-prinċipju ta’ trattament ugwali fir-rigward ta’ nies b’diżabilitajiet, 
il-miżuri neċessarji biex dawn il-persuni  jkollhom aċċess effettiv mhux diskriminatorju għall-
protezzjoni soċjali, il-vantaġġi soċjali, il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u aċċess għal u 
provvista ta’ oġġetti u servizzi li huma disponibbli għall-pubbliku għandhom jingħataw minn 
qabel. Barra minn hekk, għandu jiġi provdut l-obbligu biex jiġi żgurat l-aċċess effettiv mhux 
diskriminatorju għall-akkomodazzjoni. 

L-abbozz tad-Direttiva qiegħed f’konformità mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b’Diżabilitajiet li ffirmawh l-Istati Membri kollha tal-UE u l-Komunità Ewropea.

Din il-proposta se ssir Liġi Ewropea (f’forma ta’ Direttiva) wara approvazzjoni mill-
Parlament u l-Kunsill. Ladarba d-Direttiva tiġi adottata, u tkun għaddiet id-data għat-
traspożizzjoni tagħha fil-liġi nazzjonali, is-servizzi tal-Kummissjoni se jimmonitorjaw is-
sitwazzjoni mill-qrib u se jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-Istati Membri kollha 
huma konformi mal-obbligi tagħhom.

Fir-rigward tal-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilitajiet u l-Protokoll mhux Obbligatorju tagħha, il-
Kummissjoni f’Awwissu 2008 adottat il-proposti għad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill relevanti. 
Dawn il-proposti għadhom qed jiġu diskussi fil-Kunsill u l-Presidenza Żvediża għandha l-
għan li tara li l-adozzjoni sseħħ qabel it-3 ta’ Diċembru 2009. Il-Konvenzjoni tan-NU se 
tipprovdi wkoll il-qafas għal strateġija ġdida, komprensiva u olistika tal-UE li għandha l-għan
li tippromwovi l-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilitajiet fis-soċjetà permezz ta’
implimentazzjoni koordinata tal-Konvenzjoni tan-NU. 

Konklużonijiet  

                                               
1 COM(2008) 426 finali : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en
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Il-Kummissjoni tqis li hija tat segwitu xieraq għall-kampanja li wasslet għal din il-petizzjoni u 
qed tagħmel ħilitha biex tiżgura adozzjoni b’suċċess tal-proposta għal Direttiva.


