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Suġġett: Petizzjoni 1177/2009, imressqa minn Veit Wilhelmy, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar id-dritt tal-istrajk fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja qed tikser għadd ta’ 
ftehimiet internazzjonali billi tipprojbixxi dawk li huma magħrufin bħala strajkijiet ġenerali 
jew politiċi fil-Ġermanja. Skont il-petizzjonant, it-trejdjunjins li jorganizzaw dawn l-
istrajkijiet jistgħu jitqiesu responsabbli għal kwalunkwe telf. Huwa jaħseb li l-projbizzjoni tal-
istrajkijiet ġenerali jew politiċi hija ksur tal-liġi Komunitarja u tal-Karta Soċjali Ewropea. 
Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li titneħħa l-projbizzjoni fuq dawn l-
istrajkijiet fil-Ġermanja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonant jitlob għal leġiżlazzjoni biex it-trejdjunjins ikunu jistgħu jorganizzaw 
strajkijiet politiċi f’konformità ma’ konvenzjonijiet internazzjonali kif ukoll mal-Grundgesetz 
Ġermaniża.

Fit-30 ta’ Ġunju 2009, il-petizzjonant diġà ressaq quddiem il-Kummissjoni Ewropea lment 
b’kontenut simili, li jallega li l-Ġermanja tikser l-obbligi tagħha derivati mill-Karta Soċjali 
Ewropea u mill-konvenzjonijiet ILO Nru 87 u 98 fir-rigward tad-dritt tal-istrajk. Il-
Kummissjoni wieġbet permezz ta’ ittra fis-6 ta’ Awwissu 2009. Ma kienx hemm aktar 
korrispondenza dwar din il-kwistjoni.
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Fir-risposta tagħha tas-6 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni qalet li hi kienet konxja sew dwar 
is-sitwazzjoni fil-Ġermanja f’dan il-qasam u dwar il-kritiki relevanti minn organizzazzjonijiet 
u entitajiet internazzjonali. Madankollu, innutat li, il-konvenzjonijiet internazzjonali 
msemmija qabel ma jiffurmawx parti mil-liġi Komunitarja. Għalhekk, ir-rispett tagħhom ma 
jaqax fil-kompetenza tal-Kummissjoni iżda pjuttost f’dik tal-entitajiet speċifiċi responsabbli 
mis-sorveljanza tal-implimentazzjoni tagħhom fil-pajjiżi firmatarji. 

Sussegwentement, il-Kummissjoni stabbilixxiet is-sitwazzjoni fir-rigward tal-liġi Komunitarja 
kif ġej:

L-Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistipula li ħaddiema 
jew l-organizzazzjonijiet tagħhom, għandhom, skont il-liġi Komunitarja u l-liġijiet u l-prattiċi 
nazzjonali, id-dritt, fil-każ ta’ konflitti ta’ interess, li jieħdu azzjoni kollettiva, inkluż l-istrajk, 
sabiex jiddefendu l-interessi tagħhom1. 

Madankollu, skont l-Artikolu 51, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-
istituzzjonijiet, entitajiet, uffiċċji u aġenziji tal-UE, waqt li tingħata l-attenzjoni dovuta lill-
prinċipju tas-sussidjarjetà, u lill-Istati Membri meta jimplimentaw il-liġi tal-UE biss.

M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola speċifikament id-dritt tal-istrajk. Skont l-
Artikolu 137(5) TKE, il-Komunità m’għandhiex il-kompetenza li tilleġiżla fir-rigward ta’ dan 
id-dritt. 

Għalhekk, huwa f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jirregolaw il-qasam ta’ 
applikazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-eżerċitar tad-dritt tal-istrajk, u biex jinfurzaw il-
leġiżlazzjoni nazzjonali relevanti, billi tingħata l-attenzjoni dovuta lill-obbligi internazzjonali 
u Komunitarji applikabbli tal-Istat Membru konċernat.

Minn meta ngħatat ir-risposta tal-Kummissjoni msemmija qabel, it-Trattat ta’ Liżbona daħal 
fis-seħħ (mill-1 ta’ Diċembru 2009). Dan it-Trattat immodifika l-Artikolu 6(1) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea (dak li qabel kien l-Artikolu 6 TUE) kif ġej: “L-Unjoni tirrikonoxxi 
d-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji dikjarati fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tas-7 ta’
Diċembru 2000, kif emendata fi Strażburgu, fit-12 ta’ Diċembru 2007, li għandha l-istess 
valur legali tat-Trattati. Id-dispożizzjonijiet tal-Karta ma jestendu bl-ebda mod il-kompetenzi 
tal-Unjoni kif definiti fit-Trattati.”

Filwaqt li l-Karta issa hija vinkolanti legalment, l-Artikolu 137 TKE ma ġiex modifikat. L-
Artikolu 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (li jikkorrispondi għall-
Artikolu 137 TKE skont in-numri l-ġodda tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat) għadu jistipula 
f’paragrafu 5 li “id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu la japplikaw għall-pagi, la għad-dritt 
ta’ assoċjazzjoni, lagħad-dritt tal-istrike u lanqas għad dritt li jiġi mpost lock out”.

M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola speċifikament id-dritt tal-istrajk. Barra minn 
hekk, skont l-Artikolu 153(5) TFUE, l-Unjoni m’għandhiex il-kompetenza li tilleġiżla fir-

                                               
1 Il-Karta ma kinitx vinkolanti legalment fiż-żmien kritiku.
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rigward ta’ dan id-dritt.


