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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra r-regola li biha, fl-Italja, il-ħaddiema tas-servizz pubbliku li 
tkeċċew għal raġunijiet dixxiplinari jew minħabba xogħol mhux sodisfaċenti ma jistgħux 
jipparteċipaw f’testijiet ta’ reklutaġġ għal impjiegi simili fis-settur pubbliku. Il-petizzjonant 
iqis li nies bħal dawn għandu jkollhom ċans juru li tjiebu u għandhom jingħataw l-opportunità 
li jerġgħu jipparteċipaw fi proċess ta’ reklutaġġ. Il-petizzjonant iqis li dan huwa 
diskriminatorju, minħabba li ma tapplika ebda regola ta’ esklużjoni bħal din fis-settur privat. 
Huwa jqis li l-kundizzjonijiet għandhom ikunu l-istess fiż-żewġ setturi, u jirreferi inter alia 
għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u għall-każistika tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

L-Artikolu 15 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea1 (dwar il-libertà 
professjonali u dritt għax-xogħol) jistabbilixxi dan li ġej:

“1. Kull persuna għandha d-dritt li taħdem u li twettaq xogħol magħżul jew aċċettat 
liberament.

                                               
1 Din il-Karta hija legalment vinkolanti mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona (1 ta’ Diċembru 2009).  
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2. Kull ċittadin tal-Unjoni għandu l-libertà li jfittex impjieg, li jaħdem, li jeżerċita d-dritt 
ta’ stabbiliment u li jagħti servizzi f’kull Stat Membru...”

L-Artikolu 20 tal-Karta (dwar l-ugwaljanza quddiem il-liġi) jistipula li “Kull persuna hija 
ugwali f’għajnejn il-liġi”.

L-Artikolu 21 tal-Karta (dwar in-nondiskriminazzjoni) jgħid dan li ġej:
“1. Kull diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew 
soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika 
jew xi opinjoni oħra, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-
diżabbiltà, l-età, jew l-orjentazzjoni sesswali għandha tkun projbita.
2. Fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattati u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni speċifika tagħhom, hi pprojbita kwalunkwe diskriminazzjoni minħabba n-
nazzjonalità.

Madankollu, skont l-Artikolu 51 tal-Karta (dwar il-kamp ta’ applikazzjoni), id-
dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet, għall-korpi u għall-
aġenziji tal-UE fir-rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u għall-Istati Membri wkoll biss 
meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.
M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni speċifika tal-UE relatata mal-impjieg rigward il-kundizzjonijiet 
tar-reklutaġġ fis-setturi pubbliċi u/jew privati, ħlief l-atti tal-UE li jipprojbixxu 
diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Tali diskriminazzjoni hija projbita ladarba hija 
bbażata fuq in-nazzjonalità, is-sess, ir-razza, l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età, jew l-orjentazzjoni sesswali1.

M’hemm l-ebda evidenza li l-petizzjonant kien soġġett għal diskriminazzjoni abbażi ta’
waħda mir-raġunijiet imsemmija hawn fuq fil-każ preżenti.

Barra dan, jidher li s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkwotati mill-petizzjonant 
mhumiex rilevanti f’dan il-każ. Fil-fatt, dawn il-każijiet jirrigwardaw prinċipalment il-
validità, fir-rigward tad-drittijiet fundamentali, ta’ atti adottati mill-istituzzjonijiet tal-KE. 
Min-naħa l-oħra, il-każ inkwistjoni jirrigwarda l-validità tar-regolament nazzjonali, li l-
adozzjoni tiegħu ma kellha xejn x’taqsam mal-implimentazzjoni ta’ liġi tal-UE kwalunkwe.

Konklużjoni 

Meta wieħed iqis li m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni speċifika tal-UE relatata mal-impjieg 
rigward il-kundizzjonijiet tal-impjieg fis-setturi pubbliċi u/jew privati applikabbli fil-każ 
preżenti, il-petizzjonant għandu jingħata l-parir biex, jekk jixtieq, iressaq il-każ tiegħu 
quddiem l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti inklużi l-qrati fuq il-bażi tal-liġi nazzjonali 
Taljana.

                                               
1 Ara f’dan ir-rigward, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en


