
CM\816601MT.doc PE428.081v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.5.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0046/2009, imressqa mis-Sinjura D.R., ta’ nazzjonalità Britannika, 
dwar inkompatibilità allegata bejn dispożizzjonijiet fis-Sezzjoni 32 tal-Att tal-
2002 dwar l-Impjiegi mal-Att tal-2005 tar-Renju Unit dwar Diskriminazzjoni 
minħabba Diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li kienet taħdem bħala impjegata ċivili fir-Renju Unit, issostni li kienet 
imġiegħla tirriżenja minħabba atti persistenti ta’ diskriminazzjoni abbażi ta’ diżabilità. Il-
petizzjonanta ressqet bosta talbiet quddiem it-Tribunal tal-Impjiegi tar-Renju Unit, iżda 
minħabba d-diżabilità tagħha u l-indħil allegat mill-prinċipal tagħha rigward ir-rappreżentanza 
mill-unjin tagħha hija ma setgħetx tikkonforma mar-rekwiżiti proċedurali skont is-Sezzjoni 32 
tal-Att tal-2002 dwar l-Impjiegi u, għalhekk, it-talbiet tagħha ma ġewx ittrattati. Il-
petizzjonanta targumenta li d-dispożizzjonijiet tas-Sezzjoni 32 ikunu diskriminatorji għal nies 
b’diżabilità u jmorru kontra l-Att tal-1995 u tal-2005 dwar Diskriminazzjoni minħabba 
Diżabilità. Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni mal-awtoritajiet 
Britanniċi biex ikun emendat l-Att dwar l-Impjiegi skont l-Att dwar Diskriminazzjoni 
minħabba Diżabilità u biex it-Tribunal tal-Impjiegi jisma’ t-talbiet kollha tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 21 ta' April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-1 ta' Settembru 2009.

Il-petizzjoni taqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE1 tas-27 ta’ Novembru 
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2000 li tisabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol. Id-
Direttiva 2000/78/KE tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fl-impjieg ibbażata fuq id-diżabilità. L-
Artikolu 5 tad-Direttiva jipprevedi akkomodazzjoni raġonevoli għal persuni b’diżabilità minn 
min iħaddem. L-Artikolu 9 (id-Difiża ta' drittijiet) jistipula li "L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, inklużi meta jitqies approprjat 
proċeduri ta’ konċiljazzjoni, għall-eżekuzzjoni ta’ obbligi taħt din id-Direttiva, ikunu 
disponibbli għal-persuni kollha li jikkunsidraw ruħhom trattati ħażin minħabba nuqqas ta’ 
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza fit-trattament, anke wara li r-relazzjoni li fiha jkun 
allegat li saret id-diskriminazzjoni tkun spiċċat."

Il-petizzjonanta talbet li l-Att tar-Renju Unit tal-2002 dwar l-Impjiegi jinġieb 
f’konformità mal-Att tar-Renju Unit dwar Diskriminazzjoni minħabba Diżabilità: din 
hija responsabilità tal-awtoritajiet tar-Renju Unit u fiha nnifisha ma titfax dubju fuq il-
kompatibilità tal-liġi tar-Renju Unit mal-liġi tal-KE.

Minkejja dan, minħabba li din il-petizzjoni taqa’ fl-ambitù tad-Direttiva 2000/78/KE, il-
kompatibilità tal-liġi tar-Renju Unit ma’ din id-Direttiva għandha tiġi studjata. Id-
Direttiva 2000/78/KE ma tinkludix l-obbligu li jinsab fl-Att tal-1995 u tal-2005 dwar 
Diskriminazzjoni minħabba d-Diżabilità, li tingħata akkomodazzjoni raġonevoli fir-
rigward tal-aċċess għat-tribunali tal-impjiegi u l-qrati, iżda biss fir-rigward tal-aċċess 
għall-impjiegi (u t-taħriġ). Skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva, madankollu, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrativi jkunu disponibbli 
għall-persuni kollha li jikkunsidraw li huma vittmi ta’ diskriminazzjoni. 

Il-petizzjonanta targumenta li l-Artikolu 32 tal-Att tal-2002 dwar l-Impjiegi effettivament 
iwaqqafha milli tipprosegwi bl-ilment tagħha quddiem il-ġurisdizzjonijiet tar-Renju Unit, 
iżda’ ma tipprovdi l-ebda element li jista’ juri li l-Artikolu 32 jista’ jikkostitwixxi ostakolu 
għall-aċċess għall-ġustizzja. Il-Kummissjoni ma ssibx, għalhekk, vjolazzjoni tal-liġi tal-KE 
fil-każ preżenti.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta' Mejju 2010.

Minn żmien l-ewwel komunikazzjoni tagħha dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni 
kellha l-opportunità li teżamina s-Sezzjoni 32 tal-Att tal-2002 dwar l-Impjiegi msemmi 
mill-petizzjonanta, u tixtieq twassal il-kummenti sussegwenti.

Billi pprovda l-possibilità ta' rikors għal proċedura quddiem it-Tribunal tal-Impjiegi, ir-
Renju Unit implimenta l-Artikolu 9 tad-Direttiva. Skont id-Direttiva, l-akkomodazzjoni 
raġonevoli għal persuni b'diżabilità hija obbligu għal min iħaddem u tikkonċerna l-
aċċess għall-impjieg. Skont l-istat attwali tal-liġi tal-UE, dan l-obbligu mhuwiex estiż 
għall-proċeduri fil-qrati. Il-Kummissjoni għalhekk ma tistax tirrikjedi li s-Sezzjoni 32 
tkun tinkludi arranġamenti partikolari għal persuni b'diżabilità.

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha ħafna dwar is-sitwazzjoni diffiċli li tinsab fiha l-
petizzjonanta. Għalkemm il-Kummissjoni ma ssibx ksur tal-liġi tal-UE f'dan il-każ, 
tixtieq tenfasizza l-bżonn li jiġi żgurat li persuni b'diżabilità jingħataw possibilità ġusta 
li jsemmgħu leħinhom quddiem il-qrati. 
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