
CM\816755MT.doc PE441.335v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.5.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1403/2009, imressqa minn Norbert Gerlach, ta' nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar diskriminazzjoni fir-rigward tal-mod kif l-awtoritajiet ġudizzjarji Awstrijaċi 
ttrattaw il-każ tal-inċident tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Waqt btala fl-Awstrija fis-sajf tal-2003, il-petizzjonant kien attakkat fi triq pubblika minn 
merħla baqar li kkawżawlu feriti ta' theddida lil ħajtu.  Il-petizzjonant bata diżabilità u ma 
seta' b'xejn imur għax-xogħol minħabba l-inċident, u aktar tard huwa kellu jbiegħ ir-razzett 
tiegħu. L-azzjoni għal danni li huwa ħa sussegwentement fl-Awstrija ma ntlaqgħetx, 
għalkemm huwa seta' anke jirreferi għal deċiżjoni f'każ simili dwar ċittadin Awstrijak.  
Minħabba li l-petizzjonant huwa tal-fehma li kien il-vittma ta’ każ gravi ta’ diskriminazzjoni 
abbażi tan-nazzjonalità, u ma jistax ikompli bil-każ minħabba l-qagħda finanzjarja diffiċli 
tiegħu, huwa jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex ikun żgurat li ssir ġustizzja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 12 Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 11 Mejju 2010.

Il-petizzjonant, li huwa ta’ nazzjonalità Ġermaniża, ħa azzjoni legali fl-Awstrija fir-rigward 
ta' inċident li huwa sofra waqt li kien fuq btala hemmhekk. Il-każ tiegħu ma ntlaqax mill-qorti 
Awstrijaka.  Il-petizzjonant qed jallega li dan huwa kollu minħabba l-fatt li huwa Ġermaniż, u 
jirreferi għal każ ċivili simili mressaq b’suċċess minn ċittadin Awstrijak. Għaldaqstant huwa 
jallega li sofra diskriminazzjoni illegali abbażi tan-nazzjonalità.

L-Artikolu 18 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li fil-kamp ta’ 
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applikazzjoni tat-Trattati, u bla ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni speċjali fihom, kull 
diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità hija pprojbita. Id-dritt tan-non-diskriminazzjoni 
abbażi tan-nazzjonalità jista’ għaldaqstant jiġi aċċettat biss fi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tat-Trattati, u jeħtieġ li l-ewwel jiġi vverifikat jekk is-sitwazzjoni deskritta 
mill-petizzjonant tidħolx f’dan il-kamp. Il-petizzjonant kien il-parti li fetħet il-kawża ċivili 
għal danni minħabba inċident. Il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
imħallef nazzjonali biss huwa kompetenti biex jistabilixxi l-fatti ta’ każ u li l-Kummissjoni 
ma tistax tintervjeni f’każijiet individwali quddiem il-qrati nazzjonali.


