
CM\834261MT.doc PE450.730v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

8.10.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1767/2009, ippreżentata minn Carmen Gherca, ta’ nazzjonalità 
Rumena, f’isem l-Assoċjazzjoni Rumena għat-Tfal u l-Adulti bl-Awtiżmu –
il-fergħa Iaşi, dwar problemi fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni rigward id-
drittijiet tat-tfal b’diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tikkritika l-leġiżlazzjoni Rumena rigward id-drittijiet tat-tfal b’diżabilità, 
u b’mod partikolari dawk li jbatu bl-awtiżmu. Skont il-petizzjonanta, il-leġiżlazzjoni Rumena 
tuża termini ġenerali u l-mod kif hija implimentata jitħalla f’idejn l-awtoritajiet lokali. Hija 
tindika li t-tfal ikkonċernati u l-familji tagħhom jiffaċċjaw diversi problemi, bħal pereżempju 
dewmien fil-ħlas tal-benefiċċji tal-benesseri adegwati u d-diffikultajiet rigward l-aċċess għall-
informazzjoni u l-edukazzjoni, b’mod partikolari f’żoni rurali. Hija targumenta li l-
implimentazzjoni deċentralizzata tal-leġiżlazzjoni rilevanti twassal għal diskriminazzjoni fir-
rigward tat-tfal b’diżabilitajiet u qed titlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga sa fejn id-
drittijiet tagħhom qed jiġu rrispettati fir-Rumanija.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

M’hemm l-ebda kompetenza esklussiva tal-Unjoni fir-rigward tal-edukazzjoni u l-ebda 
politika komuni speċifika Ewropea biex tindirizza l-edukazzjoni tat-tfal li jbatu bl-awtiżmu. 
L-Istati Membri huma responsabbli biex jittieħdu miżuri biex jiżguraw li l-persuni b’diżabilità 
jgawdu b’mod sħiħ mid-dritt għall-edukazzjoni. 
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L-Artikolu 19 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti lill-Unjoni 
Ewropea l-poter li tieħu azzjoni xierqa sabiex tiġġieled id-diskriminazzjoni li tkun ibbażata 
fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-diżabilità, l-età jew it-
tendenzi sesswali. Il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE kontra d-diskriminazzjoni tindirizza d-
diskriminazzjoni li tkun ibbażata fuq id-diżabilità biss fi ħdan l-isfera tal-impjiegi1. 

Fit-2 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta għal Direttiva2 dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, għal dawk l-oqsma li 
qatt ma ġew koperti s’issa, bħal pereżempju l-protezzjoni soċjali, il-benefiċċji soċjali, il-kura 
tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-provvista tal-prodotti u l-għoti ta’ servizzi li huma disponibbli 
għall-pubbliku. Sa llum la l-edukazzjoni, f’termini ġenerali, u lanqas l-edukazzjoni speċjali, 
ovvjament, ma kienu koperti. 

Skont din il-proposta, l-Istati Membri għandhom jipprovdu minn qabel il-miżuri neċessarji 
biex il-persuni b’diżabilità jkun jista’ jkollhom aċċess nondiskriminatorju għall-edukazzjoni u 
biex jingħataw akkomodazzjoni xierqa, sakemm dan ma jikkawżax piż sproporzjonat. Fi 
kwalunkwe każ, il-proposta hija mingħajr preġudizzju għar-responsabilitajiet tal-Istati 
Membri għall-kontenut u l-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva tagħhom, inkluż l-għoti ta’ 
edukazzjoni għall-persuni bi bżonnijiet speċjali. Din il-proposta bħalissa qiegħda tiġi diskussa 
fil-Kunsill. 

Għaldaqstant, m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE kontra d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ 
diżabilità barra l-isfera tal-impjieg.

Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha, inkluża r-Rumanija, iffirmaw il-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, biex b’hekk 
esprimew l-impenn tagħhom għal konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet. F’dan il-kuntest, 
ta’ min wieħed jiġbed l-attenzjoni għall-Artikoli 7 u 24 tal-Konvenzjoni, li jinkludu 
dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tat-tfal b’diżabilitajiet u l-edukazzjoni. Il-Konvenzjoni 
tistipola li l-Istati Partijiet għandhom jiżguraw sistema edukattiva inklussiva fil-livelli kollha u 
tagħlim tul il-ħajja mingħajr diskriminazzjoni u abbażi ta’ opportunitajiet indaqs.

Ir-Rumanija ffirmat il-Konvenzjoni tan-NU kif ukoll il-Protokoll Fakultattiv tagħha, li 
jippermetti liċ-ċittadini jressqu lmenti, għalkemm ir-ratifika sħiħa tat-tnejn li huma għadha 
pendenti. Il-Ministru tal-Protezzjoni Soċjali, il-Familja u x-Xogħol, is-Sur Seitan, ikkonferma 
li r-Rumanija se tirratifika kemm il-Konvenzjoni u kemm il-Protokoll. 

Il-kwestjonijiet kollha mqajma mill-petizzjonanta li jagħmlu referenza għall-implimentazzjoni 
deċentralizzata tal-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti, għad-dritt għall-benefiċċji, għall-aċċess 
għall-informazzjoni u t-trasparenza, għan-nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji u għat-trasportazzjoni 
huma r-responsabilità esklussiva tal-gvernijiet nazzjonali u lokali tar-Rumanija; għalhekk il-
Kummissjoni mhijiex intitolata li tistabbilixxi xi mekkaniżmu speċifiku ta’ monitoraġġ jew 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali 
għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:mt:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:MT:PDF
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ta’ rappurtar dwarhom. 

Madankollu, il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li tniedi Strateġija Ewropea għad-Diżabilità 
2010-2020, u l-pjan huwa li din tiġi adottata f’Novembru 2010. L-objettiv ġenerali tal-
istrateġija huwa t-tisħiħ tal-persuni b’diżabilità sabiex huma jkunu jistgħu jgawdu mid-
drittijiet kollha tagħhom u jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà. 
Biex jintlaħaq dan l-objettiv u biex tiġi żgurata implimentazzjoni konsistenti u effettiva tal-
Konvenzjoni tal-UE madwar l-UE kollha, jeħtieġ li jkun hemm ċertu livell ta’ konsistenza fl-
azzjoni. Għalhekk, l-istrateġija tidentifika l-azzjoni li għandha tittieħed fil-livell tal-UE biex 
tikkomplementa dik meħuda f’livell nazzjonali u tiddetermina l-mekkaniżmi meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-UE fil-livell tal-UE. 

B’mod partikolari fil-qasam tal-edukazzjoni, il-Kummissjoni se tappoġġja l-isforzi nazzjonali 
permezz tal-ET 20201, il-qafas strateġiku għall-koperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-
taħriġ, bil-għan li tittejjeb l-edukazzjoni inklussiva għall-istudenti b’diżabilitajiet. Barra minn 
hekk, il-progress li qed jinkiseb permezz tal-Istrateġija tal-UE għad-Diżabilità, li tkopri l-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-UE, kif ukoll il-progress nazzjonali se jkunu mmonitorjati 
u rrappurtati b’mod regolari.

Konklużjonijiet

Il-kwestjonijiet speċifiċi li jitqajmu mill-petizzjonanta ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-UE, 
iżda taħt dik tal-gvern Rumen u tal-awtoritajiet fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali.

                                               
1 Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2009 dwar l-ET 2020, ĠU C 119, 28.5.2009, p.2


