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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0128/2009, imressqa minn Norbert Kaiser, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar trattament ugwali għall-uffiċjali pubbliċi fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, uffiċjal muniċipali li jgħix fi sħubija reġistrata, jindika li l-applikazzjoni 
tiegħu għal konċessjoni ta’ persuna miżżewġa ġiet rifjutata b’referenza għal deċiżjoni 
amministrattiva tal-qorti tal-Istat u li hu, għalkemm bla ebda suċċess irrefera l-kwistjoni 
quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament tal-Istat. Juri li l-uffiċjali tal-Istat huma 
intitolati għall-konċessjoni. B’referenza għal sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar 
it-trattament ugwali, il-petizzjonant qed jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni taqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 
2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol. Il-
fatti li lmenta dwarhom il-petizzjonant ġew imqajma f’ittra ta’ avviż formali mibgħuta fi Frar 
2008 lill-awtoritajiet Ġermaniżi. 

Id-Direttiva 2000/78/KE ġiet trasposta fil-Ġermanja permezz tal-Att Ġenerali dwar it-
Trattament Ugwali (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, “AGG”). Filwaqt li tissorvelja t-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE fil-liġi Ġermaniża, jidher, skont il-Kummissjoni, li l-
liġi Ġermaniża tapplika ċerti restrizzjonijiet għal benefiċċji, f’każi fejn l-uffiċjali pubbliċi jew 
is-suldati ma jkunux miżżewġin iżda jkunu daħlu għal unjoni tul il-ħajja taħt l-Att tal-Unjoni 
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Tul il-Ħajja (Lebenspartnerschaftsgesetz, “LPartG”). Fil-fehma tal-Kummissjoni, dan jista’ 
jikkostitwixxi diskriminazzjoni kontra persuni li għandhom orjentazzjoni sesswali partikolari, 
li huwa projbit skont l-Artikolu 1 tad-Direttiva 2000/78/KE. Din id-dikjarazzjoni hija bbażata, 
b’mod partikolari, fuq id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-267/06 Tadao Maruko.

L-awtoritajiet Ġermaniżi rrispondew l-ittra ta’ avviż formali. Il-Kummissjoni issa għandha 
tanalizza r-risposta tagħhom. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Wara li analizzat ir-risposta mill-awtoritajiet Ġermaniżi għall-ittra ta’ avviż formali, il-
Kummissjoni ssostni l-oġġezzjonijiet tagħha u għaldaqstant bagħtet opinjoni motivata lill-
Ġermanja f’Novembru 2009 li kienet tinkludi l-kwistjoni mqajma f’din il-petizzjoni. 

Bħas-soltu, l-awtoritajiet ingħataw perjodu ta’ xahrejn biex jirrispondu għall-ittra. Il-
Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar żviluppi ulterjuri.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali u wara li analizzat ir-risposta Ġermaniża, hija 
bagħtet opinjoni motivata f’Novembru 2009 fejn inkludiet din il-kwistjoni. Fir-risposta 
tagħhom f’Diċembru 2009, l-awtoritajiet Ġermaniżi spjegaw li bħalissa huma qegħdin 
jemendaw id-dispożizzjonijiet rispettivi sabiex joħolqu kundizzjonijiet ugwali bejn is-sħab 
reġistrati u l-koppji miżżewġin. 

Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li tanalizza r-risposta Ġermaniża sabiex tieħu deċiżjoni 
rigward xi passi addizzjonali.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Diċembru 2010.

Id-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol. Fir-rigward tal-impjieg, id-diskriminazzjoni 
abbażi tal-orjentazzjoni sesswali hija projbita. 

Id-Direttiva 2000/78/KE ġiet trasposta fil-Ġermanja permezz tal-Att Ġenerali dwar it-
Trattament Ugwali (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, “AGG”). Waqt li kienet qed 
tissorvelja t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE fil-liġi Ġermaniża, il-Kummissjoni 
nnutat li l-liġi Ġermaniża tapplika ċerti restrizzjonijiet għal benefiċċji, f’każi fejn l-uffiċjali 
pubbliċi jew is-suldati ma jkunux miżżewġin iżda jkunu daħlu għal unjoni tul il-ħajja taħt l-
Att tal-Unjoni Tul il-Ħajja (Lebenspartnerschaftsgesetz, “LPartG”). B’mod partikolari, il-
persuni li jgħixu fi sħubija reġistrata bħala unjoni tul il-ħajja ma jirċevux ir-rimborż tal-
ispejjeż mediċi pprovduti fil-qafas ta’ skema statali speċjali, allowances tal-familja, jew 
pensjonijiet għar-romol. Fil-fehma tal-Kummissjoni, dan jikkostitwixxi diskriminazzjoni
kontra persuni li għandhom orjentazzjoni sesswali partikolari, li huwa projbit skont l-Artikolu 
1 tad-Direttiva 2000/78/KE. Din id-dikjarazzjoni hija bbażata, b’mod partikolari, fuq id-
deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-267/06 Tadao Maruko.
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Il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lill-awtoritajiet Ġermaniżi, u wara li analizzat 
ir-risposta tagħhom, hija bagħtet opinjoni motivata f’Novembru 2009 fejn inkludiet din il-
kwistjoni. Fir-risposta tagħhom f’Diċembru 2009, l-awtoritajiet Ġermaniżi spjegaw li bħalissa 
huma qegħdin jemendaw id-dispożizzjonijiet rispettivi sabiex joħolqu kundizzjonijiet ugwali 
bejn is-sħab reġistrati u l-koppji miżżewġin. Fl-2010, il-Kummissjoni kellha laqgħa informali 
mal-awtoritajiet Ġermaniżi f’żewġ okkażjonijiet. L-awtoritajiet Ġermaniżi nnotifikaw 
komunikazzjonijiet ulterjuri. Skont l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-
dispożizzjoni tagħha, qed jitfassal abbozz ta’ liġi li jipproponi ugwaljanza fid-drittijiet bejn il-
koppji miżżewġin u s-sħab reġistrati f’livell federali.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li tanalizza f’aktar dettall ir-risposta Ġermaniża u n-
notifiki ulterjuri sabiex tieħu deċiżjoni rigward xi passi addizzjonali rigward dan il-ksur. 


