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Suġġett: Petizzjoni 0656/2010, ippreżentata minn M.D.B.G., ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar id-diskriminazzjoni kontra l-omosesswali fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jenfasizza n-nuqqas tal-awtoritajiet Taljani li jieħdu azzjoni fil-ġlieda kontra l-
omofobija u l-azzjonijiet omofobiċi, inklużi l-attakki fuq l-omosesswali, li jmorru kontra l-
prinċipji tal-UE fir-rigward tal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni 
sesswali. Il-petizzjonant għalhekk jistieden lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-
awtoritajiet Taljani jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġu miġġielda l-azzjonijiet omofobiċi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-Kummissjoni tinsab impenjata fil-ġlieda kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-orjentazzjoni sesswali fil-limiti kollha tas-setgħat tagħha mogħtija lilha bit-Trattati. Il-
projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali tikkostitwixxi prinċipju 
importanti stabbilit fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
Madankollu, skont l-Art. 51 tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE, id-dispożizzjonijiet 
tal-Karta huma indirizzati lill-Istati Membri biss meta jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.  Fir-
rigward tal-impjieg u l-professjoni, id-Direttiva 2000/78/KE1 tiżgura t-trattament indaqs u 
tkopri wkoll il-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali.
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali 
għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, ĠU L 303, 2.12.2000
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Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, is-setgħat tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ atti u nuqqasijiet li 
jsiru minn Stati Membri, huma limitati għal osservazzjoni tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, 
taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara l-Artikolu 17 (1) TUE).  

Minħabba li l-petizzjonant ma jsemmix xi każ speċifiku tal-allegat ksur tal-liġi tal-Unjoni iżda 
jifformula l-petizzjoni tiegħu b’mod ġenerali, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li teżamina 
jekk l-Istat Membru kkonċernat aġixxiex skont l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE jew le. Meta 
jaġixxu barra mill-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE, huwa f’idejn l-Istati Membri waħidhom li 
jiżguraw li jiġu rispettati l-obbligi tagħhom fir-rigward tad-drittijiet fundamentali – li 
jirriżultaw mill-ftehimiet internazzjonali u l-leġiżlazzjoni interna tagħhom.  Għaldaqstant, il-
Kummissjoni mhix qiegħda f’pożizzjoni li tikkummenta aktar fuq il-petizzjoni.


