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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1864/2009, imressqa minn Rodoulla Achileos, ta’ ċittadinanza 
Ċiprijotta, f’isem l-Assoċjazzjoni ta’ Ommijiet Refuġjati u Spustati, dwar 
diskriminazzjoni fir-rigward tal-ulied ta’ refuġjati nisa,

Petizzjoni 1653/2010, ippreżentata minn Markella Isaia-Tsiakka, ta’ 
nazzjonalità Ċiprijotta, f’isem il-Moviment ta’ Ċipru għar-Refuġjati u l-
Ommijiet Spostati, dwar id-diskriminazzjoni kontra t-tfal ta’ nisa refuġjati

1. Sommarju tal-petizzjoni 1864/2009

Il-petizzjonanta tilmenta li l-awtoritajiet Ċiprijotti jirrifjutaw li jagħtu stejtus ta’ refuġjati 
lill-ulied ta’ refuġjati nisa, filwaqt li wlied ta’ refuġjati rġiel jingħataw dan l-istejtus 
awtomatikament. Il-petizzjonanta, li ħarbet mill-parti tat-Tramuntana ta’ Ċipru wara 
l-invażjoni Torka fl-1974, tqis din is-sitwazzjoni bħala diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, u 
għalhekk tappella lill-Parlment Ewropew biex jintervieni.

Sommarju tal-petizzjoni 1653/2010

Il-petizzjonanta tilmenta li l-awtoritajiet Ċiprijotti ma jagħtux stejtus ta’ refuġjat lit-tfal ta’ 
nisa refuġjati, filwaqt li t-tfal ta’ rġiel refuġjati jingħataw tali stejtus awtomatikament. Il-
petizzjonanta, li ħarbet mill-parti ta’ fuq ta’ Ċipru wara l-invażjoni Torka fl-1974, tqis li din hi 
sitwazzjoni diskriminatorja fuq bażi tas-sess, u għalhekk tistieden lill-Parlament Ewropew 
jintervieni.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1864/2009: Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Marzu 2010. Petizzjoni 1653/2010:
Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
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informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.

Il-Kummissjoni hija impenjata tikkumbatti kull forma ta’ diskriminazzjoni, kif rikjest mit-
Trattati. L-ugwaljanza bejn is-sessi hija prinċipju fundamentali tad-Dritt tal-UE u d-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sessi hija espressament ipprojbita mill-Karta tal-UE dwar id-
Drittijiet Fundamentali. Il-Karta, iżda, hija applikabbli biss fil-konfront tal-Istati Membri meta 
dawn ikunu qed jimplimentaw id-Dritt tal-Unjoni1.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi tkopri tliet setturi 
prinċipali: is-sigurtà soċjali, l-impjiegi, u l-aċċess għall-beni u s-servizzi2. Tkopri kemm id-
diskriminazzjoni diretta kemm dik indiretta. Skont il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, il-kunċett tad-diskriminazzjoni jkopri wkoll id-diskriminazzjoni b’assoċjazzjoni3.

Il-Kummissjoni ma għandhiex biżżejjed informazzjoni dwar it-tip ta’ benefiċċji li wlied nisa 
bi status spostat qed jiċċaħħdu minnu, imma ma jistax ikun eskluż li wħud minn dawn il-
benefiċċji huma koperti mid-Dritt tal-UE (eż., jekk jikkostitwixxu benefiċċji ta’ sigurtà 
soċjali). Għalhekk hija meħtieġa aktar informazzjoni biex jiġi vvalutat jekk is-sitwazzjoni 
msemmija mill-petizzjonant tikkonfliġġix mad-Dritt tal-ugwaljanza bejn is-sessi tal-UE.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat rikjesta għal informazzjoni lir-Repubblika ta’ Ċipru.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011.

Petizzjonijiet 1864/2009 u 1653/2010

Il-Kummissjoni bagħtet talba għal informazzjoni lill-awtoritajiet Ċiprijotti fid-
19 ta' Ottubru 2010. Il-Kummissjoni rċeviet risposta fil-31 ta' Jannar 2011 u t-traduzzjoni ta' 
din ir-risposta tlestiet fil-15 ta' Marzu 2011. Bħalissa, id-dokumenti li rċeviet mir-Repubblika 
ta' Ċipru, qegħdin jiġu eżaminati. Il-Kummissjoni qiegħda tanalizza wkoll informazzjoni 
addizzjonali mibgħuta mill-ilmentatur.

Ladarba l-Kummissjoni tkun lestiet il-valutazzjoni tagħha tar-risposta tal-awtoritajiet 
Ċiprijotti, tiġi pprovduta risposta aktar dettaljata rigward il-petizzjonijiet.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-persunli ġew internament spostati min-naħa ta’ fuq ta’ Ċipru lejn in-naħa t’isfel matul l-
                                               
1 B’mod partikolari, l-Artikoli 21, 23 u 51 tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundametnali, ĠU C 303/7, 

14.12.2007, p.1           
2 Direttiva tal-Kunsill 79/7/KEE tad- 19 ta' Diċembru 1978 dwar l-implimentazzjoni progressiva tal-prinċipju 

tat-trattament ugwali ta’ l-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' sigurtà soċjali (ĠU L 6, 10.01.1979); Direttiva tal-
Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u 
n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (ĠU L 373 of 21.12.2004); Direttiva 2006/54/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali ta’ l-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil 
mill-ġdid – ĠU L 204 of 26.07.2006).

3 Ara b’mod partikolari d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Lulju 2008 fil-kawża C-303/06, Coleman.
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invażjoni Torka tal-1974 jibbenefikaw minn għadd ta' jeddijiet iddelineati fid-Dritt nazzjonali.
Skont dawn l-istrumenti nazzjonali, ir-riferiment għal tali persuni huwa bħala "refuġjati".
B’danakollu, dan ma għandux jiġi konfuż mal-persuni li jibbenefikaw minn stat ta’ refuġjati 
skont l-acquis tal-ażil tal-UE; fil-fatt, skont id-Dritt internazzjonali, dawn il-persuni jitqiesu 
“internament spostati”.

Wara r-risposta tal-awtoritajiet Ċiprojoti dwar il-qafas leġiżlattiv kurrenti f'Ċipru, deher li 
"liġi li tagħti l-assistenza għall-housing lill-persuni spostati, vittmi u persuni oħra” u li l-“liġi 
għall-arkivju tad-data dwar il-popolazzjoni” fiha dispożizzjonijiet diskriminatorji. Tabilħaqq 
huwa espliċitament iddikajrat f’dawn il-liġijiet li wlied l-irġiel spostati jista’ jingħatalhom l-
istat ta’ refuġjati. Ulied in-nies spostati li ma jissemmewx huma de facto esklużi mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dawn il-liġijiet.

Fit-3 ta’ Ġunju 2010, il-Kamra tar-Rappreżentanti Ċiprojota adottat żewġ liġijiet ta' emenda 1

2 li ssupprimew id-dispożizzjonijiet diskriminatorji inkwestjoni u rrikonoxxew l-istat ta' 
refuġjat u l-benefiċċji ta' housing għal ulied l-ommijiet spostati.

B’danakollu, sar riferiment għaż-żewġ liġijiet mill-President tar-Repubblika ta’ Ċipru lill-
Qorti Suprema fuq il-bażi ta' antikostituzzjonalità, li tissuġġerixxi li kienet tkun piż skwilibrat 
fuq il-baġit nazzjonali.

Il-Qorti Suprema tat id-deċiżjoni tagħha fl-1 ta’ Frar 2011, li fiha abrogat iż-żewġ liġijiet. Id-
dispożizzjonijiet ta’ emenda inkwestjoni kienu ddikjarati antikostituzzjonali billi kellhom 
bħala konsegwenza ż-żieda fin-nefqa fil-baġit annwali Ċiprijot, li ma kinux inizjalment 
ippjanati. Skont il-Qorti Suprema, liġi “komuni” (b’għażla minn liġi baġitarja) ma tistax 
twassal tali nefqiet mhux ippjanati għall-baġit nazzjonali, kemm preżenti kemm futur.

Huwa siewi li jkun innutat li din id-deċiżjoni hija konformi mal-ġurisprudenza preċedenti tal-
Qorti Suprema inmaterja. Qabel l-imsemmija deċiżjoni tal-Qorti, kienu ġew riferuti tliet 
kawżi3 lill-Qorti Suprema fi stadju ta' appell u kollha kemm huma ġew miċħuda abbażi tal-
kriterju li l-Qorti ma tistax twessa’ l-applikazzjoni tal-liġijiet eżistenti għal persuni li ma 
jkunux intiżi li jkunu inklużi fihom fl-ewwel lok, billi dan ikun jivvjola l-prinċipju tas-
separazzjoni tal-poteri. L-argument li l-miżuri diskriminatorji kienu kemm antikostituzzjonali 
kemm kuntrarji għall-Konvenzjonijiet Internazzjonali ffirmati minn Ċipru ngħata l-ġenb.

B’konsegwenza ta’ dan, id-dispożizzjonijiet diskriminatorji dwar ulied nisa spostati għadhom 
fis-seħħ.
Filwaqt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi li hemm vjolazzjoni ċara tal-prinċipju tan-non-
diskriminazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa, il-kwestjonijiet marbutin mal-għoti tal-benefiċċji 
soċjali b’xorti ħażina ma jidħlux fl-ambitu tad-Direttiva tal-UE.

Dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE fuq l-ażil u l-istat ta’ refuġjat, id-Direttiva tal-Kunsill 
2004/83/EC tad-29 ta’ April 2004 dwar livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istat ta' 
                                               
1  Att li jemenda l-liġi dwar l-arkivju tal-popolazzjoni (Νόμος που τροποποιεί τον περί αρχείου πληθυσμό νόμο).
2  Att li jemenda l-liġi dwar l-għoti ta’ assistenza ta’ housing lil persuni spostati, vittmi u persuni oħrajn (Νόμος 

που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα νόμο).
3  Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema Ċiprijota: kawżi Dias United  Publ. Co Ltd v. Ċipru (1996), Vroudou v. Ċipru 

(2006), u Tsiakka v. Ċipru (2010).



PE448.711v03-00 4/4 CM\887585MT.doc

MT

ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni 
li nkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali ma tkoprix il-persuni internament spostati1, li ma 
jikkwalifikawx bħala “refuġjati” skont it-tifsira tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra. Il-Kummissjoni 
għalhekk ma hijiex kompetenti li tintervjeni favur il-petizzjonant lanqas fuq il-bażi ta’ dan l-
istrument.
F'dan il-każ sta għall-Istati Membri biss li jiżguraw li l-osservanza tal-obbligi tagħhom 
rigward il-jeddijeit fundamentali, kif joħroġ mil-leġiżlazzjoni interna tagħhom jew mill-
ftehimiet internazzjonali tagħhom. Għalhekk il-Kummissjoni ma tinsabx f’pożizzjoni li 
tintervjeni f’dan il-każ.
Fl-aħħar nett, il-petizzjonant għandu jkun konxju li kulmin iqis li l-jeddijiet fundamentali 
tagħha nkisru jista’ jressaq ilment quddiem il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa (Kunsill tal-Ewropa, 67075 Strasburgu-Cedex, Franza2). Għandu jkun innutat, 
b’danakollu, li l-Qorti tista’ tittrata ma’ materja mhux qabel ma jkunu ġew esawriti r-rimedji 
domestiċi kollha, li donnu li hu l-każ fil-kwestjoni odjerna.

                                               
1  ĠU L 304, 30.9.2004, p. 12–23.
2 http://www.echr.coe.int/ECHR


