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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0669/2011, imressqa minn Jozef Zawadzki, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar in-nuqqas ta’ aċċess għal trattament mediku speċjalizzat fil-
polikliniki ta’ Katowice

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa membru tal-kumitat muniċipali tal-belt Pollakka ta’ Katowice, 
jirreferi għan-nuqqas ta’ aċċess għal trattament mediku speċjalizzat fil-polikliniki lokali u 
jinnota li dan jista’ jħalli impatt partikolarment negattiv fuq il-pazjenti anzjani, li huma inqas 
flessibbli u jsibuha bi tqila jħallsu l-ispejjeż tat-trasport. Il-petizzjonant jirreferi wkoll għad-
dispożizzjonijiet tal-kostituzzjoni Pollakka, li skontha ċ-ċittadini għandhom dritt għal kura 
medika effettiva, filwaqt li jenfasizza wkoll li l-ġestjoni tal-baġit tas-saħħa mhijiex waħda 
trasparenti. Billi l-Polonja bil-firma tagħha hija marbuta tikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat rigward id-dritt taċ-ċittadini għal livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa u servizzi 
effettivi tal-kura tas-saħħa, il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jinvestiga l-
kwistjoni.

2. Ammissibiltà

Declared admissible on 21 October 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

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

Il-petizzjonant qed jgħid li bosta persuni fi gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, 
partikolarment l-anzjani u l-persuni neqsin mis-saħħa, ma jistgħux jirċievu aktar trattamenti 
tal-kura tas-saħħa komprensivi fil-faċilitajiet lokali tagħhom, iżda qed jintalbu joqogħdu jduru 
mal-postijiet ifittxu klinika ġdida jew jagħżlu tabib ġdid. Huwa jqis li din il-ħtieġa tmur 
kontra l-kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja, li tiddikara li l-awtoritajiet pubbliċi 
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għandhom id-dmir li jipprovdu b’mod speċjali għall-ħarsien tas-saħħa tat-tfal, in-nisa tqal, il-
persuni b’diżabilità u l-anzjani [Artikolu 68(2)].

Il-petizzjonant jgħid ukoll li l-awtoritajiet kisru d-dispożizzjoni tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea – li jistipula l-limiti tal-kompetenzi tal-
Ujnjoni Ewropea – jistabbilixxi li “ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri jinkludu l-ġestjoni 
tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika” (Artikolu 168).  L-istess artikolu jesiġi li kull azzjoni 
fil-livell tal-Unjoni, u għalhekk mill-Kummissjoni, tirrispetta dawn ir-responsabilitajiet.

Barra minn hekk, il-Karta dwar id-Drittijiet Fuindamentali tal-Unjoni Ewropea tistabbilixxi 
“li kull persuna għandha d-dritt ta' aċċess għal kura preventiva tas-saħħa u d-dritt li tgawdi 
minn kura medika skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali” 
(Artikolu 35). 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni mill-petizzjonant, jidher li l-kwistjoni li qajjem tinsab f’qasam 
fejn il-Kummissjoni ma għandhiex il-kompetenza li tieħu azzjoni.  

Il-Kummissjoni tagħti parir lill-petizzjonant isegwi l-kwistjoni fi ħdan l-awtoritajiet relevanti 
fil-Polonja. Din l-awtorità tista’ tkun fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, u l-Ministeru 
tas-Saħħa nazzjonali għandu jkun kapaċi jidentifika l-livell l-aktar xieraq li għandu jiġi 
indirizzat.


