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Taljana, fuq talba għal leġiżlazzjoni komuni fil-livell Ewropew għall-persuni 
b’diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob l-adozzjoni ta’ regoli Komunitarji favur il-persuni b’diżabilità mentali, 
sabiex jittaffew id-diffikultajiet soċjali tagħhom u jiġu evitati l-abbużi u t-trattamenti ħżiena.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fis-6 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Mit-22 ta’ Jannar 2011 l-UE hija marbuta li tirrispetta l-obbligi tal-Konvenzjoni tal-Ġnus 
Magħquda dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (il-Konvenzjoni tan-NU) sal-massimu 
tal-kompetenzi tagħha kif stipulat fit-Trattati tal-UE.  Il-Konvenzjoni tan-NU teħtieġ li l-Istati 
Partijiet jipproteġu u jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali 
kollha tal-persuni b’diżabilità. Skont il-Konvenzjoni tan-NU, persuni b’diżabilità jinkludu 
dwak li għandom nuqqasijiet fiżiċi, mentali, intellettwali jew sensorjali fit-tul, li meta 
jirrelataw ma’ ostakli varji jistgħu jtellfuhom milli jipparteċipaw b’mod sħiħ u effettiv fis-
soċjetà fuq bażi ugwali bħall-oħrajn. 

Fid-dawl ta’ dak li ntqal fuq u sa fejn marda mentali hija rikonoxxuta bħala diżabilità, persuni 
bi problemi ta’ saħħa mentali huma protetti taħt il-Konvenzjoni tan-NU u għalhekk taħt il-
qafas legali tal-UE, madanakollu fil-limiti tal-kompetenza tal-UE biss. 
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Il-liġi tal-UE toffri wkoll ħarsien mid-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ diżabilità fl-impjieg, ix-
xogħol u t-taħriġ vokazzjonali1. 
Għalkemm il-Kummissjoni tħaddem ċertu politiki u azzjonijiet sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni 
tal-persuni b’diżabilità fil-livell Ewropew, il-kompetenza ewlenija f’ħafna oqsma direttament 
relevanti għall-ħajja ta’ kuljum ta’ persuni b’diżabilità hija f’idejn l-awtoritajiet fil-livell ta’ 
gvern nazzjonali jew lokali.  

B’mod partikolari, l-organizzazzjoni u l-provvista ta’ servizzi tas-saħħa u kura medika huma 
primarjament xogħol l-Istati Membri.  Il-politiki tal-UE jgħinu għall-ħarsien u promozzjoni 
tas-saħħa mentali, iqajmu kuxjenza fuq kwistjonijiet relatati u joħolqu qafas pan-Ewropew 
għall-kooperazzjoni u l-qsim ta' prattiċi tajba bejn il-gvernijiet u s-setturi, u joħolqu rabtiet 
bejn il-politiki, il-prattika u r-riċerka. 

Fl-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-20202, il-Kummissjoni tagħraf li għad hemm ħafna 
ostakli li jimpedixxu lill-persuni b’diżabilità milli jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet fundamentali 
tagħhom, inkluż id-dritt tal-aċċess għas-servizzi tas-saħħa u trattamenti mediċi ta’ rutina, li 
jistgħu jwasslu għal inugwaljanzi tas-saħħa mhux relatati ma’ diżabilità. 
Għalhekk l-Istrateġija timpenja ruħha li tappoġġja l-Istati Membri fl-għoti ta’ servizzi u 
faċilitajiet tas-saħħa aċċessibbli u mhux diskriminatorji;  fil-provvista ta’ servizzi ta’ 
riabilitazzjoni adegwati;  fil-promozzjoni ta’ servizzi tas-saħħa mentali u l-iżvilupp ta’ 
servizzi ta’ interventi bikrin u valutazzjoni tal-ħtiġijiet.  Il-lista ta’ azzjonijiet għall-2010-2015 
elenkati fl-Anness3 tal-Istrateġija tinkludi l-promozzjoni ta’ servizzi ta’ saħħa mentali 
moderni u faċilitajiet ta’ kura fit-tul permezz tal-Patt Ewropew għas-Saħħa Mentali u Kwalità 
tal-Ħajja Aħjar4.Barra minn hekk, l-għoti ta' status ta' diżabilità u l-immaniġġjar tal-
benefiċċji relatati huma kwistjoni ta' kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
fl-Istati Membri individwali.  Il-koordinazzjoni ta’ sistemi soċjali u t-trasferibbiltà ta’ 
benefiċċji relatati mad-diżabilità huma indirizzati minn Regolament5. Benefiċċji trasferibbli 
ma jinkludux "benefiċċji li mhumiex kontributorji", li huma mogħtija mill-awtoritjiet 
nazzjonali, reġjonali jew lokali responsabbli fid-diskrezzjoni tagħhom. Il-qafas legali eżistenti 
tal-UE bl-ebda mod ma jirrikjedi r-rikonoxximent ta' dokumenti ta’ diżabilità maħruġa jew 
minn Stat Membru ieħor jew minn awtorità reġjonali jew lokali oħra. 
Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkunsidra l-kwistjonijiet indirizzati, jiġifieri l-organizzazzjoni u l-provvista 
ta’ servizzi tas-saħħa lill-persuni b’diżabilità mentali, bħala l-kompetenza diretta tal-awtorità 
tal-Istat Membru rispettiv.

                                               
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 (ĠU L 303, 02.12.2000, p. 16).
2 “Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli”, COM(2010) 636 finali, paġna 8-9
3 SEC(2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_mt.pdf
5 Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali.


