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Suġġett:Petizzjoni 0681/2011, imressqa minn Alin Ovidiu Preda, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar id-diskriminazzjoni kontra l-persuni b’diżabilità u kontra l-komunità 
Roma fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna d-diskriminazzjoni li qed jaffaċċjaw il-persuni b’diżabilità li 
jgħixu fi djar tat-tfal u l-komunità etnika Roma fir-rigward tal-aċċess għall-impjiegi

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

‘L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fil-liġi tal-UE, id-Direttiva 2000/78/KE1 dwar l-Ugwaljanza fit-trattament fl-Impjiegi  
tipprovdi protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni ta’ persuni b’diżabilità fl-impjieg. Id-Direttiva 
2000/43/KE2 dwar l-Ugwaljanza bejn ir-Razez tipprovdi protezzjoni kontra d-
diskriminazzjoni ta’ oriġini razzjali jew etnika f’diversi oqsma, inkluż l-impjieg, u 
għaldaqstant tipprojbixxi d-diskriminazzjoni tal-komunità Roma. Skont dawn iż-żewġ 
Direttivi, il-protezzjoni fil-qasam tal-impjiegi tinvolvi l-aspetti kollha tal-impjieg, inkluż l-
                                               
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, 02.12.2000, p. 16).
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn 

il-persuni rrispettivament mill-oriġini razzjali jew etnika (ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22).
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aċċess għall-impjieg.

Barra minn hekk, l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/78/KE jitlob li jkun hemm akkomodazzjoni 
raġonevoli għal persuni b’diżabilità. Dan ifisser li min iħaddem għandu jieħu l-miżuri 
adegwati, meta meħtieġa f’każ partikolari, li jippermettu li persuna b’diżabilità jkollha aċċess 
għall-impjieg, sakemm dawn il-miżuri ma jimponux piż sproporzjonat fuq min iħaddem. 
Barra minn hekk, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabilità, fl-Artikolu tagħha 27, 1. (i), tobbliga wkoll lill-firmatarji tagħha biex jassiguraw 
akkomodazzjoni raġonevoli fuq il-post tax-xogħol.

Ir-Rumanija ttrasponiet dawn iż-żewġ direttivi fil-liġi nazzjonali. Attwalment għadha 
għaddejja l-valutazzjoni tal-konformità tat-traspożizzjoni nazzjonali ma’ dawn iż-żewġ 
Direttivi. Madanakollu, l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali f’każijiet individwali ta’ 
diskriminazzjoni taqa’ fil-kompetenza tal-qrati nazzjonali li japplikaw il-liġi nazzjonali. Barra 
minn hekk, skont id-Direttiva 2000/43/KE, l-Istati Membri kienu obbligati jistabbilixxu 
awtorità nazzjonali, li, fost ir-responsabilitajiet tagħha, tipprovdi assistenza lill-vittmi ta’ 
diskriminazzjoni. Fir-Rumanija, l-awtorità kompetenti huwa l-Kunsill Nazzjonali għall-
Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni (CNCD). Din l-awtorità għandha wkoll il-kompetenza 
li tittratta l-kwistjoni tad-diżabilità skont il-liġi nazzjonali.

Barra minn hekk, l-Istrateġija tal-UE dwar id-Diżabilità 2010-20201 tinkludi għadd ta’ 
azzjonijiet konkreti li jappoġġjaw l-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex iżidu l-impjieg ta’ 
persuni b’diżabilità, b’konformità mal-mira ta’ 75% skont l-istrateġija Impjieg tal-Ewropa 
2020, fl-Anness2 tal-Komunikazzjoni tagħha (pereżempju studji, reviżjoni ta’ esperti ugwali). 
Ladarba l-kompetenza prinċipali fil-qasam tal-impjieg hija r-responsabilità tal-Istati Membri, 
dawn l-azzjonijiet għandhom l-għan li jappoġġjaw u jikkumplimentaw l-azzjonijiet 
nazzjonali. 

Konklużjonijiet

Il-petizzjoni ma tipprovdi l-ebda dettall dwar il-klejm ta’ diskriminazzjoni esperjenzata minn 
persuni b’diżabilità u l-komunità Roma fir-rigward tal-aċċess għall-impjieg fir-Rumanija. 
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, il-Kummissjoni tista’ biss tistabbilixxi l-qafas legali u l-
modi ta’ rikors legali offruti minnu, minbarra l-politika kontinwa ta’ inizjattivi, iżda 
m’għandha l-ebda bażi biex tieħu azzjoni oħra partikolari. 

                                               
1 "Impenn mill-ġdid għal Ewropa mingħajr ostakoli", COM(2010) 636 finali. 
2 SEC(2010) 1324 finali.


