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Suġġett: Petizzjoni 1273/2010, imressqa minn Lorenzo Torto, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar id-dritt tal-persuni b’diżabilità li jkollhom impjieg imħallas 
tajjeb

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għall-Istrateġija ta’ Lisbona tal-UE dwar l-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku, li 
tipprovdi għal żieda fil-livelli ta’ impjiegi fost il-persuni b’diżabilità sabiex titħeġġeġ l-
integrazzjoni attiva u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà, il-petizzjonant jindika li 
sfortunatament il-livell tal-qgħad fl-Ewropa fost il-persuni b’diżabilità huwa xorta waħda 
kważi d-doppju tal-livell tal-qgħad f’pajjiżi oħra.
Huwa jindika wkoll li fil-prattika huwa diffiċli li jiġu żgurati l-implimentazzjoni tal-liġi 
Taljana dwar l-Impjiegi għall-Persuni b’Diżabilità (il-Liġi 68/99) u l-konformità sħiħa 
magħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011

Il-petizzjoni

B’referenza għall-Istrateġija ta’ Lisbona tal-UE dwar l-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku, li 
tipprovdi għal żieda fil-livelli ta’ impjiegi fost il-persuni b’diżabilità sabiex titħeġġeġ l-
integrazzjoni attiva u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà, il-petizzjonant jindika li 
sfortunatament ir-rata tal-qgħad fl-Ewropa fost il-persuni b’diżabilità xorta waħda hija kważi 
d-doppju tar-rata tal-qgħad  fost il-persuni li m’għandhomx diżabilità.



PE464.869v02-00 2/3 CM\911519MT.doc

MT

Huwa jindika wkoll li fil-prattika huwa diffiċli li jiġu żgurati l-implimentazzjoni tal-liġi 
Taljana dwar l-Impjiegi għall-Persuni b’Diżabilità (il-Liġi 68/99) u l-konformità sħiħa 
magħha.

Il-petizzjonant jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tintervieni biex issib rimedju għall-problemi 
li qed jiffaċċjaw il-persuni b’diżabilità.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Filwaqt li tiġbed attenzjoni għall-impenn konġunt tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE sabiex jiġu 
rrispettati d-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità madwar l-UE, l-Unjoni Ewropea reċentament 
aderixxiet mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, 
li b’hekk saret parti mill-ordni legali tal-UE. Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni koerenti 
tal-Konvenzjoni fl-UE, il-Kummissjoni għadha kif nediet l-Istrateġija tal-UE tad-Diżabilità
2010-2020. 1

Il-Kummissjoni telenka għadd ta’ azzjonijiet konkreti biex l-Istati Membri jiġu appoġġjati fl-
isforzi tagħhom biex iżidu l-impjiegi fost il-persuni b’diżabilità, skont il-mira ta’ 75% tal-
Ewropa 2020 relatata mal-impjiegi, fl-Anness2 tal-Komunikazzjoni tagħha (pereżempju 
studji, evalwazzjonijiet inter pares). Billi l-kompetenza ewlenija fil-qasam tal-impjiegi hija 
tal-Istati Membri, dawn l-azzjonijiet għandhom l-għan li jappoġġjaw u jikkumplimentaw l-
azzjonijiet nazzjonali.

Il-klassifikazzjoni nazzjonali tat-tipi u l-gradi ta’ diżabilità u kwalunkwe drittijiet 
korrispondenti għall-benefiċċji jaqgħu taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali 
jew lokali tal-Istati Membri. M’hemm ebda regolamenti Ewropej vinkolanti li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward ta’ din il-kwistjoni. L-għoti ta’ pensjonijiet nazzjonali, pensjonijiet ta’ 
diżabilità u r-regolamenti dwar id-drittijiet b’rabta ma’ dawn il-benefiċċji ukoll jaqgħu taħt il-
kompetenza esklużiva tal-Istati Membri rispettivi. Barra minn jekk, l-UE ma tistax tinforza l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali f’dan il-qasam.

Il-qafas legali tal-UE jipprovdi protezzjoni mid-diskriminazzjoni abbażi tad-diżabilità fl-
impjiegi, fix-xogħol u fit-taħriġ professjonali3. Jekk persuna tqis li xi deċiżjoni jew att tal-
awtoritajiet nazzjonali jiksru d-drittijiet skont il-liġi Komunitarja, hija tista’ tressaq il-każ 
quddiem il-qrati tal-pajjiż tagħha. Meta l-qorti partikolari ma tkunx jaf jekk l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-UE kinitx korretta, jew jekk ma tkunx taf kif tinterpreta xi regola 
jew terminu f’din il-leġiżlazzjoni, hija tista’ tagħmel talba għal deċiżjoni preliminari mill-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QEĠ).

Barra minn hekk, fl-2006 l-Kummissjoni Ewropea fetħet proċedura ta’ ksur kontra l-Italja 
minħabba li, fil-fehma tal-Kummissjoni, din naqset li tittrasponi bis-sħiħ id-Direttiva 
2000/78/KE. Skont id-Direttiva, dak li jħaddem għandu jipprovdi akkomodazzjoni raġonevoli 
                                               
1 “Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli”, COM(2010) 636 finali
2 SEC (2010)1324
3 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)
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għall-persuni b’diżabilità sabiex il-persuna b’diżabilità jkun jista’ jkollha aċċess għall-impjieg 
u tkun tista’ tavvanza fih. Il-liġi Taljana ma tipprovdix għal tali dover ġenerali ta’ min  
iħaddem fir-rigward tal-persuni kollha b’diżabilità u f’dak li jirrigwarda l-aspetti kollha tal-
impjieg. Fil-bidu ta’ April 2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq din il-proċedura ta’ ksur 
quddiem il-QEĠ.  

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li l-kwistjonijiet indirizzati jaqgħu unikament taħt il-kompetenza tal-Istat 
Membru rispettiv, f’dan il-każ l-Italja.

4. Risposta tal-Kummissjoni (RIV), li waslet fit-30 ta' Awissu 2012.

L-emails li ntbagħtu mill-petizzjonant f'Marzu u f'Ġunju tal-2012 lil Martin SHULZ, il-
President tal-Parlament Ewropew, u lill-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew ma jżidu l-
ebda informazzjoni supplimentari.relevanti.

Il-kawża relatata man-nuqqas, min-naħa tal-Italja, li tittrasponi kompletament id-Direttiva 
2000/78, u li ġiet riferuta lill-QĠUE f'April tal-2011, għadha għaddejja1 Fil-każ li l-Italja
tinstab fi ksur tal-liġi tal-UE, se jkollha l-obbligu, skont it-Trattati tal-UE, li ġġib il-
leġiżlazzjoni nazzjonali f'konformità mad-Direttiva.

Madankollu, għandu jitiqies li d-Direttiva 2000/78/EC ma tistax tirrimedja inugwaljanzi 
strutturali fis-suq tax-xogħol kif deskritt mill-petizzjonant: dan jaqa' l-ewwel u qabel kollox 
taħt il-kompetenza tal-Istati Membri.

Wara analiżi tal-informazzjoni addizzjonali mressqa mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma 
tista' tagħmel xejn aktar ħlief ittenni li l-kwistjonijiet indirizzati mill-petizzjonant jaqgħu biss 
taħt il-kompetenza esklussiva tal-Istat Membru, f'dan il-każ l-Italja.

                                               
1 C-312/11.


