
CM\914346MT.doc PE496.621v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.9.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0279/2012 imressqa minn I. T., ta’ ċittadinanza Ungeriża, dwar ir-
riforma tal-irtirar tal-persuni b’diżabilità fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu 56 sena. Huwa ġie klassifikat fit-tielet kategorija ta’ diżabilità u ilu 
jirċievi pensjoni ta’ diżabilità sa mill-2007. Il-petizzjonant jispjega li liġi ġdida, li ilha fis-seħħ 
mill-1 ta’ Jannar 2012, irriformat kompletament l-iskema tal-irtirar tal-persuni b’diżabilità. 
Skont l-Att CXCI tal-2011, is-sitwazzjoni tal-benefiċjarji kollha ta’ dawn il-pensjonijiet 
għandha tiġi riveduta. Jekk jiġi kkunsidrat il-fatt li dawn il-persuni huma kapaċi għax-xogħol, 
il-ħlas tal-pensjoni tal-irtirar jitwaqqaf u jiġi sostitwit minn dak ta’ għajnuna soċjali li hija ta’ 
ammont ferm anqas. Il-petizzjonant iqis li l-liġi ġdida ġiet adottata bil-għan speċifiku li 
jitwaqqfu jew jitnaqqsu b’mod abbużiv il-pensjonijiet tal-irtirar u jibża’ li l-evalwazzjonijiet 
isiru skont kriterji politiċi aktar milli mediċi.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata bis-sħiħ li tħares id-drittijiet fundamentali fil-limiti 
tal-poteri tagħha u b’mod partikolari biex ittejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fil-
livell Ewropew.

Id-Direttiva 2000/78/EC1 tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ numru ta’ raġunijiet, 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-
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inkluża d-diżabilità. Madankollu, din id-Direttiva tapplika biss fil-qasam tal-impjieg u x-
xogħol. B’mod partikolari, l-Artikolu 5 tagħha jitlob li min iħaddem jakkomoda b’mod 
raġonevoli lill-persuni b’diżabilità. 
Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax il-poter tal-Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà 
soċjali tagħhom u, fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, trid tkun il-leġiżlazzjoni 
ta’ kull Stat Membru li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
jingħataw, kif ukoll l-ammont ta’ dawn il-benefiċċji u l-perjodu għal kemm jingħataw. 
Madankollu, meta jeżerċitaw is-setgħa tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu konformi 
mal-liġi tal-Unjoni u, b’mod partikolari, mad-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar il-moviment 
liberu tal-ħaddiema jew id-dritt ta’ kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għall-moviment liberu u d-
dritt ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri1. Konsegwentement, il-kompetenza tal-
Unjoni Ewropea hija limitata ħafna fil-qasam tas-sigurtà soċjali. 

Fid-dawl tal-kompetenza limitata ħafna tal-UE fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw il-benefiċċji soċjali, b’referenza partikolari għall-ammont ta’ pensjonijiet tad-
diżabilità, il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta aktar dwar din il-petizzjoni.

                                                                                                                                                  
trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, tat-2 ta’ Diċembru 2000, p. 16).
1 Każ C-135/99 Elsen [2000] Ġabra I-10409, paragrafu 33.


