
CM\929917MT.doc PE506.254v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.2.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0267/2012, imressqa minn József Darányi, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar it-tneħħija tas-sistemi ta’ rtirar bikri fl-Ungerija

Petizzjoni 0474/2012, imressqa minn Károly Katus, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, f’isem ‘Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom’, b’1860 
firma, dwar l-eliminazzjoni tas-sistemi ta’ pensjoni antiċipata fl-Ungerija

Petizzjoni 0479/2012, imressqa minn L.G.T., ta' ċittadinanza Ungeriża, dwar 
l-abolizzjoni tal-iskemi ta' rtirar bikri fl-Ungerija

Petizzjoni 0483/2012, imressqa minn Attila Fazekas, ta' ċittadinanza 
Ungeriża, dwar l-abolizzjoni tal-iskemi ta' rtirar bikri fl-Ungerija

Petizzjoni 0625/2012, imressqa minn Csaba Nyakó, ta' ċittadinanza Ungeriża, 
dwar l-abolizzjoni tal-iskemi tal-irtirar kmieni fl-Ungerija

Petizzjoni 0762/2012, imressqa minn Flórián Koczka, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar l-abolizzjoni ta’ skemi ta’ rtirar kmieni fl-Ungerija

Petizzjoni 1144/2012, imressqa minn István Balogh, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar l-eliminazzjoni ta’ arranġamenti ta’ rtirar kmieni fl-Ungerija

Petizzjoni 1261/2012, imressqa minn László Kuti, ta’ ċittadinanza Ungeriża, 
f’isem l-Assoċjazzjoni Knoe (assoċjazzjoni li tipproteġi l-interessi ta’ persuni 
li jkunu rtiraw kmieni), dwar il-liġi l-ġdida tal-Ungerija fir-rigward tal-
pensjonijiet ta’ rtirar bikri

1. Sommarju tal-petizzjoni 267/2012
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Il-petizzjonant ħadem bħala gwardja mal-fruntieri sal-2008, meta s-servizz ta’ sigurtà mal-
fruntieri ġie ristrutturat, u kien obbligat jagħżel l-irtirar kmieni. Skont l-Att CLXVII dwar it-
tneħħija tas-sistemi ta’ rtirar kmieni, adottat f’Novembru 2011, il-pensjoni tal-irtirar kmieni 
tiegħu twaqqfet u minflok daħal il-“kumpens professjonali”, li jista’ jiġi klassifikat bħala 
forma ta’ assistenza soċjali, u li għalhekk jista’ jitnaqqas jew jitwaqqaf.  Il-petizzjonant 
għalhekk jikkunsidra li dan l-att qed jikser id-drittijiet fundamentali tiegħu u l-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea.

Sommarju tal-petizzjoni 474/2012

Il-petizzjonant jispjega li l-Parlament Ungeriż f’Novembru 2011 adotta l-Att CLXVII dwar it-
tneħħija ta’ sistemi ta’ rtirar kmieni għall-persunal tal-forzi armati u l-pulizija. Il-petizzjonant 
iqis li l-liġi inkwistjoni tikser il-liġi tal-UE (drittijiet tal-proprjetà, il-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni, il-prinċipju ta' nuqqas ta’ retroattività, id-dritt għal proċeduri 
amministrattivi u ġudizzjarji ġusti) u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jirrevedi l-
Att CLXVII u jieħu azzjoni kontra l-Ungerija quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.

Sommarju tal-petizzjoni 479/2012

Il-petizzjonant jgħid li hu rtira fl-2009 fl-età ta' 50 sena, wara 33 sena ta' servizz u beda 
jibbenefika minn pensjoni tax-xogħol skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ għall-persunal militari u 
tal-pulizija f'dak iż-żmien. Il-gvern attwali emenda l-Kostituzzjoni f'Mejju 2011 u bidel il-
pensjonijiet tax-xogħol f'benefiċċji soċjali. Il-pensjonant jiddikjara li ma teżisti l-ebda 
possibbiltà vijabbli ta' appell peress li l-persuna li ressqet l-emenda għall-Kostituzzjoni aktar 
tard inħatret membru tal-Qorti Kostituzzjonali. Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament 
Ewropew biex jibda proċedimenti kontra l-Ungerija quddiem il-Qorti ta' Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.

Sommarju tal-petizzjoni 483/2012

Il-petizzjonant jikkritika l-Att CLXVII dwar it-tneħħija tal-iskemi tal-irtirar kmieni għall-
persunal tal-forzi armati u tal-pulizija, adottat mill-Parlament Ungeriż f'Novembru 2011. Il-
petizzjonant kellu jiritira fl-2010 minħabba problemi ta' saħħa. Sa mill-1 ta' Jannar 2012, il-
pensjoni tiegħu nbidlet f'benefiċċju soċjali. Il-petizzjonant jemmen li l-Att jikser id-drittijiet 
fundamentali tiegħu.

Sommarju tal-petizzjoni 625/2012

Il-petizzjonant ħadem fil-forzi tal-pulizija u s'issa kien kopert mid-dispożizzjonijiet tal-
Att XLIII tal-1996 dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol applikabbli għall-membri tal-forzi 
armati. Dak l-istrument ġie emendat diversi drabi fis-snin reċenti. L-Att CLXVII dwar it-
tneħħija tal-iskemi tal-irtirar kmieni għall-membri tal-forzi armati u l-forzi tal-pulizija daħal 
fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012. Il-petizzjonant jikkritika l-Att il-ġdid u jqis li dan jikser il-
leġiżlazzjoni Komunitarja, u jikkwota d-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni ta' impjegati fil-
Komunità Ewropea. 
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Sommarju tal-petizzjoni 762/2012

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-Att CLXVII adottat mill-Parlament Ungeriż f’Novembru 
tal-2010 li jneħħi l-iskemi ta’ rtirar kmieni għall-forzi armati u l-persunal tal-pulizija mill-
1 ta’ Jannar 2012 u li jissostitwihom b’benefiċċji soċjali li, fin-natura tagħhom, ma joffru 
ebda garanzija. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li d-drittijiet fundamentali tiegħu ġew miksura 
minn din il-leġiżlazzjoni u għalhekk qed ifittex l-assistenza tal-Parlament Ewropew. 

Sommarju tal-petizzjoni 1144/2012

Il-petizzjonant jindika li, fl-1 ta’ Jannar 2012, l-arranġamenti tal-pensjoni tax-xogħol fl-
Ungerija ġew sostitwiti bi skema ġdida li taħtha tnaqqsu sew l-intitolamenti, u l-benefiċjarji 
ġew infurmati b’dan bil-miktub, mingħajr ma ġiet revokata jew modifikata d-deċiżjoni legali 
rilevanti. Dawk affettwati mid-deċiżjoni tal-2012 ressqu appell quddiem il-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem. Il-petizzjonant jargumenta li nkisru d-drittijiet tagħhom taħt l-
Artikoli 17, 21 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Sommarju tal-petizzjoni 1261/2012

Il-petizzjonant jikkritika l-Att CLXVII li jneħħi l-iskemi ta’ rtirar kmieni għall-membri tal-
forzi armati u l-pulizija, adottat mill-Parlament Ungeriż f’Novembru 2011. Il-petizzjonant 
jirrapporta li ħafna membri tal-assoċjazzjoni kienu obbligati jirtiraw kmieni mill-gvern 
Ungeriż, wara diversi riorganizzazzjonijiet u tnaqqis tal-persunal. Skont din il-liġi, il-persuni 
li jkunu rtiraw kmieni m’għadhomx meqjusa bħala pensjonanti u l-pensjonijiet tagħhom ġew 
sostitwiti b’appoġġ soċjali, li jista’ jitneħħa, jitnaqqas jew isir soġġett għat-taxxa fi 
kwalunkwe ħin. 

In-negozjati li ppreċedew l-adozzjoni ta’ din il-liġi l-ġdida saru biss ma’ xi trejdjunjins, li ma 
kinux jirrappreżentaw l-interessi tal-pensjonanti. Il-liġi tistipula wkoll li, sabiex jiġu 
determinati r-raġunijiet li minħabba fihom il-pagamenti jitwaqqfu, id-data personali taċ-
ċittadini li jirċievu pensjonijiet ta’ rtirar kmieni tista’ tiġi mgħoddija lill-uffiċċju tar-rekords 
kriminali sabiex id-data tagħhom tkun tista’ titqabbel mad-data tal-kriminali kkundannati. Il-
petizzjonant jemmen li din il-liġi tikser id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini bħad-dritt għall-
proprjetà, id-dritt għal rimedju effettiv u d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali.

2. Ammissibilità

Iddikjarati ammissibbli fis-26 ta’ Ġunju 2012 (petizzjoni 267/2012), fis-7 ta’Settembru 2012 
(petizzjoni 474/2012), fl-10 ta’ Settembru 2012 (petizzjoni 479/2012), fid-
19 ta’ Settembru 2012 (petizzjoni 625/2012), fil-11 ta’ Ottubru 2012 (petizzjoni 762/2012), fl-
20 ta’ Diċembru 2012 (petizzjoni 1144/2012) u fil-21 ta’ Jannar 2013 (petizzjoni 1261/2012). 
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-27 ta' Frar 2013

Dawn il-petizzjonijiet jirrigwardaw it-tneħħija tal-iskemi ta’ rtirar kmieni fl-Ungerija.

Il-petizzjonanti ħadmu fil-forzi armati jew tal-pulizija u sal-bidu tal-2012 kienu koperti mid-
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dispożizzjonijiet tal-Att XLIII tal-1996 dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol applikabbli lill-
membri tal-forzi msemmija. Dak l-istrument ġie emendat diversi drabi fis-snin reċenti. L-
Att CLXVII tal-2011 dwar it-tneħħija tal-iskemi tal-irtirar kmieni għall-membri tal-forzi 
armati u l-forzi tal-pulizija daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012. 

Il-petizzjonanti jsostnu li l-Att il-ġdid neħħa għadd ta' drittijiet (miksuba) u poġġa lill-
impjegati u lit-trejdjunjins fi żvantaġġ konsiderevoli fir-rigward tal-impjegatur (preċedenti) 
tagħhom. Huma jallegaw li dan immodifika l-"pensjoni tas-servizz" li rċevew sal-2012 
f’benefiċċju soċjali ta’ natura legali oħra.

Meta ngħaqdu mal-forza, il-petizzjonanti allegatament gawdew minn status speċjali ta’ 
ħaddiema ċivili skont l-Att preċedenti li kien jinkludi d-drittijiet u l-privileġġi li ġejjin, li 
tneħħew mill-Att il-ġdid.

 età tal-irtirar ta’ ħames snin inqas mill-età tal-irtirar nazzjonali;
 il-possibbiltà li jitilqu mis-servizz meta jintemm mandat fl-interessi tas-servizz, l-

impjegat ikun irrifjuta l-mandat il-ġdid u jkun kiseb id-drittijiet tal-pensjoni meħtieġa;
 pensjoni tas-servizz wara 25 sena ta’ servizz (jiġifieri l-kunċett ta’ ‘pensjoni tas-

servizz’ tneħħa), li l-ammont tagħha kien stabbilit fl-Att preċedenti;
 pensjoni ta’ diżabilità wara telf ta’ 67 % tal-kapaċità għax-xogħol, irrispettivament 

min-numru ta’ snin fis-servizz, li l-ammont tagħha kien stabbilit fl-Att preċedenti;
 pensjoni ta’diżabilità wara inċident relatat max-xogħol, li l-ammont tagħha kien 

stabbilit fl-Att preċedenti;
 skemi ta’ pensjoni u assigurazzjoni għall-konjuġi u l-persuni dipendenti minnhom;
 ‘salarju għat-tlettax-il xahar’ (li tneħħa mill-Att CX tal-2008);
 vawċers/konċessjonijiet għall-ikel (li tneħħew mill-Att CXLI tal-2009).

Barra minn hekk, l-Att il-ġdid emenda b’mod sostanzjali d-dispożizzjonijiet relatati mat-
trejdjunjins: 

 il-forzi armati/tal-pulizija mhumiex meħtieġa jikkooperaw aktar mat-trejdjunjins u 
jinnotifikawhom;

 il-forzi armati/tal-pulizija mhumiex meħtieġa aktar jipprovdu l-kundizzjonijiet tal-
operazzjoni (l-użu mingħajr ħlas tal-bini tal-uffiċċji, disponibbiltà ta’ spazju biex 
jibagħtu notifiki f’żoni tas-servizz, eċċ.) għat-trejdjunjins;

 il-proċedura ta’ lmenti tneħħiet. Skont l-Att preċedenti din il-proċedura kienet 
tippermetti lit-trejdjunjins jisfidaw il-miżuri li kienu jqisu bħala illegali. It-tnedija ta’ 
proċedura ta’ lmenti kellha s-setgħa li twaqqaf l-implimentazzjoni ta’ miżura illegali, 
sakemm tingħata sentenza li torbot legalment u definittiva fil-kawża;

 it-tariffi tas-sħubija fit-trejdjunjins ma jistgħux jibqgħu jitnaqqsu mill-pagi tal-
impjegati;

 is-sigħat iddedikati għal xogħol relatat mat-trejdjunjins m'għadhomx jistgħu jintalbu, u 
jitnaqqsu wkoll mill-pagi tal-impjegati;

 it-trejdjunjins huma pprojbiti jipparteċipaw fil-kumitat tal-interess settorjali u 
 l-impjegati li jitkellmu f’isem trejdjunjin huma limitati fir-rigward tal-libertà tal-

espressjoni tagħhom meta jirreferu għal ‘fatti, data, informazzjoni u soluzzjonijiet li 
jiksru l-interessi tal-forzi armati' – li kollha huma kategoriji soġġettivi. Din id-
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dispożizzjoni tillimita serjament is-setgħat tat-trejdjunjins. Il-petizzjonant huwa 
mħasseb li din il-petizzjoni tista' titqies bħala ksur tal-liġi l-ġdida.

Il-petizzjonanti jqisu li l-Att il-ġdid jikser il-liġi tal-UE, f’aspetti differenti: 

 Il-Preambolu, l-Artikoli 2, 6, 9 u 21 tal-verżjoni Konsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea;

 Il-Preambolu, l-Artikoli 12, 17, 21 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea,

 Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità Ewropea:

Kummenti/analiżi tal-Kummissjoni

Il-petizzjonanti jikkritikaw diversi dispożizzjonijiet li jemendaw il-leġiżlazzjoni Ungeriża 
preċedenti f’għadd ta’ oqsma. Il-Kummissjoni tivvaluta l-konformità ta’ dawn l-emendi mal-
liġi tal-UE kif ġej:

– Fir-rigward tal-ksur allegat tad-Direttiva 2002/14/KE1

Id-Direttiva msemmija hawn fuq tipprovdi għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni tar-
rappreżentanti tal-impjegati f'impriżi2 u/jew stabbilimenti3. Informazzjoni u konsultazzjoni 
bħal din tkopri, fost l-oħrajn, deċiżjonijiet li x’aktarx iwasslu għal bidliet sostanzjali fl-
organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali4.

Madankollu, skont l-Artikoli 2 u 3 tagħha, id-Direttiva 2002/14/KE ma tkoprix l-
amministrazzjoni pubblika u għalhekk, mhix applikabbli għall-forza tal-pulizija. 

– Fir-rigward tal-ksur allegat tal-Artikolu 6 tat-Trattat UE u tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundmanetali tal-Unjoni Ewropea

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (it-Trattat UE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (it-TFUE), il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda setgħa ġenerali li 
tintervjeni f'każijiet ta' ksur allegat ta' drittijiet fundamentali. Tista’ tagħmel dan biss jekk 
tkun involuta kwistjoni relatata mal-liġi tal-Unjoni Ewropea.  B’hekk, l-Artikolu 51 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jipprovdi li d-dispożizzjonijiet tagħha huma maħsuba 
għall-istituzzjonijiet tal-UE u għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi 
tal-UE. 

Il-petizzjonijiet jikkonċernaw atti tal-awtoritajiet nazzjonali Ungeriżi: Għaldaqstant, il-Karta 

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:MT:HTML
2"impriża" tfisser impriża pubblika jew privata li twettaq attività ekonomika, sew jekk topera għal qligħ u sew 
jekk le, li tkun tinsab fi ħdan it-territorju tal-Istati Membri; ara l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva.
3"stabbiliment" tfisser unità ta’ negozju definita bi qbil mal-liġi jew il-prattika nazzjonali, u li tinsab fi ħdan it-
territorju ta’ Stat Membru, fejn attività ekonomika titwettaq fuq bażi kontinwa b’riżorsi umani u materjali; ara l-
Artikolu 2(b) tad-Direttiva.
4Ara l-Artikolu 4(2)(c) tad-Direttiva.
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tista’ tapplika biss jekk dawn l-azzjonijiet jikkostitwixxu applikazzjoni ta’ liġijiet tal-UE. Dan 
ma jidhirx li huwa l-każ fir-rigward tal-kwistjonijiet segwenti:

 M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola l-paga speċifikament. B’mod 
partikolari, l-UE m’għandhiex is-setgħa li tilleġiżla dwar din il-kwistjoni taħt id-
dispożizzjonijiet tal-Kapitolu Soċjali tat-Trattat peress li l-Artikolu 153(5) tat-TFUE1

jistipula li din id-dispożizzjoni ma tapplikax għall-paga. Konsegwentement, 
kwistjonijiet bħas-salarju tat-‘tlettax-il xahar’ u/jew il-vawċers/konċessjonijiet għall-
ikel għadhom irregolati mil-leġiżlaturi nazzjonali u mhumiex soġġetti għal-liġi tal-UE.

 Lanqas ma teżisti leġiżlazzjoni speċifika tal-UE dwar it-trejdjunjins. L-
Artikolu 153(3) tat-TFUE jistipula li din id-dispożizzjoni ma tapplikax għad-dritt ta’ 
assoċjazzjoni. Konsegwentement, kwistjonijiet bħal dawk inklużi fl-Att il-ġdid relatati 
mat-trejdjunjins għadhom irregolati mil-leġiżlaturi nazzjonali u mhumiex soġġetti 
għal-liġi tal-UE.

 Barra minn hekk, skont l-Artikolu 152(4) tat-TFUE, l-Istati Membri huma 
responsabbli biex jistabbilixxu l-prinċipji fundamentali tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali 
tagħhom, inklużi l-kundizzjonijiet tal-intitolament għall-pensjonijiet. Il-liġi tal-UE 
tipprovdi biss għall-koordinament tas-sistemi tas-sigurtà soċjali assoċjati mal-
moviment ħieles tal-ħaddiema fl-Unjoni2, li ma jidhirx li huwa applikabbli f’dan il-
każ.

Id-Direttiva 2000/78/KE tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ diversi raġunijiet, 
inkluża l-età, iżda tapplika biss għas-sistemi ta’ sigurtà okkupazzjonali u mhux għal dawk 
statutorji3.

– Fir-rigward tal-Artikoli 2, 9 u 21 tat-Trattat UE

L-Artikoli 2 (dwar il-valuri tal-Unjoni) u 9 (dwar il-prinċipju demokratiku tal-ugwaljanza taċ-
ċittadini tal-UE) tat-Trattat UE jistabbilixxu prinċipji ġenerali u huma indirizzati lill-Unjoni. 
Ma jidhirx li huma rilevanti f'dan il-każ. L-Artikolu 21 tat-Trattat UE lanqas ma huwa relatat 
mal-azzjoni esterna tal-Unjoni.

– Fir-rigward tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Ewropea, bħala istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, m’għandha l-ebda setgħa fir-
rigward tal-proċeduri tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u għalhekk ma tinsabx 
f'pożizzjoni li tieħu passi b'rabta ma' din il-parti tal-petizzjoni. Għalhekk, il-petizzjonanti 
għandhom jiddeċiedu – jekk ikunu jixtiequ u wara li jkunu għamlu użu mir-rimedji kollha 
disponibbli fl-Ungerija biex jipprovdu rimedju għas-sitwazzjoni kkonċernata – li jressqu l-każ 
tagħhom quddiem il-korpi kompetenti tal-Kunsill tal-Ewropa b'mod partikolari l-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem4.

                                               
1'Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea’, http://eur-lex.europa.eu/mt/treaties/index.htm
2Ara, f'dan ir-rigward, ir-Regolamenti 883/2004 u 987/2009 fuq: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=mt&catId=849.
3Ara l-premessa 13 tad-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, 2.12.2000, p. 16).
4http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+question
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Konklużjonijiet 

Il-liġi tal-UE ma jidhrix li nkisret f’dan il-każ. Għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex is-
setgħa tintervjeni f'isem il-petizzjonanti f'dan il-każ.

                                                                                                                                                  
s.


