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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0950/2011 imressqa minn Jacek Antonowicz, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar l-allegata diskriminazzjoni kontra l-persuni b’diżabilità fil-
belt Pollakka ta’ Katowice

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod li bih l-awtoritajiet Pollakki jirreġistraw il-persuni 
b’diżabilità, billi dawn huma mniżżla jew bħala persuni qiegħda jew bħala persuni li qed 
ifittxu impjieg u jirċievu l-appoġġ assoċjat. Din ir-reġistrazzjoni tfisser li l-persuni b’diżabilità 
mhumiex eliġibbli għall-allokazzjoni tal-appoġġ tal-UE għall-istabbiliment tal-impriżi 
agrikoli, ħaġa li hija evidenti mir-raġunijiet mogħtija fir-rifjut li rċieva mill-bord tax-xogħol 
f’Katowice. Il-petizzjonant jindika li din is-sitwazzjoni tmur kontra l-leġiżlazzjoni Pollakka 
dwar ir-riabilitazzjoni professjonali u soċjali u l-impjieg ta’ persuni b’diżabilità, u għalhekk 
huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga jekk din is-sitwazzjoni hijiex konformi 
mal-prinċipji u d-dispożizzjonijiet tal-UE applikabbli f’dan il-qasam.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant huwa persuna b’diżabilità, irreġistrat fl-uffiċċju tax-xogħol lokali bħala 
‘persuna li qed tfittex impjieg’. Huwa applika mal-Aġenzija tal-Iżvilupp Lokali fil-belt 
Pollakka ta’ Jaworzno għal għajnuna finanzjarja għal attività ekonomika, fi ħdan il-qafas tal-
proġett iffinanzjat mill-UE “L-intraprenditorija hija mara”, immirat lejn l-appoġġ u l-
promozzjoni tal-impjieg indipendenti tan-nisa. Hu ġie rrifjutat l-għajnuna finanzjarja fuq il-
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bażi li ma ssodisfax il-kriterji għall-parteċipazzjoni fil-proġett, peress li kien irreġistrat bħala 
‘persuna li qed tfittex impjieg’ iktar milli ‘qiegħed’.

Skont il-liġi tax-xogħol Pollakka, persuna li qed tfittex impjieg (inkluża persuna b’diżabilità) 
tista’ tkun rreġistrata bħala ‘qiegħda’ (ġeneralment persuna mingħajr ebda sors ieħor ta’ dħul) 
jew bħala ‘persuna li qed tfittex impjieg’ (ġeneralment persuna b’sors ta’ dħul ieħor, 
pereżempju salarju jew benefiċċju tas-sigurtà soċjali).1

Il-proġett inkwistjoni ġie indirizzat lil żewġ gruppi ta’ riċevituri: (1) il-persuni qiegħda u (2) 
dawk li jaħdmu taħt kuntratt tax-xogħol b’terminu fiss jew kuntratt tal-liġi ċivili. 

Il-petizzjonant jallega li r-rifjut tal-għajnuna finanzjarja fuq il-bażi li mhuwiex irreġistrat 
bħala ‘qiegħed’ jirriżulta f’diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ diżabilità. 

Diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ diżabilità fl-aċċess għall-impjieg, l-impjieg indipendenti u t-
taħriġ vokazzjonali hija pprojbita mid-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-
27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg 
u fix-xogħol.2 Id-Direttiva fl-Artikolu 2(2) tiddefinixxi l-forom ta’ diskriminazzjoni pprojbita, 
inkluża d-diskriminazzjoni diretta u indiretta:

“(a) għandu jitqies li jkun hemm diskriminazzjoni diretta meta persuna tiġi trattata 
b’mod inqas favorevoli milli kienet tiġi trattata oħra f’sitwazzjoni simili, għar-raġunijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1;
(b) għandu jitqies li jkun hemm diskriminazzjoni indiretta meta fejn dispożizzjoni, 
kriterju jew prattika apparentement newtrali tkun tqiegħed persuni li għandhom reliġjon 
jew twemmin partikolari, diżabilità partikolari, età partikolari, jew orjentazzjoni 
sesswali partikolari, partikolari fi żvantaġġ partikolari a paragun ma’ persuni oħra ħlief:

(i) meta dik id-dispożizzjoni, jew dak il-kriterju jew prattika jkunu oġġettivament 
iġġustifikati minn skop leġittimu u l-mezzi li tintlaħaq ikun approprjati u neċessarji, 
jew
(…).”

L-imġiba tal-awtoritajiet lokali Pollakki ma tiddiskriminax direttament kontra l-persuni 
b’diżabilità fl-assenjazzjoni tal-finanzjament tal-UE taħt il-proġett inkwistjoni, peress li l-
persuni b’diżabilità mhumiex esklużi mill-applikazzjoni għall-għajnuniet finanzjarji jekk dawn 
jissodisfaw il-kundizzjoni jew li jkunu qiegħda jew li jkunu impjegati taħt kuntratti ta’ terminu 
fiss jew tal-liġi ċivili. 

                                               
1 Ara l-Artikolu 11 paragrafu 1 tal-Att tas-27 ta’ Awwissu 1997 dwar ir-Riabilitazzjoni 
Vokazzjonali u Soċjali ta’ Persuni b’Diżabilitajiet (Ġurnal tal-Liġijiet Nru 123, punt 776, kif 
emendat): ‘Persuna b’diżabilità li hija rreġistrata mal-uffiċċju tax-xogħol provinċjali bħala 
qiegħda jew bħala persuna li qed tfittex impjieg u li m’għandhiex xogħol hija intitolata għal 
benefiċċju mis-servizzi jew l-istrumenti tas-suq tax-xogħol skont ir-regoli stabbiliti fid-
dispożizzjonijiet dwar il-promozzjoni tal-istituzzjonijiet tal-impjieg u s-suq tax-xogħol’.
2 ĠU L 303, 02.12.2000, p. 16.
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Taħt id-Direttiva l-imġiba tal-awtoritajiet lokali Pollakki tkun tirriżulta f’diskriminazzjoni 
indiretta biss jekk: (1) tkun tqiegħed lill-persuni b’diżabilità fi żvantaġġ partikolari meta 
mqabbla ma’ persuni oħra, pereżempju jekk jiġi ppruvat li l-persuni b’diżabilità huma ferm 
inqas probabbli li jkunu rreġistrati bħala ‘qiegħda’, peress li għandhom it-tendenza li jirċievu 
benefiċċju tas-sigurtà soċjali, u (2) l-awtoritajiet Pollakki ma jkunux kapaċi li jiġġustifikaw 
b’mod oġġettiv tali deżinjazzjoni ta’ indirizzi tal-proġett b’għan leġittimu u li jippruvaw li l-
mezzi biex jinkiseb dak il-għan huma xierqa u neċessarji. L-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonant ma tippermettix il-konklużjoni li dawn il-kundizzjonijiet jiġu sodisfatti fil-każ ta’ 
dan il-proġett partikolari.

Il-Polonja ttrasponiet id-Direttiva 2000/78/KE fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha, notevolment 
fil-Kodiċi tax-Xogħol kif emendat, u fil-Liġi kontra d-Diskriminazzjoni tat-
3 ta’ Diċembru 2010.1 Hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jinfurzaw dawn 
il-liġijiet u li japplikaw id-dispożizzjonjiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali f’każ 
partikolari.2 Skont dik il-leġiżlazzjoni l-vittmi tad-diskrimazzjoni fil-Polonja għandhom aċċess 
għall-qrati, li huma kompetenti biex jevalwaw jekk imġiba partikolari hijiex forma pprojbita ta’ 
diskriminazzjoni, u jekk ikun hekk, jingħataw kumpens.  Il-Polonja ħatret lill-Kummissarju 
għad-Drittijiet Ċivili tagħha (Rzecznik Praw Obywatelskich3) bħala korp responsabbli għall-
promozzjoni u l-protezzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali, kompetenti biex jassisti lill-
vittmi ta’ diskriminazzjoni f’każijiet individwali. 

Konklużjoni

Il-Polonja ttrasponiet id-Direttiva tal-UE rilevanti u l-awtoritajiet amministrattivi u legali 
tagħha huma kompetenti biex japplikawha f’każijiet individwali. Il-petizzjonant jista’ juża r-
rimedji disponibbli fil-livell nazzjonali, inkluża l-għajnuna mill-korp ta’ ugwaljanza Pollakk 
(il-Kummissarju għad-Drittijiet Ċivili).

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

L-informazzjoni addizzjonali li waslet mingħand il-petizzjonant f'April 2011 tiddikjara mill-
ġdid il-każ li għamel fil-petizzjoni oriġinali. Għaldaqstant, ma tbiddilx il-pożizzjoni li ħadet 
il-Kummissjoni fl-ewwel komunikazzjoni tagħha.

Fil-komunikazzjoni tiegħu tas-7.12.2012 il-petizzjonant iqajjem kwistjonijiet li ma tqajmux 
fil-petizzjoni inizjali.  Hu jallega li l-Prim Ministru tal-Polonja, minkejja l-merti tal-
petizzjonant u sitwazzjoni personali diffiċli ħafna (problemi tas-saħħa serji, mezzi insuffiċenti 
                                               
1 Il-Liġi dwar l-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dwar it-
trattament ugwali, tat-3 ta’ Diċembru 2010, il-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 254, punt 1700. 
2 Il-Premessa 15 tad-Direttiva 2000/78/KE ssostni li: ‘L-apprezzament tal-fatti li minnhom 
wieħed jippreżumi l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni diretta jew indiretta huwa materja għall-
korpi ġudizzjarji nazzjonali jew oħrajn kompetenti, skont ir-regoli tal-liġi jew il-prattika 
nazzjonali. Dawn ir-regoli jistgħu jipprovdu, b’mod partikolari illi d-diskriminazzjoni 
indiretta tiġi stabbilita b’kull mezz inkluż dak abbażi tal-prova statistika’
3
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ta' sussistenza għal kull jum), irrifjuta li tingħatalu pensjoni speċjali, li tista' tingħata 
b'diskrezzjoni liċ-ċittadini li kellhom kisbiet straordinarji għall-Polonja. Hu jiddikjara li l-
Prim Ministru ma wettaqx deċiżjoni tal-qorti dwar dan is-suġġett. Hu jitlob lill-Kummissjoni 
tintervjeni fil-kwistjoni billi titlob lill-Prim Ministru u lill-Qorti Amministrattiva Għolja tal-
Polonja informazzjoni rigward ir-raġuni għalfejn id-deċiżjoni tal-qorti qed tiġi injorata.

Konklużjoni

L-informazzjoni addizzjonali ma tbiddilx il-pożizzjoni tal-Kummissjoni stabbilita fl-ewwel 
komunikazzjoni, peress li din l-informazzjoni tidher li tikkonċerna kwistjoni purament 
interna, li ma tidhirx li tqajjem xi mistoqsijiet relatati mad-diskriminazzjoni abbażi tad-
diżabilità. Barra minn hekk, il-kwistjoni f'dan il-każ tidher li ġiet indirizzata mill-qrati 
Pollakki u konsegwentement, l-eżekuzzjoni tal-inġunzjonijiet għadha fi ħdan il-kompetenza 
tal-awtoritajiet relevanti tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda setgħa 
tintervjeni f'din il-kwistjoni partikolari. 


