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Suġġett: Petizzjoni 0865/2012, imressqa minn Nadia Borisova, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar l-integrazzjoni tan-nies b’diżabilità fis-suq tax-xogħol fil-
Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tbati minn infantile cerebral palsy u għandha bżonn kura medika permanenti. 
L-Aġenzija tal-Għajnuna Soċjali Bulgara organizzat kompetizzjoni sabiex timpjega ħaddiema 
soċjali. Għalkemm il-petizzjonanta ġiet minn ta’ quddiem fil-lista, hi ġiet infurmata li l-
aġenzija ma setgħetx timpjegaha għaliex ma setgħetx toħloq kundizzjonijiet tax-xogħol 
speċjali għaliha. Għalhekk il-petizzjonanta tesprimi d-diżappunt tagħha dwar il-prospetti tal-
persuni b’diżabilità fis-suq tax-xogħol.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonanta tilmenta dwar is-sitwazzjoni personali tagħha wara li għaddiet b’suċċess minn 
kompetizzjoni għal impjieg pubbliku bħala Assistenta Soċjali fl-Aġenzija tal-Għajnuna 
Soċjali Bulgara u fl-aħħar ġiet rifjutata bħala impjegata. Il-petizzjonanta kienet fl-ewwel post 
fil-lista tal-kandidati magħżula wara li saret il-kompetizzjoni.

Hija titlob implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni fil-Bulgarija 
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dwar l-aċċess għall-impjieg ta’ persuni b’diżabilità.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-kompetenza tal-Kummissjoni li tintervjeni f’isem individwi hija limitata mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Sabiex il-Kummissjoni tintervjeni, irid ikun hemm rabta bejn il-
każ partikolari u l-liġi tal-UE. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, huwa possibbli li tiġi 
stabbilita rabta, li tressaq lil din il-petizzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 2000/78/KE1 (id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi) li tipprojbixxi 
diskriminazzjoni bbażata fost l-oħrajn fuq id-diżabilità. Din tapplika għall-impjiegi, għalhekk 
għandha tapplika għal dan il-każ partikolari.  

Skont id-Direttiva l-provvediment ta’ miżuri biex jakkomodaw il-bżonnijiet ta’ persuna 
b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol għandha rwol importanti fil-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni minħabba diżabilità.

Għandu jitqies ukoll li din id-Direttiva ma teħtieġx ir-reklutaġġ, il-promozzjoni, iż-żamma 
fl-impjieg jew it-taħriġ ta’ individwu li mhuwiex kompetenti, kapaċi u disponibbli biex 
jaqdi l-funzjonijiet essenzjali tax-xogħol konċernat jew biex jgħaddi minn taħrig rilevanti, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu biex jiġu provduti akkomodazzjonijiet raġonevoli 
għall-persuni b’diżabilitajiet.

B’mod aktar preċiż l-Artikolu 5 tad-Direttiva, dwar akkomodazzjoni raġonevoli għall-
persuni b'diżabilitajiet, jiddikjara li: 

Sabiex tiġi ggarantita konformità mal-prinċipju tal-ugwaljanza fit-trattament fir-rigward 
ta’ persuni b’diżabilitajiet, għandha tiġi pprovduta akkomodazzjoni raġonevoli. Dan 
ifisser li dawk li jħaddmu għandhom jieħdu miżuri approprjati, meta meħtieġa f’każ 
partikulari, biex jippermettu persuna b’diżabilità li jkollha aċċess għal, u tipparteċipa 
fil-, jew tavvanza fl-impjieg, jew titħarreġ, sakemm dawn il-miżuri ma jimponux piż 
sproporzjonat fuq min iħaddem. Dan il-piż ma jitqiesx sproporzjonat meta jiġi mnaqqas 
biżżejjed permezz ta’ miżuri li jkunu jeżistu fil-qafas tal-politika dwar diżabilità fl-Istat 
Membru kkonċernat.

B’mod ġenerali, il-liġi Bulgara tittrasponi b’mod korrett id-Direttiva 2000/78/KE u tkopri d-
diskriminazzjoni minħabba diżabilità permezz tal-Att tal-2006 dwar il-Protezzjoni mid-
Diskriminazzjoni (PADA) li għandu jiġi applikat mill-qrati.

L-Aġenzija tal-Għajnuna Soċjali Bulgara probabbilment tikkunsidra li l-impjieg tal-
petizzjonanta jimponi piż sproporzjonat fuq l-Aġenzija bħala min qed iħaddem. Għalkemm il-
Kummissjoni m’għandhiex tagħrif tad-dettalji ta’ dan il-każ, il-fatt li l-petizzjonanta għaddiet 
mill-kompetizzjoni bħala l-persuna fl-ewwel post tal-lista tal-kandidati magħżula jidher li 
jindika li l-kompetizzjoni nnifisha ma kinitx ibbażata fuq kundizzjonijiet jew rekwiżiti 
ġenerali diskriminatorji. Il-Kummissjoni ġeneralment ma tintervjenix f’każijiet individwali 
peress li mhix f’pożizzjoni li tagħmel il-valutazzjoni dettaljata meħtieġa abbażi ta’ kull każ 
individwali, pereżempju sabiex tiddetermina jekk akkomodazzjoni raġonevoli toħloqx piż 
sproporzjonat għal min iħaddem. Jekk persuni bħall-petizzjonanta f’dawn is-sitwazzjonijiet 
jemmnu li nkisru d-drittijiet tagħhom minn deċiżjoni diskriminatorja, għandhom ifittxu 

                                               
1 ĠU L 303/16, tat-2.12.2000 



CM\931997MT.doc 3/3 PE508.114v01-00

MT

ġustizzja fil-livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-qrati tal-liġi. 
Skont l-informazzjoni tal-petizzjonanta, hi għadha ma ressqitx ilment quddiem il-KZD (il-
Kummissjoni għall-Protezzjoni mid-Diskriminazzjoni), l-awtorità tal-ugwaljanza li għandha 
r-responsabilità li tikkumbatti d-diskriminazzjoni fil-Bulgarija1 li tista’ tivvaluta 
sitwazzjonijiet potenzjalment diskriminatorji.
Il-KZD tista’ tkun fl-aħjar pożizzjoni biex tappoġġja lill-petizzjonanta bi kwalunkwe azzjoni 
inizjali li għandha tittieħed. Din l-awtorità għandha tkun ukoll l-aktar istituzzjoni utli qabel 
ma tiġi appellata d-deċiżjoni tal-Aġenzija tal-Għajnuna Soċjali Bulgara lill-qorti kompetenti 
Bulgara. Hija l-petizzjonanta li tagħżel jekk tfittixx ġustizzja jew le quddiem il-KZD jew 
quddiem imħallef ordinarju inkarigat mill-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, li huwa l-imħallef 
nazzjonali Bulgaru. 

Konklużjoni

Skont l-informazzjoni pprovduta, hemm possibbiltà li tiġi stabbilita rabta li tista’ tressaq lil 
din il-petizzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Id-Direttiva 2000/78/KE2

tipprojbixxi fost l-oħrajn id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità u tapplika għall-
impjiegi u għaldaqstant tkun applikabbli għal dan il-każ partikolari. Din id-Direttiva ġiet 
trasposta b’mod korrett fil-liġi Bulgara.

Każijiet individwali ta' diskriminazzjoni għandhom jiġu indirizzati fil-livell nazzjonali mal-
awtorità tal-Ugwaljanza Bulgara u/jew mal-qrati nazzjonali kompetenti. 
Jekk skambji ulterjuri relatati ma’ din il-petizzjoni jiżvelaw nuqqasijiet ġenerali fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE fil-konfront ta’ persuni b’diżabilità lil hinn 
miċ-ċirkostanzi ta’ każ individwali wieħed, tintalab informazzjoni mill-awtoritajiet Bulgari.

                                               
1 KZD-Kummissjoni għall-Protezzjoni mid-Diskriminazzjoni: 35, Dragan Tzankov Boulevard – SOFIJA 1125 
il-Bulgarija – telefown: (02)807 30 30 –fax (02)870 64 46 - kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiscrimination.com 
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