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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0901/2008, imressqa minn David Skinner, aktarx ta’ nazzjonalità 
Żvediża, f’isem il-Christian Business Owners Interest Association, dwar id-dritt 
fundamentali għal 'ħelsien ta’ non-assoċjazzjoni' 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jirrappreżenta l-unjin tas-sidien kummerċjali magħrufa bħala Swedish 
Christian union, jindika li l-membri tagħha qegħdin jiġu mhedda u intimidati għaliex 
jirrifjutaw għal raġunijiet reliġjużi li jaqblu ma’ ftehimiet kollettivi nnegozjati mit-trejdunjins 
Żvediżi. Huwa jiġbed l-attenzjoni li n-negozji in kwistjoni huma konformi mar-rekwiżiti 
legali kollha u li joffru kundizzjonijiet ta’ xogħol li huma tajbin daqs, jew aħjar minn, postijiet 
oħra. Huwa jargumenta li t-trejdunjins qegħdin jieħdu atteġġjament iebes b’mod 
sproporzjonat u li l-'libertà ta’ non assoċjazzjoni' huwa dritt tal-individwu. Fi kliem ieħor, in-
nies huma intitolati li ma jingħaqdux u m’għandhomx ikunu mġiegħla biex jagħmlu dan. 
B’referenza għall-ECHR, il-Ftehim Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi 
(ICCPR) u l-każistika eżistenti (Laval Case), il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jinvestiga dan il-ksur tad-drittijiet fundamentali u individwali, u jagħmel sejħa 
biex il-Parlament jordna lill-Istati Membri biex jirranġaw il-leġiżlazzjoni tagħhom skont dawn 
bl-għan li jħarsu kemm lil min iħaddem kif ukoll lill-impjegati.

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fit-13 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Id-dritt li jinsab f’riskju huwa dak tar-rispett tal-libertà tal-individwu li ma jissiħibx f’ 
assoċjazzjonijiet kollettivi jew fi ftehimiet kollettivi għal raġunijiet ta’ reliġjon (“libertà 
negattiva tal-assoċjazzjoni”).
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Dan id-dritt huwa kopert bl-Artikoli 9 u 11 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem (Kunsill tal-Ewropa) dwar il-libertà tar-reliġjon, li individwu juri r-reliġjon tiegħu, u 
dwar il-libertà ta’ għaqda u ta’ assoċjazzjoni. 

Analiżi tal-petizzjoni

Abbażi tal-fatti li ppreżenta l-petizzjonant, jidher li ma hemm ebda azzjoni ta’ Stat Membru 
f’din il-kwistjoni. Konsegwentement, il-Kummissjoni tqis li l-kwistjoni hija dwar 
relazzjonijiet bejn entitajiet privati. Dawn il-mistoqsijiet l-aħjar li jiġu indirizzati mill-qrati 
nazzjonali fil-prim’istanza.    

Madankollu, fejn hemm dubji dwar l-applikabilità tal-liġi Komunitarja, tista’ ssir referenza 
għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja skont Artikolu 234 KE.  Pereżempju, skont il-fatti tal-każ 
partikolari, jistgħu jitqajmu mistoqsijiet dwar l-applikabilità tad-Direttiva 2000/78/KE li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, li 
tipprojbixxi, fost affarijiet oħra, diskriminazzjoni diretta jew indiretta bbażata fuq reliġjon jew 
twemmin fil-qasam tal-impjiegi, kemm fis-settur pubbliku u kemm f’dak privat.


