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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 2582/2013, imressqa minn Albano De Alonso Paz, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-allegata diskriminazzjoni kontra tfal 
b’diżabilità mill-awtoritajiet Spanjoli.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega, filwaqt li jsostni l-istorja tiegħu b’informazzjoni fattwali ddettaljata, 
l-istorja taż-żewġt itfal tiegħu, tewmin, li t-tnejn kienu ġew reġistrati fi skola pubblika, fil-belt 
tagħhom ta’ San Cristobal de La Laguna. Meta ħarġu r-riżultati tal-fażi tal-applikazzjoni, il-
familja ma ħaditx gost meta saret taf li wieħed biss mit-tewmin kien ġie aċċettat filwaqt li l-
ieħor ġie rrifjutat abbażi ta’ spjegazzjoni li, skont it-traduzzjoni mit-test oriġinali ppreżentata 
online mir-rikorrent, kienet taqra: “il-grad tad-diżabilità [ta’ dan it-tifel] mhuwiex kompatibbli 
mat-tagħmir, ir-riżorsi umani u l-proġett tal-edukazzjoni tal-iskejjel tat-trabi”. Il-proponent 
qiegħed għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew, biex jinvestiga din il-kwistjoni, abbażi tal-
Art. 20; 21; 24 u 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata bis-sħiħ biex tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet 
fundamentali u ttejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni bʼdiżabilità fl-Ewropa.

B’konformità mal-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tista tintervjeni biss 
fil-limiti tal-kompetenzi konferiti mit-Trattat. Fil-qasam tal-edukazzjoni, l-Artikolu 165 tat-
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Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li l-Unjoni tikkontribbwixxi għall-
iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi tinkoraġġixxi koperazzjoni bejn l-Istati Membri u, 
jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tagħhom, filwaqt li tirrispetta 
għalkollox ir-responsabilità tal-Istati Membri għal dak li hu kontenut ta’ tagħlim u l-
organizzazzjoni ta’ sistemi ta’ edukazzjoni. 

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tipprovdi fl-Artikolu 24 li “t-tfal 
għandhom id-dritt għall-protezzjoni u għall-kura meħtieġa għall-ġid tagħhom. [...] Fl-
azzjonijiet kollha relatati mat-tfal, kemm jekk jittieħdu minn awtoritajiet pubbliċi jew minn 
istituzzjonijiet privati, l-aħjar interess tat-tfal għandu jkun kunsiderazzjoni primarja.” B’mod 
aktar speċifiku, l-Artikolu 26 tal-Karta jipprovdi li l-Unjoni tirrikonoxxi u tirrispetta d-dritt 
tal-persuni diżabbli li jibbenefikaw minn miżuri intiżi sabiex jiżguraw l-indipendenza, l-
integrazzjoni soċjali u professjonali tagħhom, u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja tal-
komunità1.

Madankollu, l-Artikolu 51 tal-Karta jispeċifika fil-paragrafu 1 tiegħu li l-Karta hija intiża 
għall-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw liġi tal-
Unjoni. Il-paragrafu 2 tiegħu jipprovdi li “l-Karta ma testendix il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
liġi tal-Unjoni lil hinn mill-kompetenzi tal-Unjoni jew ma tistabbilixxi ebda setgħa jew 
kompitu ġdid għall-Unjoni [...]”.

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC)2 ġiet irratifikata mill-
Istati Membri kollha tal-UE u hija vinkolanti għalihom. L-UE mhijiex parti għal din il-
Konvenzjoni u m’għandhiex kompetenza fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħha mill-
Istati Membri, li hija mmonitorjata mill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Kull 
ħames snin l-Istati parti huma obbligati jippreżentaw rapporti lill-Kumitat dwar kif id-drittijiet 
tat-tfal qed jiġu implimentati, inkluż taqsima dwar it-tfal b’diżabilità. Il-Kumitat jeżamina kull 
rapport u jindirizza t-tħassib u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Istat parti fil-forma ta’ 
osservazzjonijiet konklużivi. Dawn l-aħħar osservazzjonijiet konklużivi dwar Spanja ġew 
adottati fl-2010.  

L-Unjoni u l-maġġoranza kbira tal-Istati Membri, fosthom Spanja, bħala partijiet għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id- Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità3 jintrabtu li 
jippromwovu, jipproteġu u jiżguraw r-realizzazzjoni sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali għall-persuni kollha b’diżabilitajiet mingħajr diskriminazzjoni. Il-
Kummissjoni Ewropea tippromwovi l-edukazzjoni inklużiva taħt l-Istrateġija Ewropea tad-
Diżabilità 2010-20204 li hija qafas għal azzjoni miftiehma fil-livell tal-UE u dak nazzjonali 
biex titjieb is-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità. Waħda mill-azzjonijiet ewlenin tal-
Istrateġija hija l-edukazzjoni fejn l-UE tappoġġja l-isforzi nazzjonali biex tippromwovi l-
edukazzjoni inklużiva għal studenti u studenti b’diżabilità. L-UE hija marbuta mill-UNCRPD 
sal-limiti tal-kompetenzi tagħha.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
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Spanja rratifikat il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità u l-Protokoll 
Fakultattiv fl-2007, u inkorporathom fil-liġi nazzjonali1. Fi Spanja, il-mekkaniżmu ta’ 
koordinazzjoni tal-gvern biex jipproteġi, jippromwovi u jimmonitorja l-konformità ma’ din il-
Konvenzjoni huwa l-Kunsill Nazzjonali tad-Diżabbiltajiet. Huwa wkoll possibbli li wieħed 
jistaqsi għall-assistenza minn CERMI (Kumitat Spanjol tar-Rappreżentanti tal-Persuni 
b’Diżabilità)2. Il-Kumitat jista’ jiġi kkuntattjat permezz tal-email bmr@once.es jew bit-
telefon +34 913601678.

Fl-2008 il-Kummissjoni ppreżentat proposta3 biex testendi lil hinn mill-impjieg il-protezzjoni 
minn diskriminazzjoni pprovduta mid-Direttiva 2000/784 li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni 
bbażata fuq id-diżabilità, l-età, l-orjentazzjoni sesswali u r-reliġjon jew t-twemmin fl-oqsma 
tal-impjiegi u l-okkupazzjoni. Id-Direttiva l-ġdida tagħmel il-prinċipju tal-ugwaljanza 
applikabbli għall-edukazzjoni, l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-protezzjoni soċjali, 
inklużi s-sigurtà soċjali u l-kura tas-saħħa. Madankollu, din il-proposta s’issa għadha ma ġietx 
adottata. Għadha qed tiġi nnegozjata fil-Kunsill.

Konklużjoni

Is-sitwazzjoni mqajma mill-petizzjonanta ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi eżistenti 
tal-UE.

                                               
1 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
3 KUMM(2008) 426 finali, 2.7.2008.
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


