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KODIĊI GĦAL PRATTIKA TAJBA GĦALL-IMPJIEG 
TA' PERSUNI B'DIŻABILITÀ 

 
DEĊIŻJONI TAL-BUREAU 

 
TAT-22 TA' ĠUNJU 2005 

 
 
 
IL-BUREAU tal-Parlament Ewropew 
 
- Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-

Artikolu 13 tiegħu, 
 
- Wara li kkunsidra l-Artikolu 1d tar-Regolamenti ta' l-Istaff, 
 
- Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-trattament 

ugwali fl-impjieg u l-okkupazzjoni1, 
 
- Wara li kkunsidra l-Kodiċi eżistenti għal Prattika Tajba għall-Impjieg ta' Persuni 

b'Diżabilità, adottat mill-Bureau tal-Parlament Ewropew f'Jannar 20002 
 
- Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2003 dwar 

Kodiċi Rivedut għal Prattika Tajba għall-Impjieg ta' Persuni b'Diżabilità, 
 
- Wara li kkunsidra l-opinjoni tas-Servizz Legali, 
 
 
Billi: 
 
(1) Id-Dokument Konsultattiv għat-Titjib ta' Arranġamenti għax-Xogħol u ta' Perspettivi 

għal Karriera għal Persuni b'Diżabilitajiet3 tal-Kummissjoni jistipula li "approċċ 
iżjed pro-attiv għandu jiġi adottat għall-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-Kodiċi għal Prattika Tajba, b'involviment ikbar għal staff b'diżabilità",   

                                                

 
(2) Il-linji gwida għall-Impjieg għas-sena 2000 li l-Kunsill Ewropew qabel dwarhom 

f'Helsinki fl-10 u fil-11 ta' Diċembru 1999 jisħqu fuq il-bżonn li jitrawwem suq għax-
xogħol favorevoli għall-integrazzjoni soċjali billi jinġabru sett koerenti ta' politiki bil-
għan li jiġġieled kontra d-diskriminazzjoni kontra gruppi bħal ma huma persuni 
b'diżabilità,   

 
(3) Id-Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas ġenerali għat-trattament ugwali fl-impjieg 

u l-okkupazzjoni u l-Linji Gwida għall-Impjieg għas-sena 2000 ma tapplikax għall-
Istituzzjonijiet Komunitarji, u l-Kummissjoni ddikjarat fir-Riforma li għandha "toffri 
lill-istaff tagħha għall-inqas l-istess opportunitajiet u livelli ta' protezzjoni f'dawn l-
oqsma kif japplikaw fl-Istati Membri"   

 
1  2000/78/KE 
2  PE 282.903/BUR 
3 SEC (2000) 2084/4 



(4) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 2005 dwar il-linji gwida tal-
baġit 2006 u dwar l-abbozz ta' stimi preliminarji tal-Parlament Ewropew4, titlob lill-
istituzzjonijiet biex jagħtu ħarsa ġenerali sa l-1 ta' Settembru 2005 lejn miżuri meħuda 
biex jingħelbu l-ostakli għat-trattament ugwali kif definit fl-Artikolu 13 tat-Trattat tal-
KE, billi jitqiesu l-possibilitajiet offruti mir-Regolamenti ta' l-Istaff, 

 
 
JADOTTA L-KODIĊI GĦAL PRATTIKA TAJBA LI ĠEJJA: 

 

Artikolu 1 - Introduzzjoni 
 

L-Istituzzjonijiet Ewropej huma marbuta li jipprovdu ugwaljanza fl-aċċess għall-impjieg fis-
Servizz Pubbliku Ewropew. Servizz Pubbliku li jirrifletti d-diversità tal-Komunità li jservi 
huwa iżjed kapaċi joffri servizzi ta' kwalità liċ-ċittadini Ewropej. Apparti mill-merti ta' 
ugwaljanza oġġettivi, kwalunkwe organizzazzjoni li ssejjaħ lilha nnifisha progressiva u li 
tħares 'il quddiem trid tfittex li tottimizza l-kontribuzzjoni potenzjali tal-bażi għar-reklutaġġ 
kollha billi tiżgura aċċess ugwali.  
Statistiċi Ewropej juru li hemm wisq ftit persuni b'diżabilitajiet fl-impjieg meta mqabbla man-
numru tal-persuni b'diżabilitajiet li għandhom l-età li jaħdmu. Hija l-politika ta' l-
Istituzzjonijiet Ewropej li jippromwovu xogħol differenti u ta' sengħa, biex jitjieb l-aċċess 
għall-impjieg u l-parteċipazzjoni minn persuni b'diżabilitajiet, biex tiġi eliminata d-
diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u biex tiġi promossa kultura fuq il-post tax-xogħol 
dwar prattiki ġusti u mġiba fuq il-post tax-xogħol.   
Fit-twettiq ta' din il-politika, għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Lejn Ewropa bla Ostakoli għal Persuni b'Diżabilitajiet"5.  Il-prinċipju "Maħsub 
għal Kulħadd" irid jiġi applikat ukoll. "Maħsub għal Kulħadd" huwa approċċ relattivament 
ġdid li jikkonsisti minn iddisinnjar, żviluppar u kkummerċjalizzar ta' prodotti, servizzi, 
sistemi u ambjenti li huma aċċessibbli minn firxa wiesgħa, kemm jista' jkun, ta' utenti.  Il-
falliment biex jiġi applikat għal kull prinċipju u biex jitqiesu l-bżonnijiet tan-nies fl-ippjanar, 
fl-iddisinnjar u fl-addattament ta' l-ambjenti tista' tisforza b'mod mhux neċessarju lin-nies 
f'sitwazzjoni ta' dipendenza u esklużjoni soċjali. 
L-iskop ta' dan il-KODIĊI GĦAL PRATTIKA TAJBA huwa biex jipprovdi dikjarazzjoni 
ċara tal-politika ta' l-Istituzzjonijiet Ewropej b'rabta ma' l-impjieg ta' persuni b'diżabilitajiet u 
jiżgura li l-istaff kollu fl-Istituzzjonijiet Ewropej jaqblu ma' l-obbligi legali u statutorji 
tagħhom skond dispożizzjonijiet anti-diskriminatorji u jagħmlu dmirhom b'mod li huwa 
konsistenti ma' prattika għal opportunitajiet ugwali u tajbin. Għal dan il-għan, riżorsi adegwati 
jridu jiġu allokati mill-ġdid, kull fejn hemm bżonn, mid-DĠs u s-servizzi kollha sabiex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta' dan il-Kodiċi għal Prattika Tajba. 

                                                 
4  A6-0043/2005, paragrafu 9  
5  COM(2000) 284 finali ta' 12.05.2000 



 
DIKJARAZZJONI TAL-POLITIKA6 
 
L-Istituzzjonijiet Ewropej huma marbuta li jippromwovi trattament ugwali, irrispettivament 
tal-ġens, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, lingwa, reliġjon, konvinzjonijiet, 
opinjonijiet politiċi jew kwalunkwe opinjonijiet oħra, sħubija f'minorità nazzjonali, 
rikkezza, twelid, età, diżabilità jew orjentazzjoni sesswali, billi jiġu adottati regoli fuq il-post 
tax-xogħol, politiki, prattiki u mġiba, fejn il-ħaddiema kollha jingħataw importanza u 
huma rispettati u għandhom l-opportunitajiet biex jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom u 
jsegwu karriera li jagħżlu.   Huma intitolati għal ambjent ta' xogħol ħieles mid-
diskriminazzjoni u mill-fastidju u fejn l-ostakoli għall-parteċipazzjoni huma identifikati u 
mneħħija. Dawn il-prinċipji jgħinu lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex iħajru u jżommu l-
aħjar nies biex iwettqu servizz ta' kwalità għolja liċ-ċittadini Ewropej.  
Sabiex jintlaħqu dawn l-istandards, id-dispożizzjonijiet li ġejjin rigward l-impjieg ta' persuni 
b'diżabilitajiet iddaħħlu fl-Artikolu 1d(4) tar-Regolamenti ta' l-Istaff7: 
"... persuna għandha diżabilità jekk ikollha nuqqas fiżiku jew mentali li huwa, jew li 
probabilment huwa, permanenti.  In-nuqqas għandu jiġi determinat skond il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 33. 
Persuna b'diżabilità taqa' taħt il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 28(e) jekk hi tista' twettaq 
il-funzjonijiet essenzjali tax-xogħol meta din tiġi akkomodata b'mod raġunevoli.  
"Adattament Raġunevoli", b'rabta mal-funzjonijiet essenzjali tax-xogħol, għandu jfisser 
miżuri xierqa, fejn hemm bżonn, li jippermettu persuna b'diżabilità li jkollu aċċess għal, li 
jipparteċipa fi, jew javvanza fl-impjieg, jew li jagħmel taħtriġ, sakemm miżuri bħal dawn ma 
jimponux diffikultà disproporzjonata fuq min qed iħaddem." 
 
 
Artikolu 2 - L-Iskop tal-Kodiċi 
 
Persuni b'diżabilitajiet mhumiex biss dawk li d-diżabilità tagħhom tidher immedjatament 
b'mod ċar.  Filwaqt li ħafna diżabilitajiet mhumiex ovvji, jistgħu safrattant, jirrikjedu ċertu 
adattamenti.  Huwa wkoll rikonoxxut li l-istess diżabilità tista' tvarja fis-serjetà tagħha u 
taffettwa l-individwu fuq livell differenti u fi żminijiet differenti u li diżabilità tista' tkun ta' 
natura temporanja.  
Din il-kodiċi tkopri lil dawk li għandhom diżabilità matul il-proċess għar-reklutaġġ, lil dawk 
li għandhom diżabilità fiż-żmien tal-ħatra inizjali u lil dawk li d-diżabilità tiżviluppa fihom 
matul l-impjieg.  L-Istituzzjonijiet Ewropej iridu jfittxu li jadattaw ruħhom għal kwalunkwe 
ċirkustanza ġdida b'mod sensittiv u ta' appoġġ.  
L-iskop tal-kodiċi ma jħaddinx suġġetti bħal ma huma l-'allowance' mediku speċjali għal 
persuni b'diżabilitajiet jew il-baġit speċjali għat-tfal ta' l-uffiċjali li jkollhom diżabilitajiet u l-
'allowances' li għandhom x'jaqsmu ma' l-iskola. 
 
 
 
 

                                                 

6  Ir-'raġunijiet diskriminatorji' stipulati f'din id-Dikjarazzjoni tal-Politika huma dawk inklużi fir-Regolamenti ta' l-Istaff preżenti, li daħlu 
fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2004. 

7 Cf. Artikolu 1c tar-Regolamenti ta' l-Istaff: "Kwalunkwe referenza f'dawn ir-Regolamenti ta' l-Istaff  lil persuna tas-sess maskili għandha 
titqies ukoll li jkollha referenza lil persuna tas-sess feminili, u vice-versa, sakemm il-kuntest ma jindikax mod ieħor b'mod ċar." B'riżultat 
ta' dan, għalkemm abbozz  tal-Kodiċi jsir b'ġens newtru, siltiet mir-Regolamenti ta' l-Istaff mhumiex.  



Artikolu 3 - Adattament relatat max-xogħol 
 
Hija l-politika ta' l-Istituzzjonijiet Ewropej li jipprovdu adattament raġunevoli fl-
impjieg sabiex jissodisfaw il-bżonnijiet ta' persuni b'diżabilitajiet u ta' l-Istituzzjonijiet. 
Għall-iskopijiet tal-kodiċi preżenti, għandha tkun f'idejn l-Istituzzjoni li turi illi 
adattament neċessarju provdut joħloq problemi mhux raġunevoli.  
 
Huwa rikonoxxut illi l-maġġoranza ta' persuni b'diżabilitajiet ma jeħtiġux xi forma ta' 
għajnuna speċjali jew adattament biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. Madankollu, in-nies 
jistgħu jagħmlu l-istess xogħol b'modi differenti sabiex jilħqu l-istess riżultat. Li membru ta' l-
istaff jiġi megħjun biex iwettaq xogħlu tajjeb billi jkun hemm adattament relatat max-xogħol 
huwa għalhekk konsistenti għal kollox mal-prinċipju tal-mertu. Sabiex l-għoti ta' adattament 
aċċessibbli jiġi żgurat u ffaċilitat, l-istituzzjonijiet iridu jantiċipaw xi bżonnijiet fundamentali 
magħrufa sew li jsegwu l-prinċipji "Maħsub għal Kulħadd", speċjalment meta infrastrutturi 
ġodda jkunu qed jiġu żviluppati. 
Id-Direttiva 2000/78/KE, li tistabbilixxi qafas ġenerali għat-Trattament Ugwali fl-Impjieg u l-
Okkupazzjoni, tisħaq li min iħaddem għandu jieħu miżuri xierqa, f'każijiet partikolari fejn 
hemm bżonn, sabiex jippermetti persuna b'diżabilità biex ikollha aċċess għal, tipparteċipa fi, 
jew tavvanza fl-impjieg, jew li tagħmel taħriġ, sakemm miżuri bħal dawn ma joħolqux 
problema disproporzjonata għal min iħaddem.  Din hija wkoll il-bażi tal-politika ta' l-
Istituzzjonijiet Ewropej dwar adattament relatat max-xogħol. 
L-adattament japplika għall-oqsma kollha ta' l-impjieg, inklużi: 
• reklutaġġ, selezzjoni u ħatra, 
• żvilupp fil-karriera, 
• taħriġ, u 
• promozzjoni, trasferiment jew kwalunkwe benefiċċju ta' impjieg ieħor 
• relazzjonijiet soċjali fi ħdan l-Istituzzjonijiet. 
Adattament huwa mod kif jinbidel il-post tax-xogħol u u jista' jinkludi: 
• disinnjar mill-ġdid tax-xogħol, 
• xiri jew immodifikar ta' apparat, 
• arranġamenti flessibbli għax-xogħol. 
L-adattament meħtieġ irid jiġi ddeterminat mill-bżonnijiet partikolari ta' l-individwu u 
normalment jiġu provduti. Jekk adattament li jrid jiġi provdut joħloq problema 
disproporzjonata fuqhom, l-Istituzzjonijiet Ewropej jistgħu ma joffrux impjieg lil persuna 
b'diżabilità.   Standards aktar stretti, li għandhom jiġu definiti, iridu jiġu applikati meta tiġi 
evalwata l-problema disproporzjonata għall-Istituzzjonijiet Ewropej. Dan isir mingħajr ħsara 
lid-dritt għall-appell amministrattiv. 
 
 
Artikolu 4 - Reklutaġġ 
 
L-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom politika ta' ugwaljanza għall-opportunitajiet u selezzjoni 
skond il-mertu permezz ta' kompetizzjonijiet ġusti u miftuħa. Proċeduri ta' reklutaġġ u 
selezzjoni huma magħmula b'tali mod biex jiżguraw li ma jkunux ta' żvantaġġ għal kandidati 
b'diżabilitajiet.  Persuni b'diżabilitajiet huma wkoll imħeġġa biex japplikaw b'referenza 
pożittiva għall-politika għal opportunitajiet ugwali f'riklami għal karigi u bil-ħruġ ta' avviżi 
dwar kompetizzjonijiet li jkunu se jsiru f'pubblikazzjonijiet u organizzazzjonijiet speċjalizzati 
bħall-Forum tad-Diżabilità Ewropea, li hija rappreżentattiva tal-gruppi ta' l-NGO għad-
diżabilità fl-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għall-
Bżonnijiet Speċjali.  Azzjoni pożittiva għandha tittieħed ukoll fil-qasam tar-reklutaġġ 
amministrattiv tat-'trainee' kif ukoll fuq il-livell ta' kuntratti intermedji jew temporanji.  
Għalhekk, proċeduri ta' reklutaġġ iridu jinkludu li ġejjin: 



 
- Riklamar ta' l-Istampa għal kompetizzjonijiet irid jinkludi dikjarazzjoni li tisħaq fuq 

l-impenn ta' l-Istituzzjonijiet għall-ugwaljanza ta' opportunitajiet għall-kandidati 
kollha. 

- Il-Gwida għal Kandidati li tidher fil-Ġurnal Uffiċjali bl-Avviż għal Kompetizzjoni 
jrid ikollha paragrafu immirat b'mod speċifiku lejn kandidati b'diżabilitajiet, u li 
ssemmi l-KODIĊI GĦAL PRATTIKA TAJBA. 

- Formoli ta' l-applikazzjoni jitolbu kandidati b'diżabilitajiet biex iniżżlu fid-dettall l-
adattament li jkollhom bżonn biex jgħinhom jipparteċipaw fit-testijiet b'mod ugwali 
ma' kandidati oħra u jsir kull sforz possibbli biex jiġu ssodisfati r-rikjesti raġunevoli 
kollha.  

- Meta persuna b'diżabilità qed tersaq għal kompetizzjoni jew intervista, is-Segretarju 
tal-Bord ta' Selezzjoni, taħt l-awtorità taċ-'Chairperson', huwa responsabbli biex 
jiżgura li jsiru arranġamenti xierqa biex tintlaqa' l-persuna u biex tingħata kwalunkwe 
għajnuna li jista' jkun hemm bżonn, eż. aċċess għall-bini, apparat speċjali, ħin żejjed 
matul il-kompetizzjonijiet, eċċ.   

- Taħriġ mogħti lill-membri tal-Bordijiet ta' Selezzjoni jridu jinkludu 'module' dwar 
kuxjenza rigward id-diżabilità u l-kontenuti ta' dan il-KODIĊI GĦAL PRATTIKA 
TAJBA.  

- Trid tinħoloq websajt skond l-iżjed standards ta' aċċessibilità reċenti, biex l-aċċess 
ikun għall-folla l-iktar wiesgħa possibbli. 

 
 
Artikolu 5 - Karrieri 
 
Ladarba l-kandidati b'diżabilitajiet ikunu fuq il-lista tar-riżervi, jistgħu jieħdu pariri ta' 
speċjalisti biex jaċċertaw irwieħhom minn kariga. Id-DĠ għall-Persunal tal-Parlament 
Ewropew u l-EPSO jridu jwettqu verifiki kontinwi tan-numru ta' kandidati b'diżabilitajiet fil-
kompetizzjonijiet, in-numru li jgħaddi u n-numru li sussegwentement jintgħażel.   
Wara li jkunu ntgħażlu, uffiċjali b'diżabilitajiet għandhom id-dritt li jiżviluppaw b'mod sħiħ 
il-potenzjal tagħhom. Tingħata attenzjoni f'kull stadju matul il-karriera ta' uffiċjal 
b'diżabilitajiet biex jiġu evitati l-bżonnijiet tax-xogħol li, kemm jekk intenzjonali kif ukoll 
mod ieħor, mhumiex relatati max-xogħol u għalhekk jiddiskriminaw kontra persuni 
b'diżabilitajiet.  
- Ħatra Inizjali u Perjodu ta' Prova: L-Awtorità ta' Ħatra tuża l-aħjar sforzi tagħha, 
f'koperazzjoni mas-Servizzi Mediċi u/jew is-Servizz għall-Opportunitajiet Ugwali tad-DĠ 
għall-Persunal, biex tiżgura li l-kandidati b'diżabilitajiet imqiegħda fuq lista ta' riżervi ta' 
kompetizzjoni jiġu offruti karigi xierqa.  Bi qbil mar-Regolamenti ta' l-Istaff, il-kandidati 
kollha li jgħaddu mill-kompetizzjoni jrid ikollhom il-kapaċità tagħhom biex iwettqu 
xogħolhom ikkonfermat b'evalwazzjoni medika. Meta tinħatar persuna b'diżabilità jew tiġi 
ddeterminata l-kapaċità tagħha biex tkompli dmirha, tingħata attenzjoni biex tiġi evitata 
diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-persuna hija 
kkwalifikata għall-impjieg u li jiġi vverifikat li hi tista' twettaq il-funzjonijiet essenzjali tax-
xogħol, mingħajr ħsara lill-obbligu li jiġi provdut adattament raġunevoli u tingħata 
kunsiderazzjoni lit-tip ta' diżabilità. Jekk matul il-perjodu ta' prova jiġi vverifikat li x-xogħol 
mogħti lill-kandidat li jkun għadda huwa inkompatibbli mad-diżabilità tiegħu, trid tiġi 
kkunsidrata l-mobilità tal-kandidat. 
- Iggwidar tal-Karriera: Is-Servizz għall-Iggwidar tal-Karriera u għall-Għoti ta' Pariri 
jista' jkollu rwol importanti biex jagħti pariri lil staff b'diżabilitajiet rigward l-iżvilupp fil-
karriera tiegħu u għandu jirċievi t-taħriġ xieraq. L-aħjar approċċ ikun li jitqabbad konsulent 
speċjalizzat fil-konsulenza vokazzjonali u riabilitattiva, li jaħdem, kif inhu xieraq, ma' servizzi 
relevanti oħra.  



- Żvilupp fil-karriera: Irid isir kull sforz biex jiġi żgurat li staff b'diżabilitajiet ikollu l-
istess opportunitajiet ta' oħrajn biex iżid l-esperjenza tiegħu u jtejjeb l-karriera tiegħu permezz 
ta' mobilità fi ħdan l-Istituzzjonijiet. Biex jiġi provdut żvilupp fil-karriera jista' jinkludi l-
adattament ta' postijiet oħra ħalli membri ta' l-istaff b'diżabilità jkunu jistgħu jaħdmu 
f'pożizzjonijiet differenti u ogħla biex jiżviluppaw ħiliet ġodda. 
- Taħriġ: Staff b'diżabilitajiet għandu l-istess aċċess għal taħriġ ta' staff ieħor. 
Prerekwiżit importanti għall-iżvilupp fil-karriera ta' l-uffiċjali kollha huwa li jakkwistaw ħiliet 
u għarfien ġodda. Irid isir kull sforz biex jippermetti lil staff b'diżabilitajiet biex jipparteċipa 
f'korsijiet ta' taħriġ u programmi organizzati mill-istituzzjoni partikolari.  Fejn m'hemmx 
taħriġ magħmul internament jew mhuwiex xieraq, jistgħu jittieħdu miżuri raġunevoli biex jiġi 
provdut taħriġ minn barra.  
- Evalwazzjoni ta' l-istaff u Promozzjoni: Diżabilità mhijiex raġuni għall-assessuri u 
għall-kumitati għal promozzjoni biex jitilqu lil hinn mill-kriterji ta' objettività normali użati 
biex jiġġudikaw il-merti ta' l-uffiċjali.    
- Iż-żamma ta' l-Istaff: Jekk membru ta' l-istaff jisfa' diżabbli, jew jekk diżabilità 
eżistenti tmur għall-agħar, l-Istituzzjonijiet Ewropej jieħdu l-passi biex jippruvaw jippermettu 
lill-membru ta' l-istaff iżomm l-impjieg. B'konsultazzjoni mal-persuna, għandu jiġi kkunsidrat 
adattament biex tiġi ffaċilitata ż-żamma tagħhom inklużi l-istrutturar mill-ġdid tax-xogħol tal-
persuna, li jiġi provdut taħriġ mill-ġdid jew li tingħata post ġdid. Fejn hu neċessarju, 
arranġamenti bħal dawn jistgħu jiġu riveduti. Fejn jiġi deċiż li ma jistgħux isiru aġġustamenti 
biex il-ħaddiem jinżamm fil-post tax-xogħol tiegħu, u fejn post iktar adattat bħala alternattiva 
mhuwiex disponibbli, għandhom jitwettqu proċeduri għall-irtirar għal raġunijiet mediċi 
b'konsultazzjoni sħiħa mal-membru ta' l-istaff.   
 
 
Artikolu 6 - L-ambjent fuq il-post tax-xogħol 
 
L-Istituzzjonijiet jiżguraw li l-miżuri raġunevoli kollha jridu jittieħdu biex jeliminaw il-
barrieri fiżiċi u tekniċi ta' l-ambjent fuq il-post tax-xogħol li jistgħu jaffaċċjaw ftit mill-istaff 
b'diżabilitajiet: 
- Il-bini: Kull bini ġdid li jrid jintuża mill-ħaddiema ta' l-Istituzzjonijiet irid 
jikkonforma mal-leġiżlazzjoni nazzjonali lokali relevanti rigward l-aċċess u l-użu ta' bini 
pubbliku minn persuni b'diżabilitajiet sabiex tiġi żgurata mobilità mingħajr nuqqasijiet. Bini 
mingħajr aċċess adegwat, jew bini li ma jilħaqx il-livell raġunevoli minn dan l-aspett, irid 
jitjieb b'mod progressiv, suġġett għad-disponibilità ta' l-għoti baġitarju, jew irid jiġi 
abbandunat. Filwaqt li l-Istituzzjonijiet jadottaw kriterji reviżjonati li jirregolaw l-adattament 
tal-bini tagħhom, il-prinċipji msemmija fl-aħħar edizzjoni tad-dokument tal-Kummissjoni 
"Immeuble-type" iridu jiġu applikati. L-Istituzzjonijiet iridu jieħdu l-miżuri raġunevoli kollha 
biex jiżguraw li uffiċjali b'diżabilitajiet jiġu allokati post f'uffiċċju kompatibbli mal-bżonnijiet 
partikolari tagħhom, inkluż l-għoti ta' post għall-ipparkjar apposta, fejn hu neċessarju. 
Faċilitajiet ta' emerġenza jridu jkunu xierqa għall-uffiċjali kollha b'diżabilitajiet. L-Unità 
għall-Prevenzjoni u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol trid tkompli tivverifika l-bini 
regolarment biex tiddetermina t-titjib li jrid isir.    
- L-ambjent fl-uffiċċju: Trid tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat li l-ambjent fl-uffiċċju 
huwa adattat għal persuna bi bżonnijiet speċifiċi. Il-Parlament Ewropew irid iqabbad 
speċjalista li jrid jagħmel evalwazzjoni ergonomika ta' l-ambjent fl-uffiċċju qabel ma jiġu 
impjegati membri ġodda ta' l-istaff b'diżabilitajiet u kull meta membru ta' l-istaff 
b'diżabilitajiet ibiddel l-uffiċċju.  
L-ispeċjalista jrid jispezzjona perjodikament l-uffiċċju ta' kull membru ta' l-istaff 
b'diżabilitajiet, irid jirrakkomanda bidliet xierqa, u jrid jinforma regolarment lid-Direttorat-
Ġenerali għall-Persunal, kif ukoll il-Grupp ta' Ħidma bejn is-Servizzi għall-Aċċessibilità ta' 
Persuni b'Diżabilitajiet, dwar kull skopertà relevanti. 



Sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' adattament raġunevoli, iridu jittieħdu miżuri tekniċi speċifiċi 
bħala kundizzjoni minn qabel għal ambjent aċċessibbli. Huwa essenzjali li għodda għat-
teknoloġija informatika, inkluż Intranet, applikazzjonijiet u 'databases' huma żviluppati skond 
il-prinċipji "Maħsub għal Kulħadd" u l-linji gwida għall-aċċessibilità. Informazzjoni 
elettronika u 'data' għandhom ikunu disponibbli f'formati aċċessibbli. Ix-xiri ta' għodda xierqa 
u t-taħriġ ta' persunal huma kundizzjoni essenzjali li jridu jsiru minn qabel.  
Uffiċjali b'diżabilitajiet huma kkonsultati dwar l-apparat speċjali jew l-għamara li tista' ttejjeb 
l-effiċjenza u l-effikaċja tagħhom fit-twettiq ta' dmirijiethom. L-Istituzzjonijiet jaċċettaw ir-
rikjesti raġunevoli kollha għal affarijiet bħal dawn.  
- Laqgħat, eċċ.: Trid tittieħed attenzjoni biex jiġi żgurat li persuni b'diżabilitajiet 
jistgħu jipparteċipaw b'mod sħiħ f'laqgħat jew forums oħra billi jiġi evitat l-użu mhux xieraq 
ta' għajnuna għall-preżentazzjoni jew media oħra u billi tiġi żgurata d-disponibilità ta' materjal 
relevanti f'formati aċċessibbli.   
- Xogħol flessibbli: Fejn hu raġunevoli, isiru arranġamenti flessibbli ta' xogħol biex 
jiġu ssodisfati kemm ir-rekwiżiti tax-xogħol ta' l-Istituzzjonijiet kif ukoll il-bżonnijiet 
partikolari ta' uffiċjal b'diżabilità. L-eżempji huma: 
- ħinijiet ta' bidu u tmiem flessibbli biex jgħinu fid-diffikultajiet li jista' jkollhom xi persuni 
b'diżabilità biex jaslu u jitilqu mix-xogħol minħabba l-użu tat-trasport pubbliku, 
- perjodi ta' mistrieħ qosra u regolari biex jgħinu lil nies li jkollhom bżonn medikazzjoni 
perjodika jew perjodi ta' mistrieħ,  
- xogħol part-time; 'teleworking' b'għajnuna teknoloġika adegwata pprovduti minn min 
iħaddem. 
 
 
Artikolu 7 - Informazzjoni u Taħriġ għal Għarfien 
 
L-istaff kollu jrid jiġi infurmat dwar il-KODIĊI GĦAL PRATTIKA TAJBA mis-Servizz għal 
Opportunitajiet Ugwali u mill-unità għar-riżorsi umani tad-DĠs. Dan huwa disponibbli fil-
lingwi kollha ta' l-UE fuq il-websajt ta' l-EWROPA, fuq l-Intranets ta' l-Istituzzjonijiet u l-
Uffiċċji u l-Aġenziji tagħhom u huwa mqassam lill-istaff kollu tal-Maniġment għar-Riżorsi 
Umani u lill-istaff ta' maniġment ta' grad għoli jew nofsani.  Kull fejn hu possibbli, l-
Istituzzjonijiet iridu jfittxu li jagħmlu servizzi informatiċi u dokumentazzjoni aċċessibbli għal 
gruppi differenti ta' persuni b'diżabilitajiet, u billi jitqiesu l-bżonnijiet tal-lingwa u kulturali.  
Korsijiet ta' taħriġ li jiddiskutu fid-dettall il-mistoqsija dwar id-diżabilitajiet iridu jiġu mmirati 
lejn dawk li huma involuti bl-iżjed mod partikolari, eż. staff b'responsabilitajiet ta' Riżorsi 
Umani, staff lokali għall-gwida fil-karrieri, Kapijiet ta' l-Unitajiet relevanti, u membri ta' 
Bordijiet ta' Selezzjoni.  
 
 
Artikolu 8 - L-Immonitorjar 
 
Element essenzjali fl-implimentazzjoni ta' dan il-KODIĊI GĦAL PRATTIKA TAJBA huwa 
l-immonitorjar kontinwu ta' kif qed jitwettaq, b'hekk jiġi żgurat li proċeduri mtejba biex jiġi 
applikat aħjar jidħlu fil-livelli kollha, inklużi l-proċess għar-reklutaġġ u matul il-karriera ta' l-
uffiċjal.  Fil-każ ta' lmenti, huwa f'idejn id-DĠs li juru li jistgħu jilħqu r-rekwiżiti ta' persuni 
b'diżabilitajiet. Is-Servizz għall-Opportunitajiet Ugwali u l-Grupp ta' Ħidma bejn is-Servizzi 
għall-Aċċessibilità ta' Persuni b'Diżabilitajiet iridu jiddiskutu u jippjanaw objettivi sabiex 
jilħqu kundizzjonijiet bla barrieri.  
Verifika ta' diżabilità, li biha d-direttorati-ġenerali jagħmlu servej tal-ħaddiema tagħhom, li 
jridu jiddikjarawha jekk jidhrilhom li għandhom diżabilità, issir regolarment u r-riżultati jridu 
jiġu ppreżentati lid-DĠ għall-Persunal. L-għan li tinġabar din l-informazzjoni hija biex: 
- jiġi żgurat li ssir konsultazzjoni xierqa ma' l-istaff relevanti kollu;  



- jiġu eliminati d-diskriminazzjoni u l-barrieri għal opportunitajiet ugwali għal staff 
b'diżabilitajiet;   
- jiġi identifikat x'adattament jista' jkun hemm bżonn li jiġi provdut meta persuna 
b'diżabilità tkun qed tiġi intervistata jew magħżula. 
- jiġi żviluppat il-potenzjal sħiħ ta' l-istaff kollu u tiġi żgurata ugwaljanza ta' 
opportunitajiet fl-iżvilupp ta' karriera. 
Id-'data' tiġi użata biex isiru rapporti statistiċi anonimi li jippermettu l-Istituzzjonijiet biex 
jevalwaw jekk il-politika mhux diskriminatorja u dan il-Kodiċi humiex jitwettqu b'mod 
effettiv u biex tgħin fil-ħolqien ta' inizjattivi ġodda.  Wara li jiġu kkunsidrati d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament għall-Protezzjoni tad-'data' rigward l-ipproċessar ta' 'data' 
personali mill-Istituzzjonijiet Komunitarji8, l-informazzjoni miġbura fil-verifika ma tridx 
tintuża għal raġunijiet oħra. Statistiċi dwar in-numru ta' staff b'diżabilitajiet iridu jiġu 
ppubblikati. 
Il-Grupp ta' Ħidma bejn is-Servizzi għall-Aċċessibilità ta' Persuni b'Diżabilitajiet 
jippreżenta wkoll l-input dirett li jirċievi minn staff b'diżabilitajiet fid-DĠs dwar mistoqsijiet 
rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-aċċessibilità, ir-reklutaġġ u l-iżvilupp fil-karriera lid-
DĠ għall-Persunal.  
Barra minn hekk, wieħed jista' jkellem lis-servizz għall-Opportunitajiet Ugwali tad-DĠ għall-
Persunal fuq bażi kunfidenzjali jekk jinħolqu kwistjonijiet ta' skuntentizza rigward l-
implimentazzjoni ta' dan il-Kodiċi fil-Parlament Ewropew. Is-Servizz jaħdem fuq dawn il-
kwistjonijiet b'mod diskret, b'kunsiderazzjoni għal-livell ta' kunfidenzjalità mitluba.  
 
 

 

                                                 
8 Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' l-individwi 

b'kunsiderazzjoni lejn l-ipproċessar ta' 'data' personali mill-istituzzjonijiet Komunitarji u mill-korpi u dwar il-moviment ħieles ta' 'data' bħal 
din (ĠU L8, 12.01.2001, pġ.1)  
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