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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0302/2005, minn Martin Baldwin-Edwards, ta’ nazzjonalità Brittannika, 
dwar allegata diskriminazzjoni dwar ir-reklutaġġ mill-Istitut Grieg għall-Politika dwar 
l-Immigrazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jsostni li l-proċeduri tar-reklutaġġ tal-Istitut Grieg għall-Politika dwar l-
Immigrazzjoni, aġenzija semi-pubblika responsabbli lejn il-Ministeru tal-Intern tal-Greċja, 
huma diskriminatorji, għax dawk li japplikaw u jkollhom diżabiltà, ikollhom aktar minn 
40 sena, jew ikunu membri ta’ gruppi etniċi li m’humiex Griegi, lanqas biss jitqiesu għall-
postijiet ta’ riċerka. Huwa jidhirlu li huwa kien il-vittma ta’ diskriminazzjoni u li 
għaldaqstant inkisru d-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-UE dwar il-moviment ħieles tal-
ħaddiema. Minħabba f’hekk huwa jħeġġeġ lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-
awtoritajiet Griegi jkunu mġiegħla jikkonformaw mingħajr dewmien mal-leġiżlazzjoni 
tal-UE f’dan il-qasam, b’mod partikolari mad-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. Ammissibiltà 

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Awissu 2005. 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006.

Il-petizzjonant ilmenta li l-proċeduri ta’ reklutaġġ tal-Istitut Grieg għall-Politika dwar l-
Immigrazzjoni (aġenzija semi-pubblika responsabbli lejn il-Ministeru tal-Intern) kienu 
diskriminatorji. Huwa sostna li dawk li japplikaw, li kienu membri ta’ gruppi etniċi li 
m’humiex Griegi, kellhom diżabilità jew kellhom aktar minn 40 sena, lanqas biss tqiesu għall-
postijiet ta’ riċerka, u dan jirrappreżenta ksur, fost affarijiet oħra, tad-Direttiva tal-Kunsill 
2000/78/KE.
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Id-Direttiva 2000/78/KE tipprojbixxi d-diskriminazzjoni minħabba r-reliġjon u t-twemmin, l-
età, id-diżabilità u l-orjentazzjoni sesswali fl-impjieg, fix-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali. L-
Istati Membri kienu obbligati jdaħħlu fis-seħħ id-drittijiet iggarantiti mid-Direttiva qabel it-2 
ta’ Diċembru 2003. 

L-Artikolu 5 tad-Direttiva jistipula li dawk li jħaddmu għandhom iwettqu miżuri adattati, 
meta jkunu meħtieġa f’xi każ partikolari, biex jagħtu l-opportunità lil persuna b’diżabilità li 
jkollha aċċess, tipparteċipa, jew timxi ’l quddiem fl-impjieg, jew li tingħata taħriġ, għajr meta 
dawn il-miżuri jimponu piż sproporzjonat fuq min iħaddem.

L-Artikolu 6 tad-Direttiva f’ċerti ċirkustanzi jippermetti l-ġustifikazzjoni tad-differenzi fit-
trattament minħabba l-età, sakemm dan ikun iġġustifikat b’mod oġġettiv minħabba għan 
leġittimu, bħal ma hi l-politika dwar l-impjiegi, u l-mezzi biex jinkiseb dak l-għan ikunu 
proporzjonali u meħtieġa.

Biex tiċċara l-kwistjonijiet imsemmija mill-petizzjonant, il-Kummissjoni se tikteb lill-
awtoritajiet Griegi għal aktar informazzjoni.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Lulju 2007.

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Griegi f’April 2006, biex titlobhom informazzjoni dwar 
il-proċeduri ta’ reklutaġġ tal-Istitut Grieg għall-Politika dwar l-Immigrazzjoni. L-awtoritajiet 
Griegi baqgħu ma pprovdewx l-informazzjoni komplimentari mitluba, u l-Kummissjoni 
bagħtet ittra biex tfakkarhom b’mod adattat fi Frar 2007 flimkien ma’ kopja tat-talba oriġinali.

Fit-23 ta’ April 2007 l-awtoritajiet Griegi wieġbu, flimkien ma’ ittra mill-Istitut Grieg għall-
Politika dwar l-Immigrazzjoni. L-Istitut spjega li meta huma xandru avviżi għal riċerkaturi, 
huma riedu applikanti li għandhom kwalifika xjentifika adattata, grad universitarju u lingwa 
barranija. Barra minn hekk, ir-riċerkaturi riedu jkunu kapaċi jaħdmu bil-kompjuters. Huma 
rċevew 177 applikazzjoni, li minnhom 90 kienu mid-dehra mwarrba għax ma ssodisfawx il-
kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq. L-Istitut iddikkjara b’mod speċifiku li fil-fehma 
tagħhom, l-ebda kandidat ma kien eskluż minħabba diżabilità jew età.

Id-Direttiva 2000/78/KE tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-
impjieg, fix-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali. Id-Direttiva tipprojbixxi d-diskriminazzjoni 
minħabba l-età, id-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali u r-reliġjon jew it-twemmin. Id-
Direttiva tapplika għall-oqsma tal-impjiegi u tat-taħriġ vokazzjonali. Jekk persuna tippreżenta 
fatti quddiem tribunal li jwasslu għall-preżunzjoni ta’ diskriminazzjoni, il-piż tal-prova li ma 
kienx hemm diskriminazzjoni jaqa’ fuq il-konvenut. 

Meta Direttiva tkun ġiet trasposta fil-liġi nazzjonali, kif hu l-każ fil-Greċja bl-Att 3304/05, in-
nies li jemmnu li jkunu nkisru d-drittijiet tagħhom skont id-Direttiva msemmija, huma jridu 
jieħdu l-każ tagħhom quddiem il-qrati nazzjonali. Peress li l-Istitut Grieg għall-Politika dwar 
l-Immigrazzjoni jiċħad li kien hemm xi differenza fit-trattament minħabba l-età, hemm 
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kwistjoni ta’ fatti u provi li tista’ tinqata’ biss mill-istanzi legali nazzjonali.

Il-Kummissjoni qiegħda teżamina l-leġiżazzjoni tal-Istati Membri kollha biex tivverifika li 
din tirrifletti b’mod korrett id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/78/KE, u fejn ma jkunx  
hekk, se tieħu l-azzjoni legali meħtieġa.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008. 

Biex jiġu ċċarati aktar il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant, il-Kummissjoni kitbet lill-
awtoritajiet Griegi għal aktar informazzjoni f’April 2006 u bagħtet nota ta’ tfakkir fi Frar 
2007. L-awtoritajiet Griegi wieġbu f’April 2007, u inkludew ittra mill-Istitut għall-Politika 
tal-Immigrazzjoni. Fit-tweġiba li ngħatat, għamluha ċara li l-proċeduri ta’ reklutaġġ kienu 
bbażati fuq kriterji oġġettivi bħal pereżempju kwalifika xjentifika xierqa, lawrja Universitarja, 
għarfien ta’ lingwa barranija u kompetenza fl-użu tal-kompjuter; il-proċeduri ta’ reklutaġġ ma 
kinux diskriminatorji. 

Minbarra dan, f’komunikazzjoni li saret qabel, kien issemma li kienet ġiet imnedija proċedura 
ta’ ksur ta’ liġi għall-moniteraġġ tad-Direttiva 2000/78/EC fil-liġi Griega. Opinjoni motivata
kienet intbagħtet il-Greċja f’Jannar 2008. Madankollu, wieħed irid jenfasizza li l-mistoqsijiet 
imqajma f’din il-proċedura m’humiex relevanti għal din il-petizzjoni.

Fil-fatt, l-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw l-implimentazzjoni korretta u 
effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità fl-ordni legali nazzjonali tagħhom. Bħala gwardjan 
tat-Trattati, il-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja fuq 
livell nazzjonali, u tieħu l-miżuri meħtieġa kif provduti mit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea, jekk l-Istati Membri jinstabu li jkunu kisru l-liġi tal-Komunità. Għaldaqstant, 
ladarba din it-traspożizzjoni tkun korretta, fil-prinċipju, sta għall-individwu li jibda proċeduri 
legali provduti fil-liġi nazzjonali u biex jikkontesta offiżi possibbli quddiem il-qrati 
nazzjonali. Il-kontroll tal-applikazzjoni tad-Direttivi għall-każ individwali huwa fil-prinċipju 
x-xogħol tal-ġurisprudenzi nazzjonali.                                                 

Għalhekk, ladarba l-moniteraġġ tat-traspożizzjoni tal-artikoli relevanti tad-Direttiva 
2000/78/KE fil-liġi Griega (Att 3304/05) kien sar u ma żvela l-ebda ksur, dawk li jemmnu li 
d-drittijiet tagħhom skont id-Direttiva inkwistjoni nkisru għandhom jieħdu l-każ tagħhom 
quddiem il-qrati nazzjonali kompetenti. 
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