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Suġġett: Petizzjoni 0385/2008, imressqa minn Anna Schnackers, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar ir-rikonoxximent mal-Ewropa kollha tal-karta tal-identità 
ta’ persuna b’diżabiltà

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tindika li, waqt li l-Unjoni Ewropea qed tfittex li tinkuraġġixxi l-moviment 
ħieles taċ-ċittadini tagħha, għadu diffiċli ħafna għal ċittadini tal-UE b’diżabiltà li jivvjaġġjaw 
b’mod ħieles fl-Ewropa permezz tat-trasport pubbliku. Bl-eżempju prattiku ta’ ċittadin 
Awstrijak b’diżabiltà li jkun jixtieq jivvjaġġa lejn l-Olanda, hija tikkonkludi li huwa 
prattikament impossibbli għal persuni b’diżabiltà li jivvjaġġaw jekk ikun jeħtiġilhom li jkunu 
akkumpanjati. Pereżempju, karti tal-identità Awstrijaċi maħruġin lil persuni b’diżabiltà  u lil 
dawk li jakkumpanjawhom m’humiex validi fl-Olanda, li jfisser li individwu li jkun intitloat 
jivvjaġġa mingħajr ħlas fl-Awstrija jekk ikun qed jakkumpanja persuna b’diżabiltà, ikun 
jeħtieġlu jixtri biljett tal-ferrovija fuq il-fruntiera Olandiża għall-parti tal-vjaġġ fl-Olanda (l-
istess arranġamenti aktarx japplikaw fuq il-fruntiera Ġermaniża). Il-petizzjonanta qed titlob li 
tiddaħħal mal-Ewropa kollha karta tal-identità ta’ persuna b’diżabiltà bi drittijiet speċjali għal 
persuni b’diżabiltà li jużaw it-trasport pubbliku.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni kienet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Il-Kummissjoni Ewropea hija favur l-idea ta’ rikonoxximent reċiproku tal-istatus ta’ diżabiltà 
bejn Stati Membri tal-UE għall-finijiet ta’ għoti ta’ aktar benefiċċji lil persuni b’diżabiltà, 
inklużi drittijiet speċjali fl-użu tat-trasport pubbliku. 
Madankollu n-nuqqas ta’ qbil dwar id-definizzjoni ta’ diżabiltà u l-gradi rilevanti tagħha, id-
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diversità tal-prattiki u ċertu nuqqas ta’ ħeġġa min-naħa ta’ xi Stati Membri bħalissa ma 
jħallux lill-Kummssjoni li tipproponi skema ta’ karta tal-identità mal-Ewropa kollha għal 
persuni b’diżabiltà jew anki r-rikonoxximent reċiproku ta’ karti ta’ identità nazzjonali ta’ 
diżabiltà biex jingħataw drittijiet speċjali għat-trasport pubbliku.

L-unika leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti attwali tipprovdi għal rikonoxximent reċiproku 
tal-karti ta’ parkeġġ għal nies b’diżabiltà. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 98/376/KE tkopri 
d-dispożizzjonijiet prattiċi tal-karta billi tieħu għamla ta’ armonizzazzjoni teknika taħt l-isem: 
mudell Komuntarju standardizzat. Din il-karta ta’ parkeġġ standardizzata tiffaċilita l-
moviment ħieles ta’ persuni b’diżabiltà mal-Ewropa billi tippermetti lid-detenturi tal-karta li 
jibbenefikaw minn faċilitajiet ta’ parkeġġ disponibbli għal nies b’diżabiltà fl-Istati Membri li 
jkunu jinsabu fihom. 

Konklużjonijiet 

Bħalissa, minħabba nuqqas ta’ qbil dwar id-definizzjoni ta’ diżabiltà u l-gradi rilevanti 
tagħha, id-diversità tal-prattiki u ċerta telqa min-naħa  ta’ xi Stati Membri, il-Kummissjoni 
mhix qed tippjana li tipproponi skema ta’ karti tal-identità mal-Ewropa kollha għal persuni 
b’diżabiltajiet

Il-kwistjoni tal-għoti ta’ benefiċċji, inklużi drittijiet speċjali għal persuni b’diżabiltà li jużaw 
it-trasport pubbliku hija fil-komptenza tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ kull Stat Membru.


