
CM\892913MT.doc PE483.593v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.2.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0866/2011, imressqa minn Peter Mohr, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-permess tad-diżabilità 
tiegħu, li nħariġlu fil-Ġermanja, mill-Belġju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa Ġermaniż u għandu dar oħra l-Belġju. Il-petizzjonant kien tal-fehma li 
huwa seta’ jibbenefika minn tnaqqis speċjali rigward it-taxxa imposta fuq it-tieni residenza 
tiegħu peress li huwa għandu diżabilità. Bħala prova ta’ dan il-fatt, huwa ppreżenta kopja tal-
permess tad-diżabilità tiegħu li nħariġlu fil-Ġermanja. L-awtoritajiet Fjamming ma 
rrikonoxxewx dan il-permess peress li ma nħariġx mill-awtorità Fjamming kompetenti u talbu 
dikjarazzjoni supplimentari rigward id-diżabilità tiegħu. Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li 
fl-UE, permess maħruġ mill-awtorità kompetenti fil-Ġermanja għandu jkun rikonoxxut fil-
Belġju. Jekk dan għadu mhux il-każ, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew jiżgura li jsiru l-
arranġamenti rilevanti għal dan ir-rikonoxximent reċiproku.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-qafas legali tal-UE joffri ħarsien mid-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ diżabilità fl-impjieg, 
xogħol u taħriġ vokazzjonali1. Barra minn hekk, il-koordinazzjoni tas-sistema soċjali hija 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-
trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, 02.12.2000, p. 16)
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indirizzata minn Regolament 1, li jindirizza wkoll it-trasferibbiltà ta’ benefiċċji li għandhom 
x'jaqsmu ma’ diżabilità. Benefiċċji trasferibbli ma jinkludux "benefiċċji li mhumiex
kontributorji", li huma mogħtija mill-awtoritjiet nazzjonali, reġjonali jew lokali responsabbli 
fl-Istati Membri tagħhom.

L-għoti ta’ status ta’ diżabilità u l-ġestjoni tal-benefiċċji relatati hija kwistjoni ta’ awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali jew lokali fl-Istati Membri individwali.2 Teżisti diversità konsiderevoli 
fil-proċeduri u l-metodoloġiji.3 L-awtoritajiet f'xi Stati Membri ma jagħtux status ta’ 
diżabbiltà imma jipprovdu benefiċċji skont il-bżonnijiet individwali.

Il-qafas legali eżistenti tal-UE bl-ebda mod ma jirrikjedi r-rikonoxximent ta' dokumenti ta’ 
diżabilità maħruġa jew minn Stat Membru ieħor jew minn awtorità reġjonali jew lokali oħra. 
Fl-Istrateġija tal-UE dwar id-Diżabbiltà 2010-2020, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li għad 
hemm ħafna ostakli li jipprevjenu lill-persuni b'diżabilità milli jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet 
fundamentali tagħhom, inkluż id-dritt għall-moviment ħieles, id-dritt li jagħżlu fejn u kif 
jgħixu. L-Istrateġija timpenja ruħha biex tappoġġja attivitajiet nazzjonali biex persuni 
b'diżabbiltajiet ikunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji kollha taċ-ċittadinanza tal-UE.4

L-Anness5 tal-Istrateġija fih numru ta’ azzjonijiet konkreti bl-għan li jneħħu l-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-soċjetà. Dan jinkludi l-istudju tal-implikazzjonijiet ta’ rikonoxximent 
reċiproku ta’ kards għal persuni b'diżabbiltà u l-intitolamenti relatati; il-promozzjoni ta’ 
djalogu bejn l-Istati Membri fil-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Diżabbiltà rigward it-
trasferibbiltà tad-drittijiet bħad-dritt għall-għajnuna personali u l-identifikazzjoni tal-ostakli li 
jiltaqgħu magħhom persuni b'diżabbiltà biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini 
tal-UE, b'mod partikolari rigward id-dritt tal-moviment ħieles u tar-residenza.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkunsidra l-kwistjonijiet indirizzati fil-petizzjoni, notevolment l-għoti ta’ 
status ta’ diżabbiltà u roħs fit-taxxa tal-proprjetà, bħala l-kompetenza diretta tal-awtorità 
rispettiva tal-Istat Membru, f'dan il-każ il-"Vlaamse Overheid".

                                               
1 Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 
dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali.
2 Jekk jogħġbok ara wkoll it-Tweġiba mogħtija mingħand is-Sa Reding f'isem il-Kummissjoni 
għall-Mistoqsija Parlamentari E-010626/2011
3 Ara studju ffinanzjat mill-Kummissjoni: "Definizzjonijiet ta’ diżabbiltà fl-Ewropa. Analiżi 
Komparattiva." http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2088&langId=en.
4 “Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli”, COM(2010) 636 finali, paġna 5
5 SEC (2010)1324


