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Oświadczenie pisemne złożone zgodnie z art. 123 Regulaminu Parlamentu w sprawie 
europejskiej karty osób niepełnosprawnych1

1. Co szósta osoba w UE dotknięta jest niepełnosprawnością; takie osoby uprawnione są do 
pełnego korzystania z wszystkich praw przysługujących obywatelom UE, w szczególności 
z prawa swobodnego wyboru, jeśli chodzi o podróżowanie oraz miejsce nauki i pracy; te 
prawa osób niepełnosprawnych uznane są również w art. 26 Karty praw podstawowych 
UE, w którym stwierdza się, że osoby niepełnosprawne mają prawo do „korzystania ze 
środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz 
udział w życiu społeczności”;

2. w swoich krajach zamieszkania osoby niepełnosprawne korzystają z pewnych 
szczególnych praw, które mają ułatwiać im mobilność i poprawiać dostępność; ponieważ 
jednak nie istnieje żaden wspólny dokument potwierdzający niepełnosprawność danej 
osoby na szczeblu UE, ułatwienia te nie zawsze są dostępne w innych państwach 
członkowskich UE;

3. w swej rezolucji z 25 października 2011 r. Parlament wezwał do przyjęcia europejskiej 
karty mobilności w celu zmniejszenia przeszkód utrudniających osobom 
niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie;

4. tym samym Komisję wezwano do podnoszenia świadomości i promowania koncepcji 
europejskiej karty osób niepełnosprawnych;

5. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 123 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


