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Amendement  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0387/2017 

Notis Marias 

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 

2017/2222(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. wijst op de belangrijke 

werkzaamheden die door de Commissie 

verzoekschriften worden verricht rond 

verzoekschriften inzake vraagstukken in 

verband met handicaps, en onderstreept dat 

de commissie zich wil blijven inzetten om 

de rechten van personen met een handicap 

te versterken;  verzoekt de Europese 

instellingen om in dit verband het goede 

voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat 

de door de nationale autoriteiten 

vastgestelde uitvoeringsmaatregelen 

volledig en op samenhangende wijze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving en het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap;  

benadrukt dat er op 22 en 23 september 

2016 een onderzoeksmissie naar Slowakije 

heeft plaatsgevonden om informatie te 

verzamelen over de zaak rond het gebruik 

van investeringen in instellingen voor 

personen met een handicap, en dat de 

Commissie werd aanbevolen onderzoek te 

doen naar de huidige situatie;  

19. wijst op de belangrijke 

werkzaamheden die door de Commissie 

verzoekschriften worden verricht rond 

verzoekschriften inzake vraagstukken in 

verband met handicaps, en onderstreept dat 

de commissie zich wil blijven inzetten om 

de rechten van personen met een handicap 

te versterken; verzoekt de Europese 

instellingen om in dit verband het goede 

voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat 

de door de nationale autoriteiten 

vastgestelde uitvoeringsmaatregelen 

volledig en op samenhangende wijze in 

overeenstemming zijn met de EU-

wetgeving en het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap 

(CRPD); benadrukt dat er op 22 en 23 

september 2016 een onderzoeksmissie naar 

Slowakije heeft plaatsgevonden om 

informatie te verzamelen over de zaak rond 

het gebruik van investeringen in 

instellingen voor personen met een 

handicap, en dat de Commissie werd 

aanbevolen onderzoek te doen naar de 

huidige situatie; benadrukt dat de politieke 

participatie van personen met een 

handicap verbeterd moet worden, met 

name bij de voorbereiding van de 

volgende Europese verkiezingen, en dat 

het recht van alle personen met een 

handicap om te stemmen erkend moet 

worden, overeenkomstig de artikelen 12 
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en 29 van het CRPD; 

Or. en 

 

 


