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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je první 

mezinárodní smlouvou v oblasti lidských práv, kterou EU ratifikovala; 

B. vzhledem k tomu, že orgán OSN poprvé v historii monitoroval, jakým způsobem EU plní 

své mezinárodní povinnosti v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že závěrečné 

připomínky Výboru pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením týkající se 

uplatňování dotyčné úmluvy v EU, zveřejněné v roce 2015, vyslaly výrazný vzkaz, pokud 

jde o závazek EU k rovnosti a dodržování lidských práv; 

C. vzhledem k tomu, že Úmluva o právech osob se zdravotním postižením je společnou 

dohodou, a zatímco některé oblasti spadají do oblasti působnosti EU, členské státy jsou 

rovněž povinny provádět tuto úmluvu v plné míře na vnitrostátní úrovni; 

D. vzhledem k tomu, že široká škála doporučení Výboru pro Úmluvu o právech osob se 

zdravotním postižením poskytuje soubor pokynů pro legislativní a politická opatření 

spadající do oblasti působnosti EU;  

E. vzhledem k tomu, že některé členské státy, které Úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením ratifikovaly, musejí ještě v souladu s článkem 33 této úmluvy vytvořit či určit 

orgány pro její uplatňování a monitorování; vzhledem k tomu, že orgány, které již byly za 

tímto účelem vytvořeny, nemohou kvůli nedostatku financování a lidských zdrojů a 

absenci řádného právního základu pro jejich určování plnit efektivně své úkoly, zejména 

pokud jde o monitorování podle čl. 33 odst. 2; 

1. uznává, že pro ochranu práv zakotvených v této úmluvě je nanejvýš důležitý účinný 

mechanismus podávání individuálních stížností; v této souvislosti Radu vyzývá, aby bez 

dalších prodlev ratifikovala opční protokol; 

2. přikládá zásadní význam článku 33 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

postižením („Provádění a monitorování na vnitrostátní úrovni“) a odstavcům 76 a 77 

závěrečných připomínek Výboru OSN; vítá proto skutečnost, že Výbor OSN souhlasil 

s účastí Evropského parlamentu na nezávislém monitorování; 

3. vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla rozsáhlé hodnocení a přezkum právních 

předpisů a programů financování EU s cílem zajistit, aby byly plně v souladu s Úmluvou 

o právech osob se zdravotním postižením, a případně navrhnout změny právních předpisů, 

přičemž je třeba, aby do tohoto přezkumu byly konstruktivně zapojeny organizace 

zdravotně postižených a členové rámce OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením a aby byly stanoveny jasné cíle a lhůty pro reformu; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že je třeba přijmout komplexní strategii EU týkající se Úmluvy o právech 

osob se zdravotním postižením včetně harmonogramu, referenčních hodnot a lhůt; 

4. vyzývá Komisi, aby na základě závěrečných připomínek navrhla pravidelnou aktualizaci 

znění prohlášení o pravomoci, s formálním zapojením organizací zdravotně postižených a 
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Evropského parlamentu; 

5. vyzývá členské státy, aby přidělily dostatečné finanční a lidské zdroje na plnění úkolů 

v rámci dohledových rámců zřízených podle čl. 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením, a zaručily tak jejich nezávislost a zajistily, aby jejich složení a 

způsob práce zohledňovaly pařížské zásady týkající se provozu národních institucí pro 

lidská práva v souladu s čl. 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a 

aby se opíraly o formální právní základ, který jasně stanoví jejich oblast působnosti; 

6. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty 

EU a s členskými státy na účinné a důsledné koordinaci činnosti uskutečňované v souladu 

se závěrečnými připomínkami; vyzývá k tomu, aby toto nezbytné ujednání bylo součástí 

prováděcí strategie Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením; 

7. vyzývá EU a členské státy, aby při provádění příslušných závěrečných připomínek 

zajistily konzultaci s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením a jejich 

systematické a strukturální zapojení do tohoto procesu; 

8. naléhavě vyzývá Evropský parlament, aby posílil vnitřní mechanismus pro koordinaci 

uplatňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (síť Úmluvy OSN 

o právech osob se zdravotním pojištěním) s cílem učinit z něj průřezový mechanismus pro 

všechny parlamentní výbory, který by umožnil sledovat a uplatňovat úmluvu, do něhož 

budou konstruktivním způsobem zapojeny organizace zdravotně postižených; 

9. je znepokojen obtížemi, s nimiž se osoby se zdravotním postižením setkávají, když se 

dovolávají spravedlnosti; připomíná, že právo na přístup ke spravedlnosti je základním 

právem a nezbytnou součástí právního státu; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření 

k zajištění toho, aby tyto osoby měly přístup k veškerým procesním možnostem a aby tyto 

procesní možnosti byly pro tyto osoby přizpůsobeny; domnívá se, že Komise by měla 

zvážit, zda by nebylo vhodné zahrnout do programu EU v oblasti justice na období 2014 

až 2020 konkrétní vzdělávací programy o Úmluvě o právech osob se zdravotním 

postižením; navrhuje, aby soudy EU uplatňovaly svá vnitřní pravidla a pokyny takovým 

způsobem, který osobám se zdravotním postižením usnadní přístup ke spravedlnosti, a aby 

při výkonu spravedlnosti byla rovněž zohledňována obecná doporučení Výboru pro 

Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením; 

10. znovu upozorňuje na význam toho, že pro osoby se zdravotním postižením existují 

výjimky z autorských práv a souvisejících práv a jejich omezení; bere na vědomí uzavření 

Marrákešské smlouvy, která má usnadnit přístup k dílům zveřejněným nevidomými 

osobami či osobami se zrakovým postižením, a opakuje, že je přesvědčen o tom, že EU je 

způsobilá k uzavření této smlouvy, aniž by její ratifikace byla podmíněna přepracováním 

právního rámce EU či termínem rozsudku Soudního dvora; v tomto ohledu rovněž 

zdůrazňuje, že je třeba, aby Parlament, Komise a členské státy spolupracovaly na zajištění 

rychlé ratifikace Marrákešské smlouvy; 

11. zdůrazňuje dále, že každá změna v oblasti autorských práv a souvisejících práv by měla 

osobám se zdravotním postižením umožnit přístup k dílům a službám chráněným těmito 

právy, a to v jakémkoli formátu; připomíná, že Komise má předložit legislativní návrhy na 

výjimky z autorských práv a souvisejících práv a na jejich omezení, a zajistit tak 

zpřístupnění děl a služeb chráněných těmito právy osobám s různými zdravotními 
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postiženími; 

12. vyjadřuje politování nad tím, že Rada nesouhlasila se zahrnutím dokumentů týkajících se 

zdravotního postižení do oblasti působnosti nařízení o podpoře volného pohybu občanů a 

podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v EU; 

13. vyjadřuje znepokojení nad nedávnými návrhy Rady, která chce výrazně omezit rozsah 

směrnice EU o dostupnosti internetových stránek veřejného sektoru; obává se, že výjimky 

navržené Radou nebudou stačit k zaručení toho, aby 80 milionů osob se zdravotním 

postižením a 150 milionů starších občanů žijících v EU mělo rovný přístup k jednotnému 

digitálnímu trhu a veřejným službám on-line, které mají občané EU k dispozici, čímž 

dojde k porušení práva na rovný přístup k informacím zakotveného v Úmluvě o právech 

osob se zdravotním postižením; 

14. znovu opakuje, že je třeba, aby členské státy a Komise uskutečnily konkrétní kroky k boji 

proti všem formám přímé i nepřímé diskriminace na základě zdravotního postižení; 

15. vyzývá k přijetí naléhavých opatření k odblokování evropské směrnice proti diskriminaci, 

v souvislosti s níž nedošlo od roku 2008 v Radě k žádnému pokroku; 

16. uznává, že Haagská úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob může být různými 

způsoby účinně nápomocna při provádění a podpoře mezinárodních závazků, které pro 

smluvní strany vyplývají z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením; v této 

souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že Komise nenavázala na usnesení Parlamentu ze 

dne 18. prosince 2008 obsahující doporučení Komisi ohledně přeshraničních dopadů 

právní ochrany dospělých osob. 

17. vítá skutečnost, že Komise dne 2. prosince 2015 zveřejnila Evropský akt týkající se 

přístupnosti; připomíná, že k přístupnosti je třeba zaujmout komplexní přístup a přijmout 

opatření, která by osobám s jakýmkoli druhem postižení zaručila toto právo v souladu 

s článkem 9 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením; 

18. vyzývá orgány a instituce EU, aby přezkoumaly své vnitřní předpisy a prováděcí pravidla 

týkající se zaměstnanců s cílem zajistit přijímání většího počtu zaměstnanců a stážistů se 

zdravotním postižením a aby učinily nezbytné úpravy pro zajištění toho, aby zaměstnanci 

se zdravotním postižením či závislí rodinní příslušníci se zdravotním postižením měli 

stejné příležitosti, pokud jde o požívání svých práv, jako ostatní zaměstnanci; 

19. vyzývá Komisi, aby přezkoumala společný systém zdravotního a úrazového pojištění 

orgánů a institucí EU tak, aby v souladu s úmluvou plně pokrýval zdravotní potřeby 

související se zdravotním postižením; 
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