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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρίες (CRPD) αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

επικύρωσε η ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, για πρώτη φορά, παρακολουθείται από ένα όργανο του 

ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της 

Επιτροπής CRPD σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στην ΕΕ, οι οποίες 

δημοσιεύθηκαν το 2015, έστειλαν ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ για την 

ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η CRPD αποτελεί μικτή συμφωνία, και παρ’ όλο που ορισμένοι 

τομείς εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να 

εφαρμόζουν πλήρως την εν λόγω Σύμβαση σε εθνικό επίπεδο· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρύ φάσμα των συστάσεων από την επιτροπή CRPD 

προβλέπει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη λήψη νομοθετικών μέτρων και 

μέτρων χάραξης πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν ήδη κυρώσει την CRPD δεν 

έχουν ακόμη θεσπίσει ή υποδείξει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν και να 

παρακολουθούν τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 33· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

όργανα που έχουν ήδη συσταθεί παρεμποδίζονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2, εξαιτίας 

της έλλειψης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και της απουσίας ισχυρής νομικής βάσης 

για τον ορισμό τους· 

1. αναγνωρίζει την ύψιστη σημασία ενός αποτελεσματικού αυτοτελούς μηχανισμού 

καταγγελιών για την προστασία των δικαιωμάτων που περιλαμβάνει η Σύμβαση· ζητεί, εν 

προκειμένω, από το Συμβούλιο να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση· 

2. αποδίδει μέγιστη σημασία στο άρθρο 33 της CRPD (Εφαρμογή και παρακολούθηση σε 

εθνικό επίπεδο) και στις παραγράφους 76 και 77 των καταληκτικών παρατηρήσεων της 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την αποδοχή από την 

επιτροπή του ΟΗΕ της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανεξάρτητη 

παρακολούθηση· 

3. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ευρεία αποτίμηση ή ανασκόπηση της νομοθεσίας της 

ΕΕ και των προγραμμάτων χρηματοδότησης, χωρίς καθυστέρηση ούτως ώστε να 

εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τη CRPD, και να προτείνει τροπολογίες στη 

νομοθεσία όπου χρειάζεται, σε συνδυασμό με την εποικοδομητική συμμετοχή των 

οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και των μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη CRPD και 
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με τον ορισμό σαφών στόχων και προθεσμιών για την αναθεώρηση· τονίζει την ανάγκη, 

σε αυτό το πλαίσιο, να εγκριθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη 

CRPD, η οποία θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, κριτήρια αναφοράς και προθεσμίες· 

4. καλεί την Επιτροπή, υπό το φως των καταληκτικών παρατηρήσεων να προτείνει την 

τακτική επικαιροποίηση της δήλωσης αρμοδιότητας, με την επίσημη συμμετοχή των 

οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων εντός των εποπτικών πλαισίων που έχουν θεσπιστεί 

βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 της CRPD, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία τους και 

εξασφαλίζοντας ότι η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας τους λαμβάνουν υπόψη τις αρχές 

των Παρισίων σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2 της CRPD καθώς και ότι υποστηρίζονται από τη 

δημιουργία επίσημης νομικής βάσης που προσδιορίζει σαφώς το πεδίο αρμοδιοτήτων 

τους· 

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα, 

οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να υπάρχει 

αποτελεσματικός και συνεκτικός συντονισμός των δράσεων που αναλαμβάνονται σε 

συμφωνία με τις καταληκτικές παρατηρήσεις· ζητεί οι όροι αυτής της συνεργασίας να 

καθορίζονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την εφαρμογή της CRPD· 

7. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συστηματική και διαρθρωμένη 

συμμετοχή και τη διαβούλευση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες 

κατά τη λήψη μέτρων για εφαρμογή των αντίστοιχων καταληκτικών παρατηρήσεων· 

8. προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει τον εσωτερικό μηχανισμό που 

θεσπίστηκε για τον συντονισμό της εφαρμογής της CRPD («UNCRPD Network»), ώστε 

να μετατραπεί σε μηχανισμό για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της Σύμβασης, 

που θα περιλαμβάνει όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, με την εποικοδομητική 

συμμετοχή των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία· 

9. εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρία όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι βασικό θεμελιώδες δικαίωμα και ένα ουσιαστικό 

στοιχείο του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να 

εξασφαλίσουν σε αυτούς τους ανθρώπους πλήρη δικονομικά δικαιώματα και να 

προσαρμόσουν ανάλογα τις διαδικασίες· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ΕΕ «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-

2020 ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τη CRPD· προτείνει να εφαρμόζουν τα 

δικαστήρια της ΕΕ τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες τους κατά τρόπο που να 

διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη, και ότι οι γενικές 

συστάσεις της Επιτροπής CRPD θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

απονομή δικαιοσύνης· 

10. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία εξαιρέσεις και 

περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 

δικαιώματα· σημειώνει τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, και επαναλαμβάνει 
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την πεποίθησή του ότι η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να συνάψει αυτή τη Συνθήκη, χωρίς η 

κύρωση να προϋποθέτει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ ή τον χρόνο 

έκδοσης μιας απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ· τονίζει επίσης, εν προκειμένω, ότι είναι 

αναγκαίο το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να 

διασφαλίσουν την ταχεία επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές· 

11. υπογραμμίζει ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον τομέα του δικαιώματος διανοητικής 

ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να παρέχει στα άτομα με αναπηρία 

πρόσβαση στα έργα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα με 

οποιονδήποτε τρόπο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νομοθετικές 

προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση εξαιρέσεων και περιορισμών όσον αφορά το δικαίωμα 

διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 

τα άτομα με διάφορες αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση στα έργα και στις υπηρεσίες που 

προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα· 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν δέχθηκε να συμπεριληφθούν 

τα έγγραφα που σχετίζονται με την αναπηρία στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για 

την προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της 

απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

13. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις του Συμβουλίου 

προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για την 

προσβασιμότητα των ιστοτόπων του δημόσιου τομέα· εκφράζει τον φόβο ότι οι 

εξαιρέσεις που προτείνονται από το Συμβούλιο δεν θα είναι επαρκείς για να εξασφαλιστεί 

ότι τα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες και 150 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στην ΕΕ θα 

έχουν ίση πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στις διαδικτυακές δημόσιες 

υπηρεσίες για τους πολίτες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, παραβιάζεται το δικαίωμα ίσης 

πρόσβασης στις πληροφορίες που κατοχυρώνεται στη CRPD· 

14. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να λάβουν 

συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής άμεσης ή έμμεσης διάκρισης 

λόγω αναπηρίας· 

15. ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να προχωρήσει η οδηγίας της ΕΕ κατά των 

διακρίσεων, σε σχέση με την οποία δεν έχει σημειωθεί καμιά πρόοδος στο Συμβούλιο από 

το 2008· 

16. αναγνωρίζει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η Σύμβαση της Χάγης για την 

προστασία σε διεθνές επίπεδο των ενηλίκων μπορεί να συνδράμει με λειτουργικό τρόπο 

στην εφαρμογή και την υποστήριξη των διεθνών υποχρεώσεων των μερών της CRPD· 

εκφράζει, εν προκειμένω, τη δυσαρέσκειά του, για την παράλειψη της Επιτροπής να 

δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 με συστάσεις 

προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις της νομικής προστασίας 

ενηλίκων· 

17. χαιρετίζει τη δημοσίευση από την Επιτροπή, στις 2 Δεκεμβρίου 2015, της ευρωπαϊκής 

πράξης για την προσβασιμότητα· υπενθυμίζει την ανάγκη για μια σφαιρική προσέγγιση 

σχετικά με την προσβασιμότητα και για τη λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι τα άτομα με κάθε είδους αναπηρία απολαύουν αυτού του δικαιώματος σύμφωνα με το 

άρθρο 9 της CRPD· 
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18. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επανεξετάσουν τους εσωτερικούς κανονισμούς 

υπηρεσιακής κατάστασης και τους κανόνες εφαρμογής τους με σκοπό να διασφαλιστεί η 

πρόσληψη περισσότερων υπαλλήλων και ασκουμένων με αναπηρίες, προβαίνοντας στις 

αναγκαίες προσαρμογές, για να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι που είναι άτομα με 

αναπηρίες ή που έχουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους με αναπηρίες έχουν τις 

ίδιες ευκαιρίες όπως και άλλα μέλη του προσωπικού όσον αφορά την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους· 

19. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το κοινό καθεστώς υγειονομικής ασφάλισης των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται πλήρως οι 

υγειονομικές ανάγκες που συνδέονται με την αναπηρία σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
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