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SUGGESTIES 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (het 

CRPD) het eerste internationale mensenrechtenverdrag is dat door de EU is geratificeerd; 

B. overwegende dat de EU voor het eerst bij de vervulling van haar internationale 

verplichtingen inzake de mensenrechten door een VN-orgaan is gecontroleerd; 

overwegende dat de in 2015 gepubliceerde slotopmerkingen van het CRPD-Comité over 

de tenuitvoerlegging van het Verdrag in de EU een sterk signaal hebben doen uitgaan over 

het engagement van de EU inzake gelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten; 

C. overwegende dat het CRPD een gezamenlijke overeenkomst is en de EU weliswaar 

bevoegd is op een aantal gebieden, doch dat de lidstaten het CRPD ook op nationaal 

niveau volledig ten uitvoer dienen te leggen; 

D. overwegende dat de brede waaier aan aanbevelingen van het CRPD-Comité een reeks 

richtsnoeren biedt voor wetgevings- en beleidsmaatregelen die onder de bevoegdheid van 

de EU vallen; 

E. overwegende dat sommige lidstaten die het CRDP hebben geratificeerd overeenkomstig 

artikel 33 nog instanties voor de uitvoering van en het toezicht op het Verdrag moeten 

oprichten of aanwijzen; overwegende dat de werkzaamheden van de instanties die reeds 

zijn opgericht, met name in het kader van het toezicht overeenkomstig artikel 33, lid 2, 

gehinderd worden door een gebrek aan financiële en menselijke middelen en het 

ontbreken van een deugdelijke rechtsgrond voor hun aanwijzing; 

1. beseft dat een doeltreffend individueel klachtenmechanisme van cruciaal belang is voor de 

bescherming van de in het Verdrag verankerde rechten; dringt er in dit verband bij de 

Raad op aan om het optioneel protocol onverwijld te ratificeren; 

2. hecht uitermate veel belang aan artikel 33 ("Nationale implementatie en toezicht") van het 

Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap (het CRPD) en aan 

paragrafen 76 en 77 van de slotopmerkingen van het VN-Comité; juicht het dan ook toe 

dat het VN-Comité akkoord gaat met de deelname van het Europees Parlement in de 

onafhankelijke toezichtstructuur; 

3. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld over te gaan tot een verregaande evaluatie of 

herziening van de wetgeving en financieringsprogramma's van de EU met het oog op 

volledige naleving van het CRPD en zo nodig amendementen op die wetgeving voor te 

stellen, daarbij gehandicaptenorganisaties en de leden van het EU-kader voor het CRPD 

op constructieve wijze te betrekken en duidelijke doelstellingen en termijnen voor 

hervormingen vast te stellen; onderstreept in dit verband dat een alomvattende EU-

strategie voor het CRPD moet worden vastgesteld, met inbegrip van een tijdsbestek, 

benchmarks en termijnen; 
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4. verzoekt de Commissie in het licht van de slotopmerkingen voorstellen te doen voor de 

periodieke bijwerking van de bevoegdheidsverklaring en gehandicaptenorganisaties en het 

Europees Parlement formeel hierbij te betrekken; 

5. verzoekt de lidstaten de overeenkomstig artikel 33, lid 2, van het CRPD vastgestelde 

toezichtskaders te voorzien van voldoende financiële en menselijke middelen om hun 

taken uit te voeren, hun onafhankelijkheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat hun 

samenstelling en werking in overeenstemming zijn met de beginselen van Parijs 

betreffende het functioneren van nationale mensenrechteninstellingen overeenkomstig 

artikel 33, lid 2, van het CRPD, een en ander op basis van de vaststelling van een formele 

rechtsgrondslag waarin hun bevoegdheden duidelijk worden omschreven; 

6. verzoekt de Commissie nauw samen te werken met andere EU-instellingen, organen en 

instanties en met de lidstaten teneinde de follow-up van de slotopmerkingen doeltreffend 

en stelselmatig te coördineren; wenst dat de modaliteiten voor deze samenwerking in een 

strategie voor de uitvoering van het CRPD worden vastgelegd; 

7. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan er bij de tenuitvoerlegging van hun respectieve 

slotopmerkingen voor te zorgen dat overleg plaatsvindt met organisaties die personen met 

een handicap vertegenwoordigen en dat deze gestructureerd en stelselmatig bij een en 

ander worden betrokken; 

8. dringt er bij het Europees Parlement op aan om het intern coördinatiemechanisme voor de 

tenuitvoerlegging van het CRPD (het UNCRPD-netwerk) te versterken, zodat dit kan 

worden omgevormd tot een mechanisme voor de opvolging en implementatie van het 

Verdrag in alle parlementaire commissies, en gehandicaptenorganisaties constructief 

daarbij te betrekken; 

9. is bezorgd over het feit dat personen met een handicap nog steeds moeilijkheden 

ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot de rechter; herinnert eraan dat het recht van 

toegang tot de rechter een fundamenteel grondrecht en een essentieel onderdeel van de 

rechtsstaat is; verzoekt de lidstaten stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze 

personen toegang krijgen tot alle procedurele voorzieningen en de procedures voor deze 

personen aan te passen; is van oordeel dat de Commissie moet overwegen om specifieke 

opleidingsprogramma's over het Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap in het EU-Justitieprogramma 2014-2020 op te nemen; pleit ervoor dat de 

rechtbanken in de EU hun interne regelgeving en instructies zodanig aanpassen dat de 

toegang tot de rechter voor personen met een handicap wordt vergemakkelijkt en dat in de 

rechtspleging ook rekening wordt gehouden met de algemene aanbevelingen van het 

CRPD-Comité; 

10. wijst opnieuw op het belang van uitzonderingen en beperkingen op auteursrechten en 

naburige rechten voor personen met een handicap; neemt kennis van de sluiting van het 

Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor 

personen die blind of visueel gehandicapt zijn, en herhaalt ervan overtuigd te zijn dat de 

EU bevoegd is om dit verdrag te sluiten zonder de ratificatie ervan te laten afhangen van 

de herziening van het EU-rechtskader of het tijdstip van een arrest van het Hof van 

Justitie; onderstreept in dit verband voorts dat het Parlement, de Commissie en de 

lidstaten moeten samenwerken om tot een snelle ratificatie van het Verdrag van 

Marrakesh te komen; 



 

AD\1090775NL.doc 5/7 PE577.027v02-00 

 NL 

11. benadrukt dat bij eventuele wijziging van de regelgeving op het gebied van het 

auteursrecht en naburige rechten ervoor dient te worden gezorgd dat mensen met een 

handicap toegang krijgen tot door deze rechten beschermde werken en diensten in welk 

formaat dan ook; herinnert eraan dat de Commissie met wetgevingsvoorstellen dient te 

komen voor uitzonderingen en beperkingen op auteursrechten en naburige rechten om 

ervoor te zorgen dat mensen met een handicap toegang krijgen tot door deze rechten 

beschermde werken en diensten; 

12. betreurt dat de Raad documenten betreffende handicaps niet heeft willen opnemen onder 

het toepassingsgebied van de Verordening ter bevordering van het vrije verkeer van 

burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de 

Europese Unie; 

13. uit zijn bezorgdheid over de recente voorstellen van de Raad om het toepassingsgebied 

van de EU-richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties 

aanzienlijk te beperken; vreest dat de door de Raad voorgestelde uitzonderingen niet 

toereikend zullen zijn om te garanderen dat de 80 miljoen personen met een handicap en 

de 150 miljoen ouderen in de EU gelijke toegang krijgen tot de eengemaakte digitale 

markt en onlinediensten van de overheid voor EU-burgers, hetgeen een inbreuk vormt op 

het in het CRPD vastgelegde recht op gelijke toegang tot informatie; 

14. herhaalt dat de lidstaten en de Commissie concrete stappen moeten ondernemen om alle 

vormen van directe of indirecte discriminatie op grond van een handicap tegen te gaan; 

15. pleit voor dringende maatregelen om de EU-antidiscriminatierichtlijn, die al sinds 2008 

vastzit in de Raad, te deblokkeren; 

16. beseft dat het Verdrag van Den Haag inzake de internationale bescherming van 

volwassenen op diverse wijzen doelmatig kan bijdragen tot de tenuitvoerlegging en 

handhaving van de internationale verplichtingen van de partijen bij het Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap; betreurt in dit verband dat de Commissie geen 

gevolg heeft gegeven aan de resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 

houdende aanbevelingen aan de Commissie betreffende de grensoverschrijdende gevolgen 

van de rechtsbescherming van volwassenen; 

17. is verheugd over de publicatie van de Europese Toegankelijkheidswet op 2 december 

2015 door de Commissie; wijst erop dat een alomvattende aanpak van toegankelijkheid 

nodig is en dat het recht op toegankelijkheid overeenkomstig artikel 9 van het CRPD 

gewaarborgd moet zijn voor personen met een handicap, van welke aard dan ook; 

18. dringt er bij de EU-instellingen op aan het Statuut van de ambtenaren, de interne 

regelingen en de uitvoeringsbepalingen te herzien teneinde meer personeelsleden en 

stagiairs met een handicap te kunnen aanwerven en de nodige aanpassingen door te voeren 

om ervoor te zorgen dat personeelsleden met een handicap of met gezinsleden met een 

handicap die van hen afhankelijk zijn, dezelfde mogelijkheden krijgen om van hun rechten 

gebruik te maken als de overige personeelsleden; 

19. verzoekt de Commissie het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de 

EU-instellingen te herzien teneinde ervoor te zorgen dat met een handicap verband 

houdende gezondheidsbehoeften overeenkomstig het VN-Verdrag volledig worden 
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gedekt. 
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