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WSKAZÓWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest pierwszym 

traktatem międzynarodowym dotyczącym praw człowieka ratyfikowanym przez UE; 

B. mając na uwadze, że po raz pierwszy organ ONZ oceniał wypełnienie przez UE 

międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie praw człowieka i że opublikowane w 2015 

r. uwagi podsumowujące Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych dotyczące 

wdrożenia przez UE Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych są ważnym dowodem 

zaangażowania UE na rzecz równości i poszanowania praw człowieka; 

C. mając na uwadze, że Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest porozumieniem 

mieszanym oraz że choć UE posiada kompetencje w wielu dziedzinach, państwa 

członkowskie również są zobowiązane do pełnego wdrożenia tej konwencji na szczeblu 

krajowym; 

D. mając na uwadze szeroki wachlarz zaleceń Komitetu do spraw Praw Osób 

Niepełnosprawnych stanowiących wskazówki co do działań prawodawczych i 

politycznych we wszystkich obszarach kompetencji UE;  

E. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie, które ratyfikowały Konwencję o 

prawach osób niepełnosprawnych, muszą jeszcze ustanowić lub wyznaczyć organy do 

celów wdrażania i monitorowania konwencji, co jest wymagane na mocy art. 33 tejże 

konwencji; mając na uwadze, że pracę już ustanowionych organów, w szczególności 

mechanizmu monitorowania ustanowionego na mocy art. 33 ust. 2, hamuje brak zasobów 

finansowych i kadrowych oraz brak solidnej podstawy prawnej do ich wyznaczenia; 

1. uznaje najwyższe znaczenie skutecznego mechanizmu składania skarg indywidualnych 

dotyczących ochrony praw zawartych w konwencji; w związku z tym wzywa Radę do 

ratyfikowania protokołu fakultatywnego bez dalszej zwłoki; 

2. przywiązuje najwyższą wagę do art. 33 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 

(„Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym”) oraz do pkt 76 i 77 uwag 

podsumowujących komitetu ONZ, dlatego też z zadowoleniem przyjmuje zgodę komitetu 

ONZ na udział Parlamentu Europejskiego w niezależnym monitorowaniu; 

3. wzywa Komisję do bezzwłocznego przeprowadzenia kompleksowej i przekrojowej oceny 

lub przeglądu przepisów i programów finansowania UE, tak aby były one w pełni zgodne 

z konwencją, i do zaproponowania w razie potrzeby zmian przepisów, przy 

konstruktywnym udziale organizacji ds. niepełnosprawności oraz członków ram ONZ w 

zakresie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz z wyznaczeniem jasnych 

celów i terminów dotyczących tych reform; w związku z tym podkreśla potrzebę przyjęcia 

kompleksowej strategii UE dotyczącej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

łącznie z ramami czasowymi, poziomami referencyjnymi i terminami; 
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4. wzywa Komisję, by w świetle uwag podsumowujących zaproponowała regularną 

aktualizację deklaracji kompetencji przy oficjalnym zaangażowaniu organizacji 

zajmujących się prawami osób niepełnosprawnych i Parlamentu Europejskiego; 

5. nalega na państwa członkowskie, by przydzieliły na potrzeby mechanizmów 

monitorowania ustanowionych na mocy art. 33 ust. 2 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych wystarczające i stałe zasoby finansowe i kadrowe pozwalające na 

wypełnianie ich zadań; powinny one również zagwarantować niezależność mechanizmów 

monitorowania, dopilnowując, aby w ich składzie i działaniu uwzględnione zostały zasady 

paryskie dotyczące funkcjonowania krajowych instytucji ds. praw człowieka, co jest 

wymagane na mocy art. 33 ust. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; tym 

działaniom powinno towarzyszyć ustanowienie formalnej podstawy prawnej jasno 

określającej ich zadania i zakres działania; 

6. wzywa Komisję Europejską do ścisłej współpracy z pozostałymi instytucjami, organami i 

agencjami UE, jak również z państwami członkowskimi w celu skutecznej i 

systematycznej koordynacji działań w następstwie uwag podsumowujących; apeluje o to, 

by warunki tej współpracy zostały określone w strategii dotyczącej wdrażania Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych; 

7. wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby przy podejmowaniu działań w celu wdrożenia 

odnoszących się do nich uwag końcowych zadbały o konsultacje z osobami 

niepełnosprawnymi oraz o ich ustrukturyzowane i systematyczne uczestnictwo; 

8. apeluje do służb Parlamentu Europejskiego o wzmocnienie wewnętrznego mechanizmu 

stworzonego do celów koordynacji wdrażania Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych („sieć UNCRPD”) w taki sposób, by przekształcić go w mechanizm 

monitorowania i wdrażania konwencji obejmujący wszystkie komisje parlamentarne oraz 

działający przy konstruktywnym udziale organizacji ds. niepełnosprawności; 

9. wyraża zaniepokojenie z powodu trudności, jakie osoby niepełnosprawne nadal 

napotykają w dostępie do wymiaru sprawiedliwości; przypomina, że prawo dostępu do 

wymiaru sprawiedliwości jest jednym z głównych praw podstawowych i stanowi 

zasadniczy element praworządności; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w 

celu zapewnienia pełnej dostępności procedury i jej dostosowania do  takich osób; uważa, 

że Komisja powinna rozważyć uwzględnienie specjalnych programów szkoleniowych 

dotyczących konwencji w programie na lata 2014-2020 w dziedzinie wymiaru 

sprawiedliwości UE; sugeruje, że unijne sądy powinny stosować swoje wewnętrzne 

zasady i wytyczne w taki sposób, aby ułatwiać dostęp do wymiaru sprawiedliwości 

osobom niepełnosprawnym, i że wymiar sprawiedliwości powinien też uwzględniać 

ogólne zalecenia Komitetu ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych; 

10. potwierdza znaczenie dostępności wyjątków i ograniczeń praw autorskich i pokrewnych 

dla osób niepełnosprawnych; odnotowuje zawarcie traktatu Marrakeszu mającego na celu 

ułatwienie dostępu do utworów opublikowanych w druku osobom niewidomym i 

słabowidzącym oraz ponownie wyraża przekonanie, że Unia Europejska jest właściwa do 

zawarcia tego traktatu bez uzależniania ratyfikacji od przeglądu ram prawnych UE lub od 

terminu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości; w związku z tym podkreśla 

też, że Parlament, Komisja i państwa członkowskie powinny współpracować na rzecz 

zapewnienia szybkiej ratyfikacji traktatu z Marrakeszu; 
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11. podkreśla, że wszelkie zmiany prawodawstwa w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych 

powinny zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do utworów i usług chronionych 

prawem autorskim i prawami pokrewnymi we wszelkich formatach; przypomina, że 

Komisja ma przedstawić wnioski ustawodawcze dotyczące wyjątków i ograniczeń praw 

autorskich i pokrewnych w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do 

utworów i usług chronionych tymi prawami; 

12. ubolewa, że Rada nie zaakceptowała włączenia dokumentów dotyczących 

niepełnosprawności w zakres rozporządzenia w sprawie promowania swobodnego 

przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych 

dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej; 

13. wyraża zaniepokojenie niedawnymi propozycjami Rady, by znacznie ograniczyć zakres 

stosowania dyrektywy UE w sprawie dostępności stron internetowych organów 

publicznych; niepokoi go to, że wyjątki zaproponowane przez Radę spowodują, iż 80 mln 

osób niepełnosprawnych i 150 mln osób starszych mieszkających w UE nie będzie miało 

zagwarantowanego równego dostępu do jednolitego rynku cyfrowego i usług publicznych 

online świadczonych obywatelom w UE, co będzie stanowić naruszenie prawa do 

równego dostępu do informacji zapisanego w Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych; 

14. ponownie zwraca uwagę na potrzebę podjęcia przez państwa członkowskie i Komisję 

konkretnych środków na rzecz walki z wszelkimi formami dyskryminacji bezpośredniej 

lub pośredniej ze względu na niepełnosprawność; 

15. wzywa do pilnego odblokowania dyrektywy UE w sprawie niedyskryminacji, w pracach 

nad którą Rada nie poczyniła żadnych postępów od 2008 r.; 

16. zdaje sobie sprawę z wielu sposobów, w jakich konwencja haska o międzynarodowej 

ochronie osób pełnoletnich może faktycznie pomóc we wdrażaniu i wspieraniu 

międzynarodowych zobowiązań stron Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych; ubolewa w związku z tym, że Komisja nie wyciągnęła wniosków z 

rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku zawierającej zalecenia 

dla Komisji w sprawie w sprawie skutków transgranicznych ochrony prawnej osób 

pełnoletnich; 

17. z zadowoleniem przyjmuje fakt opublikowania przez Komisję w dniu 2 grudnia 2015 r. 

europejskiego aktu w sprawie dostępności; przypomina, że niezbędne jest całościowe 

podejście do kwestii dostępności i że wszystkim osobom niepełnosprawnym niezależnie 

od rodzaju niepełnosprawności należy zagwarantować prawo dostępu określone w art. 9 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; 

18. wzywa instytucje UE do przeglądu ich statutów, regulaminów wewnętrznych i przepisów 

dotyczących rozwoju umiejętności pracowników w celu przyjęcia kompleksowych 

strategii rekrutacyjnych, aby aktywnie zwiększać liczbę pracowników i stażystów 

niepełnosprawnych, a także dopilnować, by wszyscy pracownicy instytucji UE, którzy są 

niepełnosprawni lub mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny, uzyskali 

racjonalne usprawnienia, jakie są im potrzebne, by na równi z innymi osobami korzystać z 

przysługujących im praw; 
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19. wzywa Komisję do dokonania zmiany wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego 

instytucji UE (JSIS) tak, aby wszechstronnie objąć nim potrzeby zdrowotne związane z 

niepełnosprawnością w sposób zgodny z konwencją. 
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