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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че жените и момичетата с увреждания са изложени в ежедневието 

си на дискриминация в няколко измерения; тя може да приема различни форми – 

физическа, емоционална, сексуална и икономическа – и включва насилие от 

интимния партньор, насилие от страна на болногледачите, сексуално насилие и 

институционално насилие; 

1. признава факта, че приблизително 80 милиона европейски граждани се счита, че 

имат някакво увреждане, и тези граждани трябва да имат недвусмислено право на 

достъп до всички услуги и права, предлагани от Европейския съюз; 

2. споделя безпокойството, изразено от Комитета на ООН за правата на хората с 

увреждания, във връзка с липсата на ясна стратегия в Европейския съюз за 

прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 

3. призовава Комисията да преразгледа Стратегията за хората с увреждания за периода 

2010–2020 г. с цел пълното прилагане, придружено от график и ясни показатели, на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и предвид окончателните 

забележки на Комитета за правата на хората с увреждания на ООН от 2 октомври 

2015 г.; 

4. изразява съжаление по повод на дискриминацията и изключването, на които 

продължават да бъдат подлагани лицата с увреждания; призовава Комисията да 

увеличи максимално полезното взаимодействие между Стратегията на ЕС за хората 

с увреждания за периода 2010–2020 г. и разпоредбите на Конвенцията за 

премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, както и 

Конвенцията на ООН за правата на детето, с цел да се осигури реално ползване и 

ефективно упражняване на признатите права, включително чрез хармонизиране и 

прилагане на законодателната рамка и чрез културни и политически дейности; 

5. подчертава необходимостта от включване на ясна перспектива, свързана с 

измерението на пола, в новата европейска стратегия за хората с увреждания, което 

включва борбата с насилието срещу жените и домашното насилие срещу жените и 

момичетата с увреждания; 

6. настоятелно призовава Комисията да разработи структуриран диалог с 

представителните организации на хората с увреждания, за да се консултира и да си 

сътрудничи с тях в процеса на преглед и изпълнение, включително при 

формулирането на отговор по списъка с въпроси на Комитета на ООН за правата на 

хората с увреждания, както и в разработването, изпълнението и наблюдението на 

всички политики на ЕС; 

7. призовава институциите на ЕС да предприемат ефективни мерки за подобряване на 

живота на жените с увреждания в съответствие с препоръките на Комитета на ООН 
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за правата на хората с увреждания за преразглеждане на прилагането от 

Европейския съюз на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 

8. призовава държавите членки и институциите на ЕС да гарантират ефективното и 

широко популяризиране на възможностите за участие в процесите на обществена 

консултация чрез съобщения, достъпни за хората с увреждания, които използват 

езици като брайлова азбука или версии Easy Read; 

9. изразява дълбоко съжаление поради факта, че Съветът все още не е приел 

предложението от 2008 г. за Директива за прилагане на принципа на равно 

третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация; припомня призива си към Съвета да 

стори това възможно най-скоро; 

10. изразява също така дълбоко съжаление от забавянето на процеса на ратификация на 

Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за 

слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали, и призовава Комисията и държавите членки да 

осигурят бърза ратификация; 

11. подчертава необходимостта да се гарантира, че дискриминацията във всички нейни 

прояви, основаваща се на наличието на увреждания, е забранена в Европейския 

съюз, включително множествената и междусекторната дискриминация; 

12. призовава държавите членки да предприемат всички подходящи стъпки, за да 

гарантират, че са предоставени разумни улеснения за лицата с увреждания, за да се 

насърчи равенството и да се премахне дискриминацията, и за да могат те да 

упражняват, наравно с останалите хора, всички права на човека и основни свободи; 

13. призовава институциите на ЕС и държавите членки да ангажират активно хората с 

увреждания в процесите на вземане на решения, също и чрез представляващите ги 

организации в съответствие с член 4, параграф 3 от Конвенцията на ООН за правата 

на хората с увреждания; призовава настоятелно също така да се вземат предвид 

изразените от лица с увреждания становища в хода на тези процеси; 

14. призовава държавите членки и институциите да гарантират, че възможностите за 

участие в процесите на консултиране са ясно и широко оповестени чрез използване 

на достъпни средства за комуникация, че данните могат да бъдат предоставяни и в 

други формати, като например брайлово писмо или версии Easy Read, както и че 

публичните изслушвания и заседания за обсъждане на предложения за 

законодателство и политики са напълно достъпни за лица с увреждания, 

включително за тези с умствени или когнитивни нарушения; 

15. настоятелно призовава всички институции на ЕС да се уверят, че всички външни и 

вътрешни комуникации на институциите на ЕС, включително документи, видео и 

уеб сайтове, имат подходящо ниво на достъпност и се предоставят в алтернативни 

формати и средства за комуникация, като например брайлово писмо, версии Easy 

Read и жестомимичен език; 

16. счита, че институциите на ЕС, по-конкретно Парламентът, Съветът и Комисията, 
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следва да предприемат мерки, за да гарантират, че действащото и бъдещото 

законодателство защитават правата на човека и се придържат изцяло към 

Конвенцията за правата на хората с увреждания; 

17. отбелязва, че три държави членки: Финландия, Нидерландия и Ирландия, все още 

не са ратифицирали Конвенцията; призовава тези държави членки да я ратифицират 

възможно най-скоро; 

18. призовава институциите на ЕС да се съсредоточат по-конкретно върху правата на 

децата с увреждания и потребностите на техните семейства, да оценят 

съответствието на ЕС с Конвенцията на ООН за правата на детето и да работят за 

премахването на всички пречки, пред които са изправени децата с увреждания в 

своето ежедневие, като предоставят подходяща подкрепа на семействата им, също и 

чрез отпускане на безвъзмездни средства и предоставяне на специфични услуги; 

19. подчертава, че децата с увреждания са по-уязвими от насилие, сплашване и 

сексуално насилие в училище, в дома или в институциите; настоятелно призовава 

ЕС и държавите членки за по-ефективни действия и борба срещу насилието над 

деца с увреждания посредством специфични мерки и достъпни помощни услуги; 

20. подчертава, че с цел да се гарантира закрилата на правата на децата с увреждания, е 

необходимо да се гарантира подходяща подкрепа на семействата им, като се 

укрепват и засилват законодателните инструменти на разположение на ЕС, като 

например инструментът, предвиждащ удължен родителски отпуск за родителите на 

деца с увреждания; 

21. призовава за създаването на междуинституционален механизъм за координация, за 

наблюдение и прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, който 

да гарантира участието на лица с увреждания чрез техните представителни 

организации в процеса на приемане; 

22. признава, че Конвенцията за правата на хората с увреждания доказа, че е 

положителен и важен инструмент, който насърчава правната реформа и изисква от 

държавите членки да преразгледат възприемането на лицата с увреждания; при все 

това изразява съжаление, че лицата с увреждания все още са изправени пред трудни 

предизвикателства в стратегически области като наказателно правосъдие и участие 

в политическия живот; счита за приоритет пълния достъп до политическата система 

за всички лица с увреждания; признава, че този достъп трябва да бъде не само 

физически – за гласуване, а следва да включва широк спектър инициативи за 

отваряне на демократичния процес към всички граждани; това трябва да включва 

изготвяне на изборните материали на жестомимичен език, брайлово писмо и Easy 

Read, пълно предоставяне на необходимата помощ на хората с увреждания по време 

на процедурата за гласуване, насърчаване на гласуването по пощата и гласуване 

чрез пълномощник, когато това е възможно, както и премахване на пречките за 

онези граждани с увреждания, които искат да се кандидатират за изборите, а също и 

мерки по отношение на действащите правила за дееспособността и тяхното 

въздействие върху способността на лицата да участват пълноценно в 

демократичния процес; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че 

разпоредбите на член 3, параграф 2 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални 
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стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и на 

Директиви 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното 

производство и 2012/13/EС относно правото на информация в наказателното 

производство, и особено на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в 

наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и 

относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване 

на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, са правилно 

и изцяло изпълнени, особено в случаите на лица с увреждания; 

23. изразява дълбоко съжаление относно факта, че много държави продължават да 

отричат или ограничават чрез съдебни действия дееспособността на лица с 

интелектуални затруднения; призовава държавите членки да се ангажират с 

положително решение на въпроса за дееспособността за подкрепящо включване, а 

не за автоматично изключване; 

24. призовава Комисията да хармонизира събирането на данни относно уврежданията 

чрез социални проучвания съгласно член 31 от Конвенцията за правата на хората с 

увреждания, за да може да установява точно събитията в тази област и да ги 

популяризира; подчертава, че събирането на такива данни следва да използва 

методологии, които обхващат всички хора с увреждания, включително тези с по-

тежки увреждания, и тези, които живеят в институции; всички събрани данни 

трябва да подлежат на строгите разпоредби относно правата на човека и 

инициативите за защита на личните данни, включително, но без да се ограничават 

до разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека, Европейската 

харта на основните права и Европейската директива за защита на личните данни; 

препоръчва проучванията да бъдат възможно най-конкретни и целенасочени, и да 

бъдат последвани от подходящо изучаване и провеждане на семинари, които да 

водят до уместни и ефикасни действия; 

25. изразява съжаление относно липсата на достъп до европейския номер за спешни 

повиквания 112 и призовава Комисията да осигури достъп до този номер за хората с 

увреждания посредством използването на новото поколение технологии на 112; 

26. призовава за укрепване на съществуващите органи по въпросите на равенството, за 

да се спомогне интегрирането, насърчаването и мониторинга на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания; напомня на ЕС и на държавите членки за 

изискването да ангажират значително гражданското общество, и по-специално 

организациите на хора с увреждания; 

27. призовава за включване на правата на хората с увреждания в глобалната социално-

икономическа програма на ЕС, и по-специално в стратегията „Европа 2020“ и в 

европейския семестър; препоръчва приемането на Пакт за хората с увреждания, за 

да се гарантира, че правата на хората с увреждания ще бъдат интегрирани в 

инициативите на ЕС; 

28. счита, че институциите на ЕС следва да обмислят отварянето на бъдещи и 

съществуващи потоци на финансиране за организациите, които активно 

представляват хората с увреждания; 
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29. признава, че уязвимите членове на обществото са допълнително маргинализирани, 

ако са лица с увреждания, и поради това счита, че институциите и държавите 

членки следва да удвоят усилията си да приспособят напълно предоставянето на 

права и услуги за всички хора с увреждания, включително лица без гражданство, 

бездомни хора, бежанци и търсещи убежище, и лица от малцинствата; подчертава 

необходимостта от включване на проблемите на хората с увреждания в политиките 

по въпросите на миграцията и бежанците; 

30. подчертава, че с цел да се гарантира пълното спазване на правата на хората с 

увреждания, е необходимо да се гарантира правото им да избират как да живеят и 

как да използват най–добре потенциала си, например чрез засилването на улеснения 

като лицата, полагащи грижи; 

31. изразява силно съжаление относно констатираните в някои държави членки тежки 

условия, в които се намират лицата с увреждания, и приканва държавите да положат 

всички усилия за спазване на Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и член 3 от нея относно забраната на нечовешко или унизително отношение; 

32. счита, че Съветът следва да приеме Директивата за прилагане на принципа на равно 

третиране и да разшири нейния обхват извън сферата на заетостта; 

33. предлага всички хора, наети от ЕС в управлението на външните граници и на 

центровете за приемане на лица, търсещи убежище, да преминават специално 

обучение, свързано с нуждите на хората с увреждания, за да гарантират, че техните 

потребности са удовлетворени; 

34. приканва институциите на ЕС да организират и да подкрепят информационни 

кампании, както за правата на хората с увреждания, така и за многообразието, 

уменията и талантите на хората с увреждания; 

35. изразява съжаление относно факта, че хората с увреждания все още срещат пречки 

при достъпа до стоки и услуги; счита, че тези пречки ограничават тяхното участие в 

обществото и представляват нарушение на техните права като граждани; приветства 

подкрепата на Парламента за Акта за достъпност през ноември 2015 г., но признава, 

че акт за достъпност не е панацея; призовава за неговото приемане и пълно 

прилагане в най-скоро време; 

36. посочва, че с цел да се гарантира социалното приобщаване на хората с увреждания, 

е важно да се премахнат всички бариери и препятствия, които и до днес ограничават 

интеграцията в системите на обучение, на работното място и в обществения живот 

на общността, към която принадлежат; 

37. подчертава, че с цел да се гарантира правилното социално приобщаване на хората с 

увреждания, е необходимо да се насърчава правилното използване на средствата от 

ЕС, които благоприятстват този процес чрез научноизследователска дейност, 

прилагане и разпространение на нови идеи, нови технологии и нови методи; 

38. препоръчва принципът за свободно движение на гражданите с увреждания в ЕС да 

се гарантира чрез отстраняването на всички бариери, които остават пред 

упражняването на тази свобода; 
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39. признава възможностите на институциите на ЕС за повишаване на осведомеността и 

ги призовава да повишат информираността относно защитата и осигуряването на 

правата на хора с увреждания; 

40. подчертава правото на сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с него права; 

подчертава, че трябва да бъде разработено и да започне сексуално образование и за 

хората с увреждания, основано на всеобхватен подход, като бъде предоставяно в 

освободена от табута атмосфера на сигурност; 

41. подчертава необходимостта от засилено политическо сътрудничество в тази рамка, 

включително във финансовите и човешките ресурси, за да се гарантира, че тя може 

да изпълнява поетите ангажименти и да прилага препоръките на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания; 

42. призовава Парламента, Съвета и Комисията да прилагат изцяло препоръките на 

Комитета на ООН за правата на хората с увреждания и да гарантират, че 

Конвенцията е взета под внимание във всички бъдещи законодателни актове. 
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