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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

A. mivel a fogyatékossággal élő nők és lányok mindennapi életük során számos tekintetben 

megkülönböztetésnek vannak kitéve, amely többféle – fizika, érzelmi, szexuális és 

gazdasági – formában megnyilvánulhat, és magában foglalja a partner vagy a gondozó 

által elkövetett erőszakot, a szexuális erőszakot és az intézményi erőszakot; 

1. elismeri, hogy vélhetően mintegy 80 millió európai polgár él fogyatékossággal, és e 

polgároknak egyértelmű hozzáférést kell biztosítani az Európai Unió által kínált 

valamennyi szolgáltatáshoz és joghoz; 

2. osztja az ENSZ CRPD Bizottságának azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy az Európai 

Unió nem rendelkezik világos stratégiával a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását illetően; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 2010–2020 közötti időszakra szóló 

fogyatékosságügyi stratégiáját a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény maradéktalan végrehajtása céljából, valamint az ENSZ Fogyatékossággal Élő 

Személyek Jogainak Bizottsága (CRPD Bizottság) 2015. október 2-i záró észrevételei 

fényében, és dolgozzon ki hozzá ütemtervet és pontos mutatókat; 

4. elítéli a fogyatékossággal élő személyek által mind a mai napig elszenvedett 

megkülönböztetést és kirekesztést; kéri a Bizottságot, hogy emelje a legmagasabb szintre 

a szinergiákat a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó uniós fogyatékosságügyi stratégia 

és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának 

kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény (CEDAW), illetve a gyermek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény között annak biztosítása érdekében, hogy az elismert jogok valóban 

rendelkezésre álljanak és ténylegesen gyakorolhatók legyenek, ideértve a jogszabályi 

keret harmonizálását és végrehajtását, illetve kulturális és politikai fellépést; 

5. hangsúlyozza, hogy egyértelmű nemi dimenziót kell beépíteni az új európai 

fogyatékosságügyi stratégiába, amely kiterjed a nőkkel szembeni erőszak és a 

fogyatékossággal élő nőkkel és lányokkal szembeni családon belüli erőszak elleni 

küzdelemre; 

6. sürgeti a Bizottságot, hogy alakítson ki strukturált párbeszédet a fogyatékossággal élő 

személyeket képviselő szervezetekkel abból a célból, hogy a felülvizsgálat és végrehajtás 

szakaszaiban konzultáljanak és együttműködjenek velük, többek között az ENSZ CRPD 

Bizottsága által felvetett kérdések megválaszolása érdekében, illetve valamennyi uniós 

politika kidolgozása, végrehajtása és ellenőrzése során; 

7. felszólítja az uniós intézményeket, hogy az ENSZ CRPD Bizottságának a CRPD 

egyezmény uniós végrehajtásának felülvizsgálatával összefüggésben tett ajánlásaival 

összhangban hozzanak hatékony intézkedéseket a fogyatékossággal élő nők életének 

megkönnyítése érdekében; 
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8. felszólítja a tagállamokat és az uniós intézményeket annak biztosítására, hogy a nyilvános 

konzultációs folyamatokban való részvétel lehetőségei – a Braille-írást és a könnyen 

olvasható formátumokat használó, fogyatékossággal élő személyek számára elérhető 

kommunikációs eszközök révén – ténylegesen és széles körben ismertek legyenek; 

9. határozottan elítéli, hogy a Tanács még mindig nem fogadta el a személyek közötti, 

vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra 

való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvre irányuló 

2008-ban készült javaslatot, ismételten felhívja a Tanácsot, hogy ezt a lehető leghamarabb 

tegye meg; 

10. hasonlóképpen határozottan helyteleníti a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget 

használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről 

szóló marrakesh-i szerződés ratifikálásának késedelmeit, és felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy ezt mihamarabb orvosolják; 

11. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés 

valamennyi formájának tilalmát az Európai Unióban, a megkülönböztetés halmozott és 

interszekcionális formáit is beleértve; 

12. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy az egyenlőség előmozdítása és a hátrányos 

megkülönböztetés felszámolása érdekében tegyék meg az összes megfelelő lépést a 

fogyatékossággal élő személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás biztosítása 

érdekében, valamint azért, hogy e személyek az összes emberi jogot és alapvető 

szabadságot másokkal azonos alapon gyakorolhassák; 

13. felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy a döntéshozatali eljárásokban 

juttassák aktív szerephez a fogyatékossággal élő személyeket, többek között a képviseleti 

szerveiken keresztül, a CRPD egyezmény 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően; sürgeti 

továbbá, hogy ezen eljárások során szenteljenek kellő figyelmet a fogyatékossággal élő 

személyek által kifejtett álláspontoknak; 

14. felhívja az Unió tagállamait és intézményeit annak biztosítására, hogy a konzultációs 

folyamatokban való részvétel lehetőségei – hozzáférhető kommunikációs eszközök 

közvetítésével – világosan és széles körben ismertek legyenek, az észrevételek egyéb – 

például Braille-írásos vagy más könnyen olvasható – formában is benyújthatók legyenek, 

a javasolt jogszabályokat és szakpolitikákat tárgyaló nyilvános meghallgatások és ülések 

pedig teljes mértékben hozzáférhetők legyenek a fogyatékossággal élő emberek, köztük az 

értelmi fogyatékossággal és tanulási nehézségekkel élő személyek számára; 

15. sürgeti az összes uniós intézményt annak garantálására, hogy az uniós intézmények 

valamennyi belső és külső kommunikációját – beleérve a dokumentumokat, 

videofelvételeket és weblapokat – megfelelő szintű hozzáférhetőség jellemezze, és azokat 

más formában és kommunikációs módon, például Braille-írással, illetve könnyen 

olvasható formátumokban és jelnyelven is biztosítsák; 

16. úgy véli, hogy az uniós intézményeknek, különösen a Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak törekednie kell annak biztosítására, hogy a hatályos és a jövőbeli 

jogszabályok tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és maradéktalanul megfeleljenek a 

CRPD egyezménynek; 
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17. megjegyzi, hogy három tagállam, Finnország, Hollandia és Írország még mindig nem 

ratifikálta a CRPD egyezményt; felszólítja e tagállamokat, hogy ezt a lehető leghamarabb 

tegyék meg; 

18. felhívja az Unió intézményeit, hogy összpontosítsanak különösen a fogyatékossággal élő 

gyermekek jogaira és családjaik szükségleteire, értékeljék, hogy az EU jelenleg mennyire 

tartja be a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, továbbá e családok megfelelő 

támogatása révén – beleértve a pénzügyi támogatásokat és konkrét szolgáltatások 

nyújtását – tegyenek erőfeszítéseket azoknak az akadályoknak a megszüntetése értekében, 

amelyekkel a fogyatékossággal élő gyermekek mindennapi életük során kerülnek szembe; 

19. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek jobban ki vannak téve az iskolai, 

otthoni vagy intézményi erőszak, megfélemlítés és szexuális zaklatás kockázatának; 

felhívja az Uniót és tagállamait, hogy konkrét intézkedésekkel és elérhető támogató 

szolgáltatásokkal eredményesebben lépjenek fel és küzdjenek a fogyatékossággal élő 

gyermekek elleni erőszakkal szemben; 

20. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek jogainak védelme érdekében a 

családjaiknak megfelelő támogatást kell biztosítani az EU-ban rendelkezésre álló jogi 

eszközök megerősítésével és azokra támaszkodva, például a fogyatékossággal élő 

gyermekek szüleinek meghosszabbított szülő szabadság biztosításával; 

21. felszólít egy, a CRPD egyezmény végrehajtására és ellenőrzésére irányuló intézményközi 

koordinációs mechanizmus létrehozására, amely a képviseleti szerveken keresztül 

biztosítja a fogyatékossággal élő személyek részvételét az átültetés folyamatában; 

22. elismeri, hogy a CRPD egyezmény pozitív hatású és kulcsfontosságú eszköznek bizonyult 

a jogi reform előmozdítása és a fogyatékossággal élő személyeket érintő szakpolitikák 

tagállamok általi felülvizsgálatának elérése szempontjából; ugyanakkor sajnálja, hogy 

egyes stratégiai területeken, például a büntető igazságszolgáltatás és a politikai részvétel 

területén a fogyatékossággal élő személyek továbbra is jelentős kihívásokkal 

szembesülnek; úgy véli, hogy valamennyi fogyatékossággal élő személy maradéktalan és 

teljes hozzáférése a politikai rendszerhez prioritást képez; felismeri, hogy ez a hozzáférés 

többet kell, hogy jelentsen a szavazat leadásában kimerülő, pusztán fizikai hozzáférésnél, 

és hogy annak a demokratikus folyamat valamennyi polgár előtti megnyitására irányuló 

intézkedések széles körét kell magában foglalnia; köztük aláírt, Braille-írással és könnyen 

olvasható formátumban készült választási tájékoztató anyagokat, a szükséges, teljes körű 

segítségnyújtást a fogyatékossággal élő személyek részére a szavazási eljárások során, a 

postai úton és meghatalmazott útján történő szavazás lehetőség szerinti előmozdítását és a 

választásokon jelöltként indulni kívánó, fogyatékossággal élő személyek előtt álló 

akadályok elhárítását, továbbá a jog- és cselekvőképesség jelenlegi szabályainak és 

azoknak az egyén demokratikus folyamatban való korlátozás nélküli részvételére 

gyakorolt hatásának felülvizsgálatát; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 

vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv, a 

büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 

2010/64/EU irányelv, a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló 

2012/13/EU irányelv és a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz 

kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint 
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valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a 

szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való 

kommunikációhoz való jogról szóló 2013/48/EU irányelv megfelelő és teljes körű 

végrehajtásáról, különösen a fogyatékossággal élő emberek esetében; 

23. határozottan elítéli, hogy számos állam továbbra is bírósági úton megvonja vagy 

korlátozza az értelmi nehézségekkel élő személyek jog- és cselekvőképességét; felszólítja 

a tagállamokat, hogy kifejezett módon foglalkozzanak a jog- és cselekvőképesség 

kérdésével, az automatikus kizárás helyett sokkal inkább a támogató befogadást részesítve 

előnyben; 

24. felszólítja a Bizottságot, hogy a CRPD egyezmény 31. cikkének megfelelően 

harmonizálja az uniós társadalmi felmérések keretében történő, fogyatékosságról való 

adatgyűjtést annak érdekében, hogy pontosan azonosítsa az e területet érintő 

fejleményeket, és tájékoztasson azokról; hangsúlyozza, hogy az adatgyűjtés alapjául 

szolgáló módszertannak ki kell terjednie valamennyi fogyatékossággal élő személyre, 

beleértve azokat is, akik súlyosabb fogyatékossággal vagy intézetekben élnek; valamennyi 

összegyűjtött adatra vonatkoznia kell a hatályos emberi jogi és adatvédelmi eszközökben, 

többek között – de nem kizárólag – az emberi jogok európai egyezményében, az EU 

Alapjogi Chartájában és az európai adatvédelmi irányelvben rögzített rendelkezéseknek; 

hangsúlyozza, hogy az ilyen felméréseket a lehető legspecifikusabban és legcélzottabban 

kell elvégezni, és megfelelő tanulmányoknak és műhelytalálkozóknak kell követniük őket, 

amelyek célravezető és hatékony fellépési formákat eredményeznek; 

25. sajnálatosnak tartja a 112-es európai segélyhívó szám hozzáférhetőségének hiányát, és 

felszólítja a Bizottságot, hogy a 112-es számhoz kapcsolódó újgenerációs technológiák 

alkalmazásával javítsa e szám fogyatékossággal élők általi hozzáférhetőségét; 

26. felszólít az esélyegyenlőséggel foglalkozó, már létező testületek megerősítésére a CRPD 

egyezmény általános érvényesítésének, előmozdításának és végrehajtása ellenőrzésének 

támogatása érdekében; emlékezteti az EU-t és tagállamait a civil társadalommal és 

különösen a fogyatékossággal élőket tömörítő szervezetekkel való érdemi egyeztetés 

kötelezettségére; 

27. felszólít a fogyatékossággal élők jogainak az Unió globális társadalmi-gazdasági 

menetrendjébe – különösen az Európa 2020 stratégiába és az európai szemeszterbe – 

történő beépítésére; javasolja egy fogyatékosságügyi paktum elfogadását, amely biztosítja, 

hogy a fogyatékossággal élők jogait valamennyi uniós kezdeményezés figyelembe vegye; 

28. úgy véli, hogy az európai intézményeknek fontolóra kellene venniük a meglévő és 

jövőbeli finanszírozási források megnyitását a fogyatékossággal élő személyeket aktívan 

képviselő szervezetek javára; 

29. elismeri, hogy a társadalom kiszolgáltatott tagjai még inkább marginalizálódnak, ha 

valamilyen fogyatékossággal rendelkeznek, és hangsúlyozza, hogy az uniós 

intézményeknek és a tagállamoknak meg kellene kétszerezniük az arra irányuló 

erőfeszítéseiket, hogy valamennyi fogyatékossággal élő személy – köztük a hontalanok, a 

hajléktalanok, a menekültek és a menedékkérők, valamint a kisebbséghez tartozók – 

számára teljes mértékben biztosítani tudják az őket megillető jogokat és szolgáltatásokat; 

hangsúlyozza a fogyatékossággal kapcsolatos szempontok érvényesítésének 
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szükségességét a migrációs és menekültügyi politikákban; 

30. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogainak teljes körű érvényesítése 

érdekében kulcsfontosságú, hogy megfelelő – pl. gondozói – rendszerek fokozottabb 

alkalmazása révén garantálják számukra azt a jogot, hogy maguk dönthessék el, hogyan 

kívánnak élni, és hogyan szeretnék kibontakoztatni a bennük rejlő képességeket; 

31. mélységesen elítéli azokat a katasztrofális körülményeket, melyek között – amint arra 

fény derült – bizonyos tagállamokban fogyatékossággal élő személyeket elhelyeznek, és 

felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 

megfeleljenek az emberi jogok európai egyezményének és annak az embertelen és 

megalázó bánásmódot megtiltó 3. cikkének; 

32. úgy véli, hogy a Tanácsnak el kell fogadnia az egyenlő bánásmódról szóló irányelvet, és 

annak hatályát ki kell terjesztenie a foglalkoztatás területén túlra; 

33. javasolja, hogy a külső határok igazgatása területén és a menekülteket fogadó 

központokban az Unió által foglalkoztatott valamennyi alkalmazott vegyen részt a 

fogyatékossággal élő emberek szükségleteiről szóló speciális képzésben annak érdekében, 

hogy ki tudják elégíteni a szóban forgó emberek szükségleteit; 

34. felszólítja az uniós intézményeket, hogy szervezzenek és támogassanak tájékoztató 

kampányokat mind a fogyatékossággal élő emberek jogaival, mind sokféleségükkel, 

képességeikkel és tehetségükkel kapcsolatban; 

35. sajnálatosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élő személyek a mai napig akadályokba 

ütköznek az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén; úgy véli, hogy ezek az 

akadályok korlátozzák az érintettek társadalmi részvételét, és sértik az őket mint 

polgárokat megillető jogokat; örömmel tölti el, hogy a Parlament 2015 novemberében 

támogatta az akadálymentesítési intézkedéscsomagot, ugyanakkor elismeri, hogy az 

akadálymentesítési intézkedéscsomag nem csodaszer; felszólít annak mielőbbi 

elfogadására és teljes körű végrehajtására; 

36. a fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadásának garantálása céljából sürgősen 

szükségesnek tartja minden olyan gát és akadály lebontását, mely meggátolja az oktatási 

rendszerekben, a munkahelyeken, a közéletben és az őket körülvevő közösségekben 

megvalósuló integrációjukat; 

37. a fogyatékossággal élő személyek megfelelő társadalmi integrációjának garantálása 

érdekében sürgeti az e folyamat előmozdítását szolgáló uniós alapok helyes 

felhasználásának ösztönzését új ötletek, új technológiák és új módszerek kidolgozására 

irányuló kutatás, ezek fejlesztése, végrehajtása és terjesztése révén; 

38. sürgeti a fogyatékossággal élő személyek Unión belüli szabad mozgása elvének 

garantálását, az e szabadság gyakorlását korlátozó, még meglévő összes akadály 

megszüntetése révén; 

39. elismeri az uniós intézmények figyelemfelhívó képességét, ezért felhívja őket, hogy 

irányítsák rá a közvélemény figyelmét a fogyatékossággal élő személyeket megillető 

jogok védelmének és garantálásának fontosságára; 
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40. hangsúlyozza a szexuális és a reproduktív egészséghez fűződő jogokat; kiemeli, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek számára is ki kell alakítani és meg kell valósítani 

szexuális nevelési programot, amelyet biztonságos és tabuktól mentes légkörben, 

holisztikus megközelítés alapján kell biztosítani; 

41. hangsúlyozza, hogy az egyezmény keretén belül fokozott politikai együttműködésre van 

szükség, többek között a pénzügyi és humán erőforrások területén, a kötelezettségek 

teljesítése és a CRPD egyezményben foglalt ajánlások végrehajtásának biztosítása 

érdekében; 

42. felszólítja a Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy teljes körűen hajtsák végre az 

ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága ajánlásait, és biztosítsák az 

egyezmény tiszteletben tartását valamennyi jövőbeli jogszabályban. 
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