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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat vrouwen en meisjes met een handicap in hun dagelijkse leven aan 

verschillende aspecten van discriminatie worden blootgesteld; de discriminatie kan allerlei 

vormen aannemen — fysiek, emotioneel, seksueel, economisch — en omvat 

partnergeweld, geweld door verzorgingspersoneel, seksueel geweld en institutioneel 

geweld; 

1. erkent dat naar schatting ongeveer 80 miljoen Europese burgers een handicap hebben en 

dat deze burgers volledige toegang moeten hebben tot alle diensten en rechten die de 

Europese Unie biedt; 

2. deelt de bezorgdheid van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap 

in verband met het gebrek aan een duidelijke strategie van de Europese Unie om het VN-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ten uitvoer te leggen; 

3. verzoekt de Europese Commissie haar strategie voor personen met een handicap 2010 - 

2020 te herzien teneinde het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap (CRPD) integraal uit te voeren, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen 

van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap van 2 oktober 2015, 

en daarbij een kalender en duidelijke indicatoren op te stellen; 

4. betreurt de discriminatie en uitsluiting die personen met een handicap nog steeds ervaren; 

vraagt de Commissie te zorgen voor maximale synergie tussen de Europese strategie 

inzake handicaps 2010-2020 en de bepalingen van het VN-Verdrag inzake de uitbanning 

van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het VN-Verdrag inzake de rechten van 

het kind, teneinde het wezenlijke genot en de daadwerkelijke uitoefening van de erkende 

rechten te waarborgen, ook door middel van de harmonisering en tenuitvoerlegging van 

het rechtskader en door middel van culturele en politieke maatregelen; 

5. beklemtoont dat in een nieuwe Europese strategie inzake handicaps een duidelijk 

genderperspectief moet worden opgenomen met aandacht voor geweld tegen vrouwen en 

voor huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap; 

6. dringt er bij de Commissie op aan een gestructureerde dialoog met de 

vertegenwoordigende organisaties van personen met een handicap aan te gaan, hen te 

raadplegen en met hen samen te werken bij de herziening en tenuitvoerlegging, met 

inbegrip van het formuleren van een antwoord op de lijst van problemen van het CRPD-

Comité van de VN, en bij het uitwerken, toepassen en opvolgen van het integrale EU-

beleid; 

7. verzoekt de EU-instellingen doeltreffende maatregelen te nemen om het leven van 

vrouwen met een handicap te verbeteren in overeenstemming met de aanbevelingen van 

het CRPD-Comité van de VN over de herziening van de tenuitvoerlegging door de 

Europese Unie van het CRPD; 
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8. verzoekt de EU-lidstaten en -instellingen ervoor te zorgen dat de mogelijkheden om aan 

de raadplegingsprocessen deel te nemen duidelijk en breed worden bekendgemaakt via 

communicatievormen die voor personen met een handicap toegankelijk zijn, zoals versies 

in braille of Easy Read; 

9. betreurt het ten zeerste dat de Raad het voorstel voor een richtlijn betreffende de 

toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid van 2008 nog steeds niet heeft 

goedgekeurd; herhaalt zijn verzoek aan de Raad dit zo snel mogelijk te doen; 

10. betreurt het eveneens ten zeerste dat het ratificatieproces van het Verdrag van Marrakesh 

tot bevordering van toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, 

visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, vertraging heeft opgelopen en 

verzoekt de Commissie en de lidstaten om het snel te ratificeren; 

11. beklemtoont dat ervoor moet worden gezorgd dat discriminatie in al haar aspecten op 

grond van een handicap in de Europese Unie wordt verboden, met inbegrip van 

meervoudige en intersectionele discriminatie; 

12. verzoekt de EU-lidstaten alle stappen te ondernemen die nodig om redelijke 

accommodatie te waarborgen voor personen met een handicap, teneinde gelijkheid te 

bevorderen, discriminatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat zij, op dezelfde basis als 

anderen, alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen uitoefenen; 

13. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten om personen met een handicap, onder meer 

via hun vertegenwoordigende organisaties, actief bij de besluitvormingsprocessen te 

betrekken in overeenstemming met artikel 4, lid 3, van het CRPD; beveelt bovendien aan 

terdege rekening te houden met de meningen van personen met een handicap in de loop 

van deze processen; 

14. verzoekt de EU-lidstaten en -instellingen ervoor te zorgen dat mogelijkheden om deel te 

nemen aan raadplegingsprocessen duidelijk en breed worden bekendgemaakt in 

toegankelijke media, dat input ook in andere formaten kan worden gegeven, zoals versies 

in braille of Easy Read, en dat openbare hoorzittingen en bijeenkomsten waarin de 

voorgestelde wetgeving en het voorgestelde beleid worden besproken, volledig 

toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap, waaronder personen met 

verstandelijke beperkingen en leerproblemen; 

15. dringt er bij alle EU-instellingen op aan ervoor te zorgen dat al hun externe en interne 

communicatie, zoals documenten, video's en websites, voldoende toegankelijk is en ook in 

alternatieve formaten en media, zoals braille, Easy Read en gebarentaal, wordt 

aangeboden; 

16. is van mening dat de Europese instellingen, en met name het Parlement, de Raad en de 

Commissie, actie moeten ondernemen om te waarborgen dat de huidige en toekomstige 

regelgeving de mensenrechten in acht neemt en volledig in overeenstemming is met het 

CRPD; 

17. merkt op dat drie lidstaten van de Europese Unie (Finland, Nederland en Ierland) het 

CRPD nog steeds niet hebben geratificeerd. roept deze lidstaten op dit zo snel mogelijk te 
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doen; 

18. verzoekt de EU-instellingen vooral de nadruk te leggen op de rechten van kinderen met 

een handicap en op de behoeften van hun familie, de huidige verenigbaarheid van de EU-

wetgeving met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind te beoordelen en ernaar te 

streven alle belemmeringen weg te nemen die kinderen met een handicap in hun dagelijks 

leven ervaren, door hun familie voldoende te steunen, onder andere door subsidies te 

verlenen en specifieke diensten beschikbaar te stellen; 

19. vestigt de aandacht op het geweld, de intimidaties, het seksueel misbruik op school, thuis 

of in een instelling waarvan kinderen met een handicap meer kans lopen het slachtoffer te 

worden; dringt er bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan doeltreffender in te grijpen 

en het geweld tegen kinderen met een handicap met specifieke maatregelen en 

toegankelijke ondersteunende diensten te bestrijden; 

20. benadrukt dat om de bescherming van de rechten van kinderen met een handicap te 

waarborgen hun familie voldoende moet worden gesteund door de 

wetgevingsinstrumenten waarover de EU beschikt te versterken en te ontwikkelen, zoals 

de gewaarborgde verlenging van het ouderschapsverlof voor ouders van kinderen met een 

handicap; 

21. vraagt om een interinstitutioneel coördinatiemechanisme op te zetten voor de 

tenuitvoerlegging en opvolging van het CRPD, dat garandeert dat personen met een 

handicap via de organisaties die hen vertegenwoordigen, aan het goedkeuringsproces 

deelnemen; 

22. erkent dat het CRPD een positief en cruciaal instrument is gebleken om tot 

wetshervormingen aan te sporen en de lidstaten te verplichten om opnieuw te onderzoeken 

hoe tegen personen met een handicap wordt aangekeken; betreurt echter de grote 

uitdagingen waarmee personen met een handicap nog steeds te kampen hebben in 

strategische domeinen zoals strafrecht en politieke participatie; beschouwt volledige 

toegang tot het politieke systeem voor alle personen met een handicap als een prioriteit; 

erkent dat deze toegang meer moet zijn dan een louter fysieke toegang om een stem uit te 

brengen en een brede waaier aan initiatieven moet omvatten om het democratische proces 

voor alle burgers open te stellen; het moet hierbij gaan om verkiezingsmateriaal in 

gebarentaal, braille en Easy Read, alle nodige bijstand aan personen met een handicap bij 

het stemmen, het stimuleren van stemmen per post of bij volmacht waar mogelijk en het 

wegnemen van obstakels voor burgers met een handicap die zich kandidaat willen stellen, 

alsmede het besteden van aandacht aan bestaande regels inzake handelingsbekwaamheid 

en de gevolgen daarvan voor de mogelijkheid van personen om volledig deel te nemen 

aan het democratische proces; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat 

de bepalingen van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van 

minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers 

van strafbare feiten en de bepalingen van Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op 

vertolking en vertaling in strafprocedures en Richtlijn 2012/13/EU betreffende het recht 

op informatie in strafprocedures, en in het bijzonder van Richtlijn 2013/48/EU betreffende 

het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering 

van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten 

brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te 
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communiceren tijdens de vrijheidsbeneming, naar behoren en volledig worden uitgevoerd, 

vooral in het geval van personen met een handicap; 

23. betreurt het en zeerste dat veel staten via juridische procedures de 

handelingsbekwaamheid geheel of gedeeltelijk blijven ontnemen aan personen met 

verstandelijke beperkingen; verzoekt de EU-lidstaten op een positieve manier om te gaan 

met handelingsbekwaamheid door eerder te kiezen voor ondersteunende insluiting dan 

voor automatische uitsluiting; 

24. verzoekt de Commissie de gegevensverzameling over handicaps te harmoniseren door 

sociale enquêtes uit te voeren overeenkomstig artikel 31 van het CRPD, om de 

ontwikkelingen in de sector nauwkeurig in kaart te brengen en er bekendheid aan te 

geven; benadrukt dat bij die gegevensverzameling methoden moeten worden gebruikt die 

rekening houden met alle personen met een handicap, ook zij die ernstigere beperkingen 

hebben en zij die in een instelling wonen; alle verzamelde gegevens moeten worden 

onderworpen aan de strenge eisen van initiatieven op het gebied van mensenrechten en 

gegevensbescherming met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het Handvest voor de grondrechten van 

de Europese Unie en de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn; benadrukt dat deze 

enquêtes zo specifiek, nauwkeurig en doelgericht mogelijk zijn en dat ze worden gevolgd 

door passende studies en werkgroepen die passende acties en doeltreffende ingrepen 

waarborgen; 

25. betreurt de gebrekkige toegankelijkheid tot het Europese noodnummer 112 en verzoekt de 

Commissie de toegankelijkheid van het nummer 112 voor personen met een handicap te 

verbeteren door gebruik te maken van de nieuwe generatie van technologieën van het 

nummer 112; 

26. vraagt om versterking van de bestaande instanties voor gelijke kansen, zodat ze kunnen 

helpen bij het mainstreamen, bevorderen en monitoren van het CRPD; herinnert de EU en 

de lidstaten aan de verplichting om op een zinvolle manier in dialoog te treden met het 

maatschappelijk middenveld en in het bijzonder met organisaties van personen met een 

handicap; 

27. vraagt dat de rechten van personen met een handicap in de overkoepelende sociaal-

economische agenda van de EU worden geïntegreerd, in het bijzonder in de Europa 2020-

strategie en het Europees semester; beveelt aan een Europees Pact voor gehandicapten 

goed te keuren zodat de rechten van personen met een handicap een bod komen in alle 

EU-initiatieven; 

28. is van mening dat de EU-instellingen moeten overwegen om toekomstige en bestaande 

financieringsstromen open te stelen voor organisaties die actief personen met een 

handicap vertegenwoordigen; 

29. erkent dat kwetsbare leden van de samenleving nog meer worden gemarginaliseerd als zij 

een handicap hebben en benadrukt dat de EU-instellingen en lidstaten hun inspanningen 

moeten verdubbelen om volledig te voorzien in rechten en diensten voor alle personen met 

een handicap, met inbegrip van staatlozen, daklozen, vluchtelingen en asielzoekers en 

personen die tot minderheden behoren; beklemtoont de noodzaak om het thema handicap 

in het migratie- en vluchtelingenbeleid te integreren; 
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30. beklemtoont dat om de volledige eerbiediging van de rechten van personen met een 

handicap te waarborgen het noodzakelijk is dat hun de vrijheid wordt gegeven zelf te 

kiezen hoe ze willen leven en hoe ze hun potentieel het best kunnen benutten, door 

bijvoorbeeld vormen van ondersteuning zoals mantelzorg te versterken; 

31. betreurt ten zeerste de desastreuze omstandigheden waarin personen met een handicap in 

sommige lidstaten zijn geplaatst, en verzoekt de lidstaten alles in het werk te stellen om 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en in het bijzonder artikel 3 

betreffende het verbod op onmenselijke of vernederende behandelingen na te leven; 

32. is van oordeel dat de Raad de richtlijn inzake gelijke behandeling moet goedkeuren en de 

werking ervan ook tot andere domeinen dan alleen werkgelegenheid moet uitbreiden; 

33. stelt voor dat iedereen die door de EU in dienst wordt genomen voor het beheer van de 

buitengrenzen en de asielcentra, een specifieke opleiding krijgt met betrekking tot de 

behoeften van personen met een handicap om te garanderen dat aan hun behoeften wordt 

voldaan; 

34. verzoekt de instellingen van de Europese Unie informatiecampagnes over de rechten van 

personen met een handicap, maar ook over hun verscheidenheid, vaardigheden en talenten 

op te zetten en te steunen; 

35. betreurt dat personen met een handicap nog steeds met obstakels worden geconfronteerd 

die hun toegang tot goederen en diensten belemmeren; is van mening dat deze obstakels 

hun deelname aan de maatschappij beperken en hun rechten als burgers schenden; is 

verheugd over de steun die het Parlement in november 2015 aan de toegankelijkheidswet 

heeft gegeven, maar erkent dat een toegankelijkheidswet geen wondermiddel is; vraagt dat 

deze wet zo snel mogelijk wordt vastgesteld en volledig ten uitvoer wordt gelegd; 

36. beveelt aan dat om de sociale integratie van personen met een handicap te waarborgen het 

noodzakelijk is alle huidige integratiebelemmerende obstakels weg te nemen in het 

onderwijs, op het werk, in het openbaar leven en in de gemeenschap waartoe zij behoren; 

37. beveelt aan dat om de waardige integratie van personen met een handicap in de 

maatschappij te waarborgen, het juiste gebruik van de Europese fondsen moet worden 

aangemoedigd die dit integratieproces bevorderen door nieuwe ideeën, nieuwe 

technologieën en nieuwe methoden te onderzoeken, te ontwikkelen, toe te passen en te 

verspreiden; 

38. beveelt aan dat het beginsel van vrij verkeer van personen met een handicap binnen de 

Europese Unie wordt gewaarborgd door alle belemmeringen weg te nemen die nu nog 

bestaan; 

39. wijst op het vermogen van de EU-instellingen om het bewustzijn te vergroten en verzoekt 

hen mensen meer bewust te maken van de bescherming en het bestaan van de rechten van 

personen met een handicap; 

40. onderstreept het recht op seksuele en reproductieve gezondheid; benadrukt dat er ook voor 

personen met een handicap seksuele voorlichting moet worden ontwikkeld en gebruikt, 

gebaseerd op een holistische benadering en verstrekt in een veilige en taboeloze sfeer; 
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41. benadrukt de behoefte aan intensere politieke samenwerking binnen het kader, alsmede 

aan financiële middelen en personeel om te waarborgen dat het zijn verplichtingen kan 

nakomen en gevolg kan geven aan de aanbevelingen van het CRPD; 

42. verzoekt het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie gevolg te 

geven aan alle aanbevelingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een 

handicap en ervoor te zorgen dat in alle toekomstige regelgeving aan de verplichtingen 

van het verdrag wordt voldaan. 
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