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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 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 niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są narażone w codziennym 

życiu na dyskryminację na wielu płaszczyznach; może ona przybrać różne formy – 

fizyczną, emocjonalną, seksualną, ekonomiczną – i obejmuje przemoc ze strony partnera 

w związku, ze strony opiekunów, przemoc seksualną i przemoc instytucjonalną; 

1. przyjmuje do wiadomości, iż należy uznać, że niemal 80 mln obywateli europejskich jest 

niepełnosprawnych oraz że obywatele ci powinni mieć zapewniony nieograniczony dostęp 

do wszystkich usług i możliwość korzystania z praw oferowanych przez Unię Europejską; 

2. podziela obawy Komitetu ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych dotyczące braku 

jasnej strategii Unii Europejskiej na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych; 

3. wzywa Komisję Europejską, aby dokonała przeglądu strategii w sprawie 

niepełnosprawności 2010–2020 z myślą o pełnym wdrożeniu Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych oraz zważywszy na uwagi końcowe Komitetu ONZ do spraw 

Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 października 2015 r., wraz z określeniem 

harmonogramu i dokładnych wskaźników; 

4. wyraża ubolewanie z powodu dyskryminacji i wykluczenia, których nadal obecnie 

doświadczają osoby niepełnosprawne; wzywa Komisję do zapewnienia jak największej 

synergii między unijną strategią niepełnosprawności na lata 2010–2020 a 

postanowieniami Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

kobiet i Konwencji ONZ o prawach dziecka, aby zapewnić możliwość rzeczywistego 

korzystania w szerokim z uznanych praw i ich skutecznego wykonywania, również 

poprzez harmonizację i wdrożenie ram prawnych oraz prowadzenie działań kulturalnych i 

politycznych; 

5. podkreśla potrzebę włączenia do nowej europejskiej strategii w sprawie 

niepełnosprawności wyraźnej perspektywy płci, przewidującej zwalczanie przemocy 

wobec kobiet oraz przemocy domowej wobec kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych; 

6. apeluje do Komisji o wypracowanie zorganizowanego dialogu z przedstawicielami 

organizacji osób niepełnosprawnych w celu prowadzenia z nimi konsultacji i współpracy 

przy przeglądzie i wdrażaniu, w tym formułowaniu odpowiedzi na pisma wystosowane 

przez Komitet ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, a także przy 

opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkich strategii politycznych UE; 

7. apeluje do instytucji UE o podjęcie skutecznych środków w celu poprawy warunków 

życia kobiet niepełnosprawnych, zgodnie z zaleceniami Komitetu ONZ do spraw Praw 

Osób Niepełnosprawnych dotyczącymi przeglądu wdrażania przez UE Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych; 
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8. zwraca się do państw członkowskich i instytucji UE o zapewnienie, by informacje o 

możliwości udziału w procesach konsultacji były wyraźne i szeroko rozpowszechnione w 

postaci komunikatów dostępnych dla osób niepełnosprawnych i sformułowanych przy 

użyciu alfabetu Braille’a czy w wersji easy-read; 

9. zdecydowanie ubolewa nad faktem, że Rada nadal nie przyjęła wniosku z 2008 r. 

dotyczącego dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 

osób bez względu na wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną; ponawia swój apel do Rady o jak najszybsze przyjęcie wniosku; 

10. wyraża również głębokie ubolewanie z powodu opóźnienia w procesie ratyfikacji Traktatu 

z Marrakeszu w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych 

osobom niewidomym i słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do jego szybkiej ratyfikacji; 

11. podkreśla, że należy dołożyć starań, by dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność 

– we wszystkich jej aspektach – była zabroniona w Unii Europejskiej, w tym 

dyskryminacja wieloraka i krzyżowa; 

12. apeluje do państw członkowskich o podjęcie właściwych kroków w celu zadbania o to, by 

osobom niepełnosprawnym zostały zapewnione racjonalne usprawnienia, tak by 

promować równość i wyeliminować dyskryminację oraz aby osoby te mogły na równi z 

innymi korzystać ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności; 

13. zwraca się do instytucji UE i państw członkowskich o aktywne zaangażowanie osób 

niepełnosprawnych w procesy decyzyjne, także poprzez ich organizacje 

przedstawicielskie, zgodnie z art. 4 ust. 3 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; 

zaleca ponadto, by brać pod uwagę opinie wyrażone  przez osoby niepełnosprawne, 

uwzględniając je w tych procesach; 

14. wzywa państwa członkowskie i instytucje do dopilnowania, aby możliwości uczestnictwa 

w procesach konsultacji były wyraźnie i szeroko komunikowane z wykorzystaniem 

dostępnych środków komunikacji, aby możliwe było przekazywanie informacji w innych 

formach, takich jak alfabet Braille’a i wersje easy-read oraz aby wysłuchania publiczne 

oraz otwarte posiedzenia, na których omawiane są proponowane regulacje i strategie 

polityczne, były w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób mających trudności w uczeniu się; 

15. apeluje do wszystkich instytucji UE o upewnienie się, że cała komunikacja zewnętrzna i 

wewnętrzna instytucji, w tym dokumenty, nagrania wideo i strony internetowe są 

odpowiednio dostępne i że można z nich korzystać również w alternatywnych formatach i 

za pośrednictwem alternatywnych środków komunikacji, takich jak alfabet Braille’a, 

wersje easy-read czy język migowy; 

16. uważa, że instytucje UE, w szczególności Parlament, Rada i Komisja powinny podjąć 

działania w celu zadbania o to, by wszystkie obowiązujące i przyszłe akty prawne były 

weryfikowane pod kątem poszanowania praw człowieka i w pełni zgodne z Konwencją o 

prawach osób niepełnosprawnych; 
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17. zwraca uwagę, że trzy państwa członkowskie, a mianowicie Finlandia, Holandia i 

Irlandia, dotychczas nie ratyfikowały Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; 

wzywa te państwa członkowskie do jak najszybszej ratyfikacji; 

18. wzywa instytucje UE do zwrócenia szczególnej uwagi na prawa niepełnosprawnych 

dzieci i potrzeby ich rodzin, przeprowadzenia oceny zgodności UE z Konwencją ONZ o 

prawach dziecka i podjęcia działań w celu usunięcia wszelkich przeszkód, z jakimi 

spotykają się dzieci niepełnosprawne w życiu codziennym, jak również udzielenia 

odpowiedniego wsparcia ich rodzinom, m.in. w postaci zasiłków i specjalnych świadczeń; 

19. zwraca uwagę na przemoc, zastraszanie i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych w 

szkole, w domu lub w instytucjach, na które to zachowania są bardziej narażone dzieci 

niepełnosprawne; zdecydowanie wzywa UE i jej państwa członkowskie do podejmowania 

skuteczniejszych działań i do zwalczania przemocy wobec dzieci niepełnosprawnych za 

pomocą konkretnych środków i dostępnych usług wsparcia; 

20. podkreśla, że w celu zagwarantowania ochrony praw dziecka niepełnosprawnego należy 

zapewnić odpowiednie wsparcie rodzinom, wzmacniając i rozwijając instrumenty prawne, 

jakimi dysponuje UE, takie jak na przykład gwarancja przedłużenia urlopu rodzicielskiego 

rodzicom dzieci niepełnosprawnych; 

21. apeluje o ustanowienie międzyinstytucjonalnego mechanizmu koordynacji w celu 

wdrażania i monitorowania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przy 

zapewnieniu udziału osób niepełnosprawnych, za pośrednictwem organizacji je 

reprezentujących, w procesie przyjmowania tego aktu; 

22. przyznaje, że Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych okazała się pozytywnym i 

ważnym narzędziem promowania reform prawa oraz zmusiła państwa członkowskie do 

ponownego przeanalizowania, w jaki sposób postrzegane są osoby niepełnosprawne; 

wyraża jednak ubolewanie, że osoby niepełnosprawne nadal zmagają się z trudnymi 

wyzwaniami w strategicznych obszarach, takich jak wymiar sprawiedliwości w sprawach 

karnych i udział w życiu politycznym; za priorytet uznaje pełny i całkowity dostęp 

wszystkich osób niepełnosprawnych do systemu politycznego; uważa, że ten dostęp nie 

powinien się ograniczać jedynie do czysto fizycznego dostępu do urn, ale powinien 

obejmować szereg inicjatyw, które przybliżą proces demokratyczny do wszystkich 

obywateli; powinien obejmować materiały wyborcze w języku migowym, pisane 

alfabetem Braille'a oraz w wersji easy-read, pełne udzielanie niezbędnej pomocy osobom 

niepełnosprawnym podczas procedury głosowania, propagowanie w miarę możliwości 

głosowania listownego lub za pośrednictwem pełnomocnika, a także usunięcie przeszkód 

dla tych niepełnosprawnych obywateli, którzy pragną kandydować w wyborach, oraz 

zajęcie się kwestią obowiązujących przepisów dotyczących zdolności prawnej i ich 

ewentualnego wpływu na możliwości pełnego udziału osób niepełnosprawnych w 

procesie demokratycznym; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 

prawidłowego i pełnego wdrożenia przepisów art. 3 ust. 2 dyrektywy 2012/29/UE 

ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw 

oraz dyrektyw 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia 

pisemnego w postępowaniu karnym i 2012/13/UE w sprawie prawa do informacji w 

postępowaniu karnym, a w szczególności dyrektywy 2013/48/UE w sprawie prawa 

dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym 
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europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby 

trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i 

organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności, w szczególności w przypadku 

osób niepełnosprawnych; 

23. zdecydowanie potępia fakt, że wiele państw nadal odmawia zdolności prawnej podczas 

procesu sądowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie lub ogranicza tę zdolność; 

wzywa państwa członkowskie do pozytywnego rozwiązania kwestii zdolności prawnej 

poprzez skłanianie się raczej ku integracji przy zapewnieniu wsparcia niż ku 

automatycznemu wykluczeniu; 

24. wzywa Komisję do harmonizacji gromadzenia danych dotyczących niepełnosprawności 

za pomocą unijnych sondaży społecznych zgodnie z art. 31 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych w celu dokładnego informowania o zmianach w tym obszarze i 

identyfikowania tych zmian; podkreśla, że podczas gromadzenia danych należy 

wykorzystywać metodologie włączające wszystkie osoby niepełnosprawne, również 

osoby z poważniejszą niepełnosprawnością oraz te przebywające w ośrodkach opieki; 

wszystkie zgromadzone dane powinny zostać poddane analizie pod kątem zgodności z 

prawami człowieka i inicjatywami w zakresie ochrony danych, w tym – choć nie 

wyłącznie – zgodności z przepisami europejskiej konwencji praw człowieka, Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz dyrektywy o prywatności i łączności 

elektronicznej; podkreśla, że wspomniane sondaże winny mieć charakter jak najbardziej 

szczegółowy i ukierunkowany, a po ich zakończeniu należy przeprowadzić stosowne 

analizy i warsztaty gwarantujące podjęcie odpowiednich działań i skutecznych działań; 

25. wyraża ubolewanie z powodu braku dostępności europejskiego numeru alarmowego 112 i 

wzywa Komisję do udostępnienia numeru 112 osobom niepełnosprawnym dzięki 

wykorzystaniu technologii 112 nowej generacji; 

26. apeluje o wzmocnienie istniejących organów ds. równości, tak by wspierały one 

włączanie do głównego nurtu polityki, promowanie i monitorowanie Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych; przypomina UE i jej państwom członkowskim o 

wymogu podjęcia konstruktywnego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, a w 

szczególności z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne; 

27. apeluje o włączenie praw osób niepełnosprawnych do ogólnego programu społeczno-

gospodarczego UE, w szczególności do strategii „Europa 2020” i europejskiego semestru; 

zaleca przyjęcie paktu na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zagwarantowania, że 

prawa osób niepełnosprawnych zostaną uwzględnione we wszystkich inicjatywach UE; 

28. uważa, że instytucje UE powinny rozważyć otwarcie przyszłych i istniejących kanałów 

finansowania dla organizacji aktywnie reprezentujących osoby niepełnosprawne; 

29. przyznaje, że najsłabsi członkowie społeczeństwa są jeszcze bardziej marginalizowani, 

jeżeli dotyka ich niepełnosprawność, i podkreśla, że instytucje UE i państwa 

członkowskie powinny podwoić wysiłki w celu pełnego zapewnienia praw i usług 

wszystkim osobom niepełnosprawnym, w tym bezpaństwowcom, osobom bezdomnym, 

uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, a także osobom należącym do mniejszości; 

podkreśla potrzebę włączenia kwestii niepełnosprawności do polityki migracyjnej i 

polityki wobec uchodźców; 
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30. podkreśla, że w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw osób niepełnosprawnych 

należy zagwarantować im wolny wybór sposobu życia i jak najlepszego wykorzystania 

swojego potencjału, na przykład przez zwiększenie nacisku na instytucję opiekuna; 

31. zdecydowanie potępia katastrofalne warunki przetrzymywania osób niepełnosprawnych w 

niektórych państwach członkowskich i wzywa państwa członkowskie, by dołożyły 

wszelkich starań w celu przestrzegania europejskiej konwencji praw człowieka i jej art. 3 

dotyczącego zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania; 

32. uważa, że Rada powinna przyjąć dyrektywę w sprawie równego traktowania oraz 

rozszerzyć jej zakres poza obszar zatrudnienia; 

33. sugeruje, by wszystkie osoby zatrudnione przez UE do zarządzania jej granicami 

zewnętrznymi oraz w ośrodkach przyjmowania osób ubiegających się o azyl przeszły 

specjalne szkolenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak by zadbać o 

zaspokojenie ich potrzeb; 

34. wzywa instytucje UE do przygotowania i wspierania kampanii informacyjnych o prawach 

osób niepełnosprawnych, a także o ich różnorodności, umiejętnościach i talentach; 

35. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że osoby niepełnosprawne nadal napotykają 

przeszkody w dostępie do towarów i usług; uważa, że te przeszkody prowadzą do 

ograniczenia ich udziału w społeczeństwie i stanowią naruszenie ich praw obywatelskich; 

wyraża zadowolenie z poparcia przez Parlament w listopadzie 2015 r. aktu w sprawie 

dostępności, jednak przyznaje, że akt ten nie stanowi uniwersalnego rozwiązania; apeluje 

o jak najszybsze przyjęcie i pełne wdrożenie tego aktu; 

36. stwierdza, że w celu włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego trzeba 

usunąć wszelkie bariery i przeszkody, które wciąż jeszcze ograniczają ich integrację w 

kontekście systemów nauczania, miejsca pracy, życia publicznego i społeczności, do 

której należą; 

37. apeluje o zapewnienie – z myślą o właściwej integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych – zachęt wspierających prawidłowe korzystanie z funduszy 

europejskich, które wspomagają ten proces przez badania, rozwój, wdrażanie i 

rozpowszechnianie nowych pomysłów, technologii i metod; 

38. zaleca, by przestrzeganie zasady swobodnego przepływu niepełnosprawnych obywateli w 

UE zagwarantować przez usunięcie wszystkich do dziś jeszcze istniejących barier; 

39. uznaje zdolność instytucji UE do szerzenia świadomości i apeluje do nich o szerzenie 

świadomości ochrony i zapewnianie praw osób niepełnosprawnych; 

40. zwraca uwagę na prawo do zdrowia oraz prawa seksualne i reprodukcyjne; podkreśla, że 

edukacja seksualna musi być opracowywana i realizowana również z myślą o osobach 

niepełnosprawnych, w oparciu o całościowe podejście, i że należy ją prowadzić w 

bezpiecznej i wolnej od tematów tabu atmosferze; 

41. podkreśla potrzebę poprawy współpracy politycznej w tych ramach, z uwzględnieniem 

zasobów finansowych i ludzkich, aby zapewnić możliwość wypełnienia zobowiązań i 
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wdrożenia zaleceń określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; 

42. wzywa Parlament, Radę i Komisję do pełnego wdrożenia zaleceń Komitetu Narodów 

Zjednoczonych do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych oraz do zapewnienia 

przestrzegania konwencji we wszystkich przyszłych aktach prawnych. 
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