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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru ocuparea 

forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât femeile și fetele cu handicap sunt expuse mai multor aspecte ale discriminării în 

viața lor de zi cu zi; întrucât aceasta poate lua diverse forme – fizică, emoțională, sexuală 

și economică – și include violența în familie, violența din partea îngrijitorilor, violența 

sexuală și violența instituțională, 

1. recunoaște faptul că aproximativ 80 de milioane de cetățeni europeni sunt considerați ca 

având un handicap și că acești cetățeni ar trebui să aibă acces necondiționat la toate 

serviciile și drepturile oferite de Uniunea Europeană; 

2. împărtășește îngrijorările Comitetului CNUDPH în legătură cu lipsa unei strategii clare a 

Uniunii Europene în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap; 

3. invită Comisia să-și revizuiască Strategia pentru persoanele cu handicap pe 2010-2020, 

pentru a pune pe deplin în aplicare Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap și pentru a lua în considerare Observațiile finale ale 

Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap din 2 octombrie 2015, și să 

stabilească un calendar și indicatori clari care să o însoțească; 

4. regretă că, și în prezent, persoanele cu handicap mai sunt supuse discriminării și 

excluderii; solicită Comisiei să realizeze sinergii maxime între Strategia UE 2010-2020 

pentru persoanele cu handicap și prevederile Convenției privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare față de femei (CEDAW) și ale Convenției ONU cu privire la 

drepturile copilului, pentru a asigura, inclusiv prin armonizarea și punerea în aplicare a 

cadrului legislativ și prin acțiuni culturale și politice, că beneficiarii drepturilor 

recunoscute se bucură pe larg de acestea și le exercită în mod efectiv; 

5. subliniază necesitatea includerii unei perspective de gen clare în noua Strategie europeană 

pentru persoanele cu handicap, care să includă combaterea violenței împotriva femeilor și 

a violenței domestice împotriva femeilor și a fetelor cu handicap; 

6. îndeamnă Comisia să dezvolte un dialog structurat cu organizațiile care reprezintă 

persoanele cu handicap, să le consulte și să coopereze cu acestea în procesul de revizuire 

și de punere în aplicare, inclusiv la formularea unui răspuns la lista de probleme întocmită 

de Comitetul CNUDPH, precum și la elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea 

tuturor politicilor UE; 

7. invită instituțiile UE să ia măsuri eficace pentru a îmbunătăți viețile femeilor cu handicap, 

în conformitate cu recomandările Comitetului CNUDPH referitoare la evaluarea punerii în 

aplicare de către Uniunea Europeană a CNUDPH; 

8. solicită statelor membre și instituțiilor UE să se asigure că oportunitățile de participare la 

procesele de consultare a publicului sunt făcute cunoscute în mod clar și pe scară largă 
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prin intermediul mijloacelor de comunicare accesibile persoanelor cu handicap, precum 

alfabetul Braille sau versiunile „Easy Read”; 

9. regretă profund faptul că Consiliul nu a adoptat încă propunerea de directivă din 2008 cu 

privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de 

religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; solicită din nou Consiliului 

să facă acest lucru cât mai curând posibil; 

10. de asemenea, regretă profund întârzierea procesului de ratificare a Tratatului de la 

Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 

deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și solicită 

Comisiei și statelor membre să ratifice acest tratat în cel mai scurt timp; 

11. subliniază necesitatea asigurării faptului că discriminarea pe motiv de handicap este 

interzisă sub toate aspectele în Uniunea Europeană, inclusiv discriminarea multiplă și 

intersecțională; 

12. invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că sunt efectuate 

amenajări corespunzătoare pentru persoanele cu handicap, în scopul de a promova 

egalitatea și de a elimina discriminarea, precum și în scopul de a le permite acestora să își 

exercite, în egală măsură cu celelalte persoane, toate drepturile omului și libertățile 

fundamentale; 

13. solicită instituțiilor UE și statelor membre să asigure participarea activă a persoanelor cu 

handicap în cadrul proceselor decizionale, inclusiv prin intermediul organizațiilor lor 

reprezentative, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din CNUDPH; recomandă 

insistent, de asemenea, să se țină seama în mod corespunzător de opiniile exprimate de 

persoanele cu handicap în cadrul acestor procese; 

14. invită statele membre și instituțiile UE să aducă la cunoștință în mod clar și pe larg 

oportunitățile de participare la procesele consultative, folosind modalități de comunicare 

accesibile, să asigure posibilitatea efectuării de contribuții în alte formate, cum ar fi 

Braille sau „Easy Read” (ușor lizibile), precum și accesibilitatea deplină pentru persoanele 

cu handicap, inclusiv pentru persoanele cu handicap intelectual și cognitiv, a audierilor 

publice și a reuniunilor în care se discută propunerile de legi și de politici; 

15. îndeamnă instituțiile UE să se asigure că toate comunicările lor externe și interne, inclusiv 

documentele, înregistrările video și site-urile web, oferă un nivel corespunzător de 

accesibilitate și sunt puse la dispoziție în formate și prin mijloace de comunicare 

alternative, cum ar fi Braille, „Easy Read” (ușor lizibile) și limbajul semnelor; 

16. consideră că instituțiile europene, îndeosebi Parlamentul, Consiliul și Comisia ar trebui să 

garanteze că legislația existentă și cea viitoare respectă drepturile omului și respectă pe 

deplin CNUDPH; 

17. observă că trei state membre, și anume Finlanda, Țările de Jos și Irlanda, încă nu au 

ratificat CNUDPH; invită aceste state membre să o ratifice în cel mai scurt timp posibil; 

18. invită instituțiile UE să pună un accent deosebit pe drepturile copiilor cu handicap și pe 

nevoile familiilor acestora, să evalueze compatibilitatea actuală a UE cu Convenția ONU 
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cu privire la drepturile copilului și să ia măsuri pentru a elimina toate obstacolele cu care 

se confruntă copiii cu handicap în viața de zi cu zi, susținând în mod adecvat familiile 

acestora, inclusiv prin subvenții și de servicii specifice; 

19. atrage atenția asupra faptului că copiii cu handicap sunt cei mai susceptibili de a deveni 

victime ale actelor de violență, de intimidare și de abuz sexual, la școală, acasă sau în 

cadrul instituțiilor; solicită Uniunii Europene și statelor membre să intervină într-un mod 

mai eficient și să combată actele de violență împotriva copiilor cu handicap prin 

intermediul unor măsuri specifice și al unor servicii de sprijin accesibile; 

20. subliniază că, pentru a proteja drepturile copiilor cu handicap, se impune ca familiile 

acestora să beneficieze de un nivel adecvat de sprijin prin îmbunătățirea și valorificarea 

instrumentelor legislative aflate la dispoziția UE, precum cel ce oferă un concediu 

prelungit pentru creșterea copilului în cazul părinților copiilor cu handicap; 

21. solicită să fie creat un mecanism de coordonare interinstituțional pentru punerea în 

aplicare și monitorizarea CNUDPH, care să asigure participarea persoanelor cu handicap, 

prin intermediul organizațiilor care le reprezintă, la procesul de adoptare; 

22. recunoaște că CNUDPH s-a dovedit a fi un instrument util și esențial pentru promovarea 

reformei legislative și pentru schimbarea modului în care persoanele cu handicap sunt 

percepute în statele membre; regretă, cu toate acestea, dificultățile serioase cu care se mai 

confruntă persoanele cu handicap în domenii strategice precum justiția penală și 

participarea politică; consideră că accesul deplin și integral al tuturor persoanelor cu 

handicap la sistemul politic constituie o prioritate; recunoaște că acest acces trebuie să 

depășească elementarul acces fizic la vot și că ar trebui să includă o gamă largă de 

inițiative care să deschidă procesul democratic pentru toți cetățenii; măsurile respective ar 

trebui să includă materiale electorale în limbajul semnelor, Braille și „Easy Read” (ușor 

lizibil), furnizarea completă a asistenței necesare pentru persoanele cu handicap pe 

parcursul procedurii de vot, promovarea votului prin corespondență și a votului prin 

reprezentare, atunci când este posibil, și eliminarea obstacolelor din calea cetățenilor cu 

handicap care doresc să candideze la alegeri, precum și examinarea normelor în vigoare 

privind capacitatea juridică și impactor acestora asupra capacității persoanelor de a 

participa pe deplin la procesul democratic; invită Comisia și statele membre să garanteze 

că sunt puse în aplicare corect și pe deplin, îndeosebi în cazul persoanelor cu handicap, 

dispozițiile articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme 

minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, precum și ale 

Directivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor 

penale și ale Directivei 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor 

penale, și în special ale Directivei 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un 

avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de 

arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate 

și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de 

libertate; 

23. regretă profund faptul că multe state continuă să respingă sau să limiteze, prin acțiuni în 

instanță, capacitatea juridică a persoanelor cu dificultăți intelectuale; invită statele membre 

să abordeze în mod pozitiv problema capacității juridice, orientându-se mai degrabă către 

o formă a incluziunii care să ofere sprijin, decât către excluderea automată; 
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24. solicită Comisiei să armonizeze colectarea de date privind handicapul prin intermediul 

anchetelor sociale la nivelul UE, în conformitate cu articolul 31 din CNUDPH, pentru a 

identifica cu precizie evoluțiile din sector și a le face cunoscute; subliniază faptul că 

această colectare de date ar trebui să utilizeze metodologii care sunt favorabile incluziunii 

tuturor persoanelor cu handicap, inclusiv persoanelor cu handicapuri mai grave și celor 

care locuiesc în instituții; solicită ca toate datele colectate să respecte exigențele din 

domeniul drepturilor omului și al protecției datelor, inclusiv, dar nu numai, dispozițiile 

stabilite în Convenția europeană a drepturilor omului, în Carta europeană a drepturilor 

fundamentale și în Directiva europeană privind protecția datelor; subliniază că aceste 

anchete trebuie să fie cât mai specifice și mai focalizate și să fie urmate de studii adecvate 

și de ateliere în urma cărora să fie formulate măsuri corespunzătoare și eficiente; 

25. regretă lipsa accesibilității numărului european unic pentru apeluri de urgență 112 și 

solicită Comisiei să îmbunătățească accesibilitatea acestui număr de urgență pentru 

persoanele cu handicap prin utilizarea noii generații de tehnologii pentru numărul 112; 

26. solicită consolidarea organismelor existente de promovare a egalității pentru ca acestea să 

contribuie la integrarea, promovarea și monitorizarea CNUDPH; reamintește UE și 

statelor membre cerința de a colabora în mod semnificativ cu societatea civilă și, în 

special, cu organizațiile care reprezintă persoanele cu handicap; 

27. solicită includerea drepturilor persoanelor cu handicap în agenda socio-economică 

generală a UE, în special în Strategia Europa 2020 și în semestrul european; recomandă 

adoptarea unui pact pentru persoanele cu handicap pentru a asigura integrarea drepturilor 

persoanelor cu handicap în inițiativele UE; 

28. consideră că instituțiile europene ar trebui să analizeze posibilitatea accesului la 

mecanismele de finanțare existente și viitoare pentru organizațiile care reprezintă activ 

persoanele cu handicap; 

29. recunoaște că membrii vulnerabili ai societății sunt marginalizați într-o măsură și mai 

mare dacă au un handicap și subliniază că instituțiile UE și statele membre ar trebui să își 

dubleze eforturile pentru a le garanta pe deplin drepturile și serviciile tuturor persoanelor 

cu handicap, inclusiv persoanelor apatride, persoanelor fără adăpost, refugiaților și 

solicitanților de azil și persoanelor din grupuri minoritare; subliniază necesitatea integrării 

handicapului în politicile sale în materie de migrație și refugiați; 

30. subliniază că, pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu handicap, 

este necesar ca acestor persoane să li se garanteze libertatea de a alege modul în care 

doresc să-și trăiască viața și în care să-și valorifice la maximum potențialul, de exemplu 

recurgând mai mult la mecanisme precum accesul la un îngrijitor; 

31. regretă profund condițiile dezastruoase în care se află persoanele cu handicap în anumite 

state membre și invită statele membre să depună toate eforturile necesare pentru a respecta 

Convenția europeană a drepturilor omului, în special articolul 3 din aceasta privind 

interzicerea tratamentelor inumane și degradante; 

32. consideră că Consiliul ar trebui să adopte Directiva privind egalitatea de tratament și să 

extindă sfera de aplicare a acesteia dincolo de domeniul ocupării forței de muncă; 
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33. propune ca întreg personalul angajat de UE în gestionarea frontierelor sale externe și a 

centrelor pentru primirea solicitanților de azil ar trebui să urmeze o formare specifică, 

pertinentă pentru nevoile persoanelor cu handicap, pentru a se garanta că nevoile acestora 

sunt satisfăcute; 

34. invită instituțiile Uniunii să organizeze și să sprijine campanii de informare referitoare atât 

la drepturile persoanelor cu handicap, cât și la diversitatea, competențele și talentele 

acestora; 

35. regretă faptul că persoanele cu handicap încă întâmpină obstacole în calea accesului lor la 

bunuri și servicii; consideră că aceste obstacole sunt de natură să limiteze participarea lor 

în societate și constituie o încălcare a drepturilor lor cetățenești; salută sprijinul acordat de 

Parlament Legii privind accesibilitatea din noiembrie 2015, dar recunoaște totuși că o lege 

privind accesibilitatea nu reprezintă un panaceu; solicită adoptarea și punerea sa deplină în 

aplicare în cel mai scurt timp posibil; 

36. solicită insistent ca, pentru a garanta integrarea persoanelor cu handicap în societate, să se 

elimine toate barierele și obstacolele care împiedică integrarea acestora în sistemele de 

învățământ, la locul de muncă, în viața publică și în comunitatea din care fac parte; 

37. solicită insistent ca, pentru a garanta integrarea corespunzătoare a persoanelor cu handicap 

în societate, să se încurajeze utilizarea corectă a fondurilor europene destinate sprijinirii 

acestui proces prin intermediul cercetării, al dezvoltării, al punerii în aplicare și al 

difuzării de idei, tehnologii și metode noi; 

38. solicită insistent ca principiul liberei circulații a persoanelor cu handicap în cadrul Uniunii 

Europene să fie garantat prin eliminarea tuturor obstacolelor existente încă în prezent în 

calea exercitări acestei libertăți; 

39. recunoaște capacitățile de sensibilizare ale instituțiilor europene și solicită acestor instituții 

să sporească gradul de sensibilizare cu privire la protecția drepturilor persoanelor cu 

handicap și la acordarea de drepturi acestor persoane; 

40. subliniază drepturile la sănătate sexuală și reproductivă; subliniază că educația sexuală 

trebuie să fie concepută și pusă în practică și pentru persoanele cu handicap, pe baza unei 

abordări holistice, și că trebuie realizată într-un mediu care oferă siguranță și este lipsit de 

tabuuri; 

41. subliniază necesitatea unei cooperări politice mai intense în cadrul stabilit, inclusiv în ceea 

ce privește resursele financiare și umane, pentru a garanta că acesta poate să își 

îndeplinească obligațiile și să pună în aplicare recomandările din CNUDPH; 

42. invită Parlamentul, Consiliul și Comisia să pună integral în aplicare recomandările 

Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap și să 

asigure respectarea convenției în toate actele legislative viitoare. 
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