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NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť 

a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

A. keďže ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú v každodennom živote vystavené 

diskriminácii, ktorá môže mať niekoľko foriem; tieto formy môžu mať podobu fyzického, 

citového, sexuálneho a hospodárskeho násilia a zahŕňajú násilie zo strany partnera, 

opatrovateľov, sexuálne násilie a násilie v ústavoch starostlivosti o zdravotne 

postihnutých; 

1. uznáva skutočnosť, že približne 80 miliónov európskych občanov je pravdepodobne 

zdravotne postihnutých a že títo občania by mali mať nespochybniteľný prístup ku 

všetkým službám a právam Európskej únie; 

2. chápe obavy Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vyplývajúce z 

nedostatku jasnej stratégie na strane Európskej únie na vykonávanie Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím; 

3. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoju stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na 

roky 2010 – 2020 v záujme plného vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím (UNCRPD) a so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru 

OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím z 2. októbra 2015, doplnené 

harmonogramom a presnými ukazovateľmi; 

4. odsudzuje diskrimináciu a vylúčenie, s ktorými sa ešte stále stretávajú osoby so 

zdravotným postihnutím; žiada Komisiu, aby maximalizovala synergie medzi stratégiou 

EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020, ustanoveniami Dohovoru o 

odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru OSN o právach dieťaťa 

s cieľom zaistiť, aby sa uznané práva mohli v plnej miere a účinne uplatňovať, a to aj 

prostredníctvom harmonizácie a vykonávania legislatívneho rámca a na základe 

kultúrnych a politických opatrení; 

5. zdôrazňuje potrebu začlenenia jasnej rodovej perspektívy do novej európskej stratégie pre 

oblasť zdravotného postihnutia, ktorá bude zahŕňať boj proti násiliu voči ženám a 

domácemu násiliu voči ženám a dievčatám so zdravotným postihnutím; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby rozvíjala štruktúrovaný dialóg s organizáciami 

zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím, konzultovala a spolupracovala s nimi v 

rámci procesu preskúmania a vykonávania vrátane vypracovania odpovedí na zoznam tém 

pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a v rámci vypracúvania, 

vykonávania a monitorovania všetkých politík EÚ; 

7. žiada inštitúcie EÚ, aby prijali účinné opatrenia na zlepšenie života žien so zdravotným 

postihnutím v súlade s odporúčaniami Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím k preskúmaniu vykonávania UNCRPD zo strany EÚ; 

8. žiada členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že o možnosti účasti na konzultačných 
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procesoch bude široká verejnosť účinne informovaná aj prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov, ktoré dokážu používať osoby so zdravotným postihnutím komunikujúce 

prostriedkami, ako sú Braillovo písmo alebo ľahko čitateľné formáty; 

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada ešte stále neprijala návrh smernice o 

vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské 

vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z roku 2008; 

opakuje svoju výzvu Rade, aby to čo najskôr urobila; 

10. dôrazne tiež odsudzuje odklad ratifikácie Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k 

uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou 

poruchou čítania a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili jej rýchlu ratifikáciu; 

11. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa v Európskej únii zakázali všetky aspekty 

diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vrátane viacnásobnej a prierezovej 

diskriminácie; 

12. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky primerané kroky na zabezpečenie vhodného 

ubytovania pre osoby so zdravotným postihnutím v záujme podporovania rovnosti a 

odstránenia diskriminácie a s cieľom umožniť im uplatňovať, na rovnakom základe s 

ostatnými, všetky ľudské práva a základné slobody; 

13. žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby osobám so zdravotným postihnutím umožnili 

aktívnu účasť na rozhodovacích procesoch, a to aj prostredníctvom organizácií, ktoré ich 

zastupujú, v súlade s článkom 4 ods. 3 UNCRPD; nalieha zároveň na to, aby sa názory 

osôb so zdravotným postihnutím vyjadrené v priebehu týchto procesov náležite 

zohľadňovali; 

14. vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že o možnosti účasti na 

konzultačných procesoch bude široká verejnosť informovaná prostredníctvom prístupných 

komunikačných prostriedkov, že bude možné zapájať sa do konzultácií aj v iných 

formátoch, ako je napríklad Braillovo písmo alebo ľahko čitateľné formáty, a že verejné 

vypočutia a schôdze, na ktorých sa bude diskutovať o navrhovaných zákonoch 

a politikách, budú podľa možnosti v plnej miere prístupné pre osoby so zdravotným 

postihnutím vrátane tých, ktorí sú postihnutí mentálne alebo trpia poruchami učenia; 

15. žiada všetky inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že každá ich externá a interná komunikácia 

vrátane dokumentov, videí a webových stránok bude primerane prístupná a bude sa 

poskytovať aj v alternatívnych formátoch a komunikačnými prostriedkami, ako sú 

Braillovo písmo, ľahko čitateľné formáty a znaková reč; 

16. domnieva sa, že inštitúcie EÚ, najmä Parlament, Rada a Komisia, by mali zabezpečiť, aby 

sa v existujúcich a budúcich právnych predpisoch zaručili ľudské práva a aby sa v plnej 

miere dodržiaval UNCPRD; 

17. konštatuje, že tri členské štáty, Fínsko, Holandsko a Írsko, UNCPRD stále neratifikovali; 

vyzýva tieto členské štáty, aby ho čo najskôr ratifikovali; 

18. žiada inštitúcie EÚ, aby sa osobitne zamerali na práva detí so zdravotným postihnutím a 

potreby ich rodičov, posúdili aktuálnu zlučiteľnosť pravidiel EÚ s Dohovorom OSN 
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o právach dieťaťa a pracovali na odstránení všetkých prekážok, ktorým deti 

so zdravotným postihnutím čelia v bežnom živote, prostredníctvom skutočnej podpory pre 

ich rodiny vrátane poskytovania grantov a špeciálnych služieb; 

19. poukazuje na násilie, zastrašovanie a sexuálne zneužívanie v škole, doma alebo v 

ústavoch, voči ktorým sú deti so zdravotným postihnutím zraniteľnejšie; žiada EÚ a jej 

členské štáty, aby konali účinnejšie a bojovali proti násiliu páchanému na deťoch so 

zdravotným postihnutím prostredníctvom osobitných opatrení a prístupných podporných 

služieb; 

20. zdôrazňuje, že ak sa majú práva detí so zdravotným postihnutím chrániť, ich rodinám sa 

musí zaručiť náležitá podpora prostredníctvom posilnenia a vytvorenia právnych 

nástrojov, ktoré bude mať EÚ k dispozícii, ako napríklad nástroj, ktorým sa stanovuje 

predĺžená rodičovská dovolenka pre rodičov detí so zdravotným postihnutím; 

21. požaduje vytvorenie medziinštitucionálneho koordinačného mechanizmu na uplatňovanie 

a monitorovanie UNCPRD, ktorým sa zabezpečí účasť osôb so zdravotným postihnutím 

na procese schvaľovania prostredníctvom organizácií, ktoré ich zastupujú; 

22. uznáva, že UNCRPD sa ukázal ako pozitívny a dôležitý nástroj na presadzovanie reformy 

práva a na vytváranie tlaku na členské štáty, aby preskúmali, ako sú osoby so zdravotným 

postihnutím vnímané; vyjadruje však poľutovanie nad stále zložitými výzvami, ktorým 

čelia osoby so zdravotným postihnutím v strategických oblastiach, ako sú trestné 

súdnictvo a účasť na politickom živote. považuje za prioritu úplný prístup k politickému 

systému pre všetky osoby so zdravotným postihnutím; uznáva, že tento prístup musí byť 

viac než len fyzický prístup k hlasovaniu a že by mal zahŕňať široké spektrum iniciatív na 

sprístupnenie demokratického procesu pre všetkých občanov; sem by mal patriť volebný 

materiál v znakovej reči, v Braillovom písme a v „ľahko čitateľnom formáte“, 

poskytovanie potrebnej pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím pri hlasovaní, podpora 

hlasovania poštou a prípadne prostredníctvom splnomocnenca, odstránenie prekážok pre 

tých občanov so zdravotným postihnutím, ktorí chcú kandidovať vo voľbách, ako aj 

zameranie sa na platné pravidlá upravujúce právnu spôsobilosť a ich dosah na možnosť 

jednotlivcov plne sa zúčastňovať na demokratickom procese; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby zabezpečili riadnu a úplnú implementáciu ustanovení článku 3 ods. 2 smernice 

2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany 

obetí trestných činov, smernice 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom 

konaní a smernice 2012/13/EÚ o práve na informácie v trestnom konaní, a najmä 

smernice 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o 

európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody 

a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej 

slobody, a to najmä v prípade osôb so zdravotným postihnutím; 

23. dôrazne odsudzuje skutočnosť, že mnohé štáty naďalej odmietajú alebo obmedzujú 

právnu spôsobilosť osôb s duševnými problémami prostredníctvom súdneho konania; 

vyzýva členské štáty, aby sa pozitívne zaoberali otázkou právnej spôsobilosti a skôr sa 

prikláňali k podpornému začleňovaniu, než automatickému vylučovaniu; 

24. vyzýva Komisiu, aby harmonizovala zhromažďovanie údajov týkajúcich sa zdravotného 

postihnutia prostredníctvom sociálnych prieskumov EÚ v súlade s článkom 31 UNCRPD 

s cieľom presne identifikovať a zverejňovať vývoj v tejto oblasti; zdôrazňuje, že pri 
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takomto zhromažďovaní údajov by sa mali používať metódy, ktoré zahŕňajú všetky osoby 

so zdravotným postihnutím, vrátane osôb so závažnejšími postihnutiami a osôb žijúcich 

v inštitucionálnej starostlivosti; všetky zozbierané údaje by mali spĺňať prísne kritériá 

ľudských práv a iniciatív na ochranu údajov vrátane, nie však výlučne, ustanovení 

Európskeho dohovoru o ľudských právach, Charty základných práv Európskej únie a 

európskej smernice o ochrane údajov; zdôrazňuje, že takéto prieskumy musia byť čo 

najkonkrétnejšie a čo najviac cielené, a mali by po nich nasledovať primerané štúdie a 

semináre, ktorých výsledkom budú vhodné a účinné opatrenia; 

25. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou dostupnosťou európskeho tiesňového čísla 112 a 

vyzýva Komisiu, aby zvýšila dostupnosť tohto čísla pre osoby so zdravotným postihnutím 

pomocou technológií novej generácie 112; 

26. požaduje posilnenie postavenia existujúcich subjektov v oblasti rovnosti v záujme 

zlepšenia pomoci pri uplatňovaní UNCRPD, jeho presadzovaní a monitorovaní; 

pripomína EÚ a členským štátom, aby sa zmysluplne zapájali do dialógu s občianskou 

spoločnosťou, najmä s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím; 

27. požaduje zahrnutie práv osôb so zdravotným postihnutím v EÚ do globálneho 

spoločensko-ekonomického programu, najmä do stratégie Európa 2020 a európskeho 

semestra; odporúča prijatie paktu o zdravotnom postihnutí na zabezpečenie toho, že práva 

osôb so zdravotným postihnutím boli uplatňované prostredníctvom iniciatív EÚ; 

28. domnieva sa, že inštitúcie EÚ by mali zvážiť uvoľnenie terajších a budúcich finančných 

prostriedkov pre organizácie aktívne zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím; 

29. uznáva, že postavenie príslušníkov zraniteľných skupín obyvateľstva sa ešte viac oslabuje, 

ak majú zdravotné postihnutie, a zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ a členské štáty by mali 

zdvojnásobiť svoje úsilie o úplné poskytovanie práv a služieb všetkým ľuďom so 

zdravotným postihnutím vrátane osôb bez štátnej príslušnosti, bezdomovcov, utečencov, 

žiadateľov o azyl a osôb patriacim k menšinám; zdôrazňuje potrebu začlenenia 

zdravotného postihnutia do politiky v oblasti migrácie a utečencov; 

30. zdôrazňuje, že ak sa práva osôb so zdravotným postihnutím majú zaručiť v plnom 

rozsahu, je nevyhnutné, aby si mohli sami vybrať, ako chcú žiť a akým spôsobom chcú 

maximalizovať svoj potenciál, napríklad intenzívnejším využívaním takých opatrení, ako 

sú opatrovatelia; 

31. dôrazne odsudzuje zistené hrozné podmienky, v ktorých sú na základe zistení osoby so 

zdravotným postihnutím umiestnené v niektorých členských štátoch, a vyzýva členské 

štáty, aby urobili všetko pre to, aby sa dodržiaval Európsky dohovor o ľudských právach a 

jeho článok 3, v ktorom sa zakazuje neľudské a ponižujúceho zaobchádzanie; 

32. je presvedčený, že Rada by mala prijať smernicu o rovnakom zaobchádzaní a rozšíriť jej 

pôsobnosť nad rámec oblasti zamestnanosti; 

33. navrhuje, aby všetky osoby pracujúce pre EÚ pri správe jej vonkajších hraníc a v 

prijímacích azylových strediskách absolvovali osobitnú odbornú prípravu zameranú na 

potreby zdravotne postihnutých osôb s cieľom zabezpečiť ich potreby; 
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34. vyzýva inštitúcie EÚ, aby organizovali a podporovali informačné kampane o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, o ich rozmanitosti, zručnostiach a talente; 

35. vyjadruje poľutovanie nad tým, že osoby so zdravotným postihnutím sa dodnes stretávajú 

s prekážkami v oblasti prístupu k tovarom a službám; domnieva sa, že tieto prekážky 

obmedzujú ich zapojenie do spoločnosti a sú porušením ich občianskych práv; víta 

podporu, ktorú Parlament vyjadril aktu o prístupnosti v novembri 2015, uznáva však, že 

tento akt nie je „liekom na všetko“; žiada, aby sa prijal a začal vykonávať čo najskôr; 

36. zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia sociálneho začlenenia osôb so zdravotným 

postihnutím je nevyhnutné odstrániť všetky bariéry a prekážky, ktoré bránia ich 

začleneniu do systémov vzdelávania, na pracovisku, do verejného života a v komunitách, 

do ktorých patria; 

37. naliehavo požaduje, vzhľadom na zaručenie primeranej sociálnej integrácie osôb so 

zdravotným postihnutím, aby sa poskytovali stimuly na správne využívanie finančných 

prostriedkov EÚ, ktoré sú vyčlenené na podporu tohto procesu, a to prostredníctvom 

výskumu vývoja, uplatňovania a šírenia nových nápadov, technológií a metód; 

38. naliehavo žiada, aby sa v prípade osôb so zdravotným postihnutím dodržiavala zásada 

slobody pohybu v EÚ, a to tak, že sa odstránia všetky zostávajúce prekážky uplatňovania 

tejto slobody; 

39. oceňuje schopnosti inštitúcií EÚ v oblasti zvyšovania povedomia a žiada, aby zvyšovali 

informovanosť o poskytovaní práv osobám so zdravotným postihnutím a o ich ochrane; 

40. zdôrazňuje význam práv na sexuálne a reprodukčné zdravie; zdôrazňuje, že sexuálna 

výchova sa musí navrhovať a realizovať aj pre osoby so zdravotným postihnutím, 

vychádzajúc pritom z celostného prístupu, a poskytovať v bezpečnej a otvorenej 

atmosfére; 

41. zdôrazňuje, že treba posilniť rámcovú politickú spoluprácu vrátane finančných a ľudských 

zdrojov, aby sa zabezpečilo plnenie záväzkov vyplývajúcich z rámca a vykonávanie 

odporúčaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; 

42. vyzýva Parlament, Radu a Komisiu, aby v plnej miere vykonávali odporúčania Výboru 

OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečili, že sa dohovor zohľadní vo 

všetkých budúcich právnych predpisoch. 
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