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Θέμα:

Επιτροπεία για άτομα με νοητική υστέρηση

Στην ΕΕ ζουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες. Πολλά από αυτά, ιδίως τα άτομα με
νοητική υστέρηση ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, στερούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τη δικαιοπρακτική
τους ικανότητα και, ως εκ τούτου, το δικαίωμά τους να ζουν ανεξάρτητα και να λαμβάνουν αποφάσεις
για τη ζωή τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να
επιλέξουν πού και με ποιον επιθυμούν να ζουν, δεν μπορούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα
σε εκλογές (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εκλογών), δεν μπορούν να παντρευτούν ούτε να
υπογράψουν συμβάσεις εργασίας. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
(CRPD), η οποία έχει κυρωθεί από την ΕΕ και από όλα, σχεδόν, τα κράτη μέλη της, προωθεί μια
προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες
είναι φορείς δικαιωμάτων και θα πρέπει να απολαύουν της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας επί ίσοις
όροις με τους άλλους. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στις αναπηρίες έχει σοβαρές συνέπειες στη
νομοθεσία περί δικαιοπρακτικής ικανότητας και απαιτεί μετάβαση από τη νόμιμη εξουσιοδότηση
άλλων ατόμων να λαμβάνουν αποφάσεις για άτομα με αναπηρίες (γνωστή ως υποκαθιστάμενη λήψη
αποφάσεων) στην υποστήριξη των ατόμων αυτών για τη λήψη των δικών τους αποφάσεων (γνωστή
ως υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων). Παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν
κυρώσει τη CRPD, η νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος εξακολουθεί να νομιμοποιεί την άρνηση της
δικαιοπρακτικής ικανότητας λόγω αναπηρίας, γεγονός που συνιστά διάκριση. Εν τούτοις, υπάρχουν
πρότυπα ουσιαστικής υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω
ώστε να παρέχουν επαρκή στήριξη, δίνοντας σε όλα τα άτομα τη δυνατότητα να επιλέγουν και να
απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους, όπως κάθε άλλος ευρωπαίος πολίτης. Οι προσπάθειες
της ΕΕ στον τομέα αυτόν εξετάστηκαν το 2015 από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση προόδου της Επιτροπής
σχετικά με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος
ως προς τα ζητήματα που άπτονται της δικαιοπρακτικής ικανότητας και των δικαιωμάτων της ΕΕ.
Με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να ενθαρρύνουν πιο ενεργά τα κράτη μέλη να
αλλάξουν τη νομοθεσία τους περί δικαιοπρακτικής ικανότητας; Ποια είναι τα μέτρα που μπορεί να
λάβει η ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας μπορούν να
ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου στον μέγιστο δυνατό βαθμό,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές;
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