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Suġġett: L-Istrateġija tad-Diżabilità tal-UE wara l-2020

Skont stimi mill-Kummissjoni Ewropea, madwar 100-120 miljun persuna li jgħixu fl-UE għandhom 
diżabilità, filwaqt li, skont ix-xejriet demografiċi kurrenti, l-għadd ta' persuni b'diżabilità qiegħed jiżdied. 
Fid-dawl tal-fatt li l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020 waslet biex tintemm, nixtiequ 
nistaqsu lill-Kummissjoni:

1. Għandha data aġġornata dwar l-għadd ta' persuni b'diżabilità fl-Ewropa, u analiżi tad-data għal 
kull Stat Membru? Kemm nies b’diżabilità jgħixu fl-UE bħalissa, u hemm analiżi tad-data skont is-
sess? Jekk le, sa meta biħsiebha jkollha projezzjonijiet ċari għall-perjodu 2020-2030?

2. Il-Kummissjoni tista' tikkommetti ruħha li ma tibqax tiffinanzja istituzzjonijiet, imma minflok tagħżel 
is-servizzi soċjali għall-persuni b'diżabilità?

3. Liema riżorsi finanzjarji u umani, u liema mekkaniżmi, sejra tistabbilixxi l-Kummissjoni biex 
tiżgura l-implimentazzjoni bis-sħiħ tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità 
(UNCRPD) u l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fil-politiki rilevanti kollha tal-UE? Il-
Kummissjoni kif se tissorvelja din l-implimentazzjoni?

4. Il-Kummissarju responsabbli x'azzjonijiet speċifiċi se tieħu biex tiżgura l-implimentazzjoni tal-Att 
Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà, kif impenjat ruħha li tagħmel fit-tweġibiet bil-miktub li tat lill-
Parlament Ewropew?

5. L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità tal-ġejjieni x'oqsma se tkopri, x'se jkunu l-azzjonijiet 
leġiżlattivi konkreti ewlenin, u l-Kummissjoni kif qed tippjana li tistabbilixxi għanijiet li jistgħu 
jitkejlu għalihom?

6. X'inhi l-fehma tal-Kummissjoni dwar ir-rwol tal-kooperazzjoni mas-settur privat fl-ilħiq effikaċi tal-
miri tal-Istrateġija l-ġdida? X’inċentivi se jkun hemm biex dan jiġi promoss?

7. Il-Kummissjoni Ewropea kif sejra tiżgura li d-dritt tal-persuni b'diżabilità għall-Assistenza 
Personali jkun jista' jiġi infurzat madwar l-Unjoni kollha kemm hi?

8. Il-Kummissjoni Ewropea kif sejra tiżgura li teknoloġiji u modi ta' ħidma ġodda joħolqu 
opportunitajiet ġodda għall-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità fis-suq tax-xogħol?

9. Il-Kummissjoni xi strateġiji għandha biex l-edukazzjoni tagħmilha aktar aċċessibbli u inklużiva 
għal kulħadd, pereżempju billi tinkoraġġixxi l-użu tal-intelliġenza artifiċjali u teknoloġiji aċċessibbli 
u ekonomiċi oħra?
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