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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. hecht zeer veel belang aan artikel 33 ("Nationale implementatie en toezicht") van het 

Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap (het CRPD) en aan de 

slotopmerkingen 76 en 77 van het VN-Comité, en is er daarom over verheugd dat het VN-

Comité zijn goedkeuring hecht aan de aanwezigheid van het Parlement in de 

onafhankelijke toezichtsstructuur; 

2. brengt in herinnering dat de Commissie verzoekschriften de Europese burgers (fysieke en 

rechtspersonen) overeenkomstig artikel 227 VWEU actieve bescherming biedt, waarbij 

burgers een klacht jegens Europese, nationale of lokale instanties kunnen indienen 

wanneer zij menen dat hun rechten worden geschonden, ook door de tenuitvoerlegging 

van Europees beleid dat de toepassing van het CRPD beoogt, binnen de context van de 

Verklaring betreffende de afbakening van de bevoegdheden die aan de slotakte van het 

verdrag is gehecht; 

3. wijst erop dat de Commissie verzoekschriften de erkende EU-instantie is (samen met de 

Ombudsman, die burgers kan verdedigen in geval van wanbeheer) die in de 

onafhankelijke toezichtsstructuur een beschermende functie kan vervullen met 

inachtneming van de werkingsbeginselen van de nationale instellingen voor de 

bescherming en bevordering van de mensenrechten (de "beginselen van Parijs"), die door 

de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 48/134 van 1993 zijn 

vastgesteld; 

4. brengt in herinnering dat de Commissie verzoekschriften een beschermende functie heeft 

en daarom haar diensten ter beschikking stelt van de onafhankelijke toezichtsstructuur wat 

betreft voorafgaand onderzoek naar schendingen van het EU-recht bij de toepassing van 

het CRDP, de overdracht van verzoekschriften naar andere parlementaire commissies met 

het verzoek de kwestie te onderzoeken of passende maatregelen te nemen en bezoeken ter 

plaatse om informatie te verzamelen en in contact te treden met de nationale overheden; 

5. brengt in herinnering dat de Commissie verzoekschriften elk jaar een groot aantal 

verzoekschriften ontvangt van personen met een handicap, die erop wijzen dat miljoenen 

mensen dag na dag problemen ervaren bij de toegang tot werk en de arbeidsmarkt, 

onderwijs en vervoer of participatie aan het politieke, openbare en culturele leven; 

benadrukt het belang van artikel 29 van het CRPD over de deelname van personen met 

een handicap aan het politieke en openbare leven zonder enige vorm van discriminatie; 

6. herinnert eraan dat de volledige inclusie van personen met een handicap niet alleen een 

recht en een verdiend privilege voor de betrokken personen is, maar ook voor de 

maatschappij als geheel nuttig is, aangezien zij gebruik kan maken van de waarde en 

uiteenlopende vaardigheden die deze personen inbrengen; 

7. brengt in herinnering dat de verzoekschriften die meer aandacht kregen vaak gesteund 

werden door maatschappelijke organisaties van personen met een handicap; is bijgevolg 
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van mening dat het nodig is om de beschermende functie en de doeltreffendheid van 

verzoekschriften over de schending van deze rechten te stimuleren en meer bekendheid te 

geven; spreekt zijn waardering uit voor de rol die deze organisaties spelen voor de 

bevordering van sociale inclusie en de verbetering van de levenskwaliteit van personen 

met een handicap, en is van mening dat deze taak verder kan worden ondersteund door 

overheidsinstanties, onder meer op het niveau van gerichte financiering; 

8. is verheugd dat de openbare hoorzitting "Bescherming van de rechten van personen met 

een handicap, vanuit het perspectief van ontvangen verzoekschriften" die de Commissie 

verzoekschriften op 15 oktober 2015 heeft georganiseerd, voldeed aan hoge 

toegankelijkheidsnormen, en raadt aan alle toekomstige commissievergaderingen in het 

Parlement toegankelijk te maken voor personen met een handicap;  

9. acht het belangrijk dat de Commissie verzoekschriften specifieke evenementen over 

verzoekschriften op het gebied van handicaps organiseert en benadrukt de belangrijke rol 

van dialoog, met input van verschillende betrokken partijen, waaronder andere relevante 

commissies van het Europees Parlement, leden van het EU-kader volgens het VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap, maatschappelijke organisaties van 

mensen met een handicap en academici; 

10. verwelkomt het gebruik van braille in de communicatie met indieners van 

verzoekschriften, en moedigt alle EU-instellingen aan om in hun communicatie met 

burgers gebruik te maken van gebarentaal, vlot leesbare formaten en braille, teneinde de 

initiatieven om burgers te betrekken bij de werkzaamheden van de instellingen en het 

Europees project voort te zetten en te versterken; 

11. spoort de diensten van het Parlement aan om het intern coördinatiemechanisme voor de 

tenuitvoerlegging van het CRPD (het CRPD-netwerk) te versterken, zodat dit omgevormd 

kan worden tot een horizontaal mechanisme voor de opvolging en implementatie van het 

verdrag in alle parlementaire commissies, met een eigen secretariaat en met voltijds 

personeel dat zich uitsluitend hiermee bezighoudt;  

12. merkt op dat sommige lidstaten die het CRPD hebben geratificeerd nog instanties voor de 

uitvoering van en het toezicht op het verdrag moeten oprichten of aanwijzen, als vereist 

uit hoofde van artikel 33; merkt op dat de werkzaamheden van de instanties die reeds zijn 

opgericht, met name het kader voor toezicht, opgericht uit hoofde van artikel 33, lid 2, 

gehinderd worden door een gebrek aan financiële en menselijke hulpbronnen en het 

ontbreken van een deugdelijke rechtsgrond voor hun aanwijzing; 

13. roept de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan ertoe op om snel maatregelen te nemen 

ter afronding van de laatste hervormingen die nodig zijn om het CRPD te kunnen 

ratificeren; roept de EU en de lidstaten op om hun ratificatie van het CRPD aan te vullen 

met de goedkeuring van het facultatief protocol; is van mening dat de rol van de 

Commissie verzoekschriften verduidelijkt en in het Reglement erkend moet worden 

voordat het protocol gesloten wordt; 

14. roept de EU en haar lidstaten op meer inspanningen te verrichten om hun rechtskaders te 

doen aansluiten bij de vereisten van het CRPD, met inbegrip van een omvattende 

herziening van hun wetgeving, om volledige harmonisatie te garanderen met de 

bepalingen van het verdrag, met duidelijke doelen en termijnen voor hervormingen, en de 
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aanwijzing van de verantwoordelijke actoren; 

15. roept de lidstaten op om het CRDP dringend te implementeren, hun wetgeving 

dienovereenkomstig te herzien en een correcte handhaving te waarborgen; roept op tot de 

ontwikkeling van nationale instrumenten en versterking van de bestaande om personen 

met een handicap en hun families optimaal te ondersteunen; 

16. is van mening dat de EU een pioniersrol inzake de eerbiediging en bevordering van de 

mensenrechten moet vervullen; is ingenomen met het feit dat de naleving door de EU van 

haar internationale verplichtingen inzake mensenrechten voor de eerste keer is 

geëvalueerd door een verdragsorgaan van de VN; is van mening dat de in 2015 

gepubliceerde slotopmerkingen van het CRPD-Comité over de tenuitvoerlegging van het 

CRPD in de EU een sterk signaal zijn van het engagement van de EU inzake gelijkheid en 

eerbiediging van de mensenrechten, en meent dat deze opmerkingen richtsnoeren vormen 

voor wetgevende en beleidsmaatregelen op alle terreinen waarop de EU bevoegd is; 

17. dringt er bij de Commissie op aan nauw samen te werken met de andere EU-instellingen, 

organen en agentschappen, alsmede met de lidstaten, met het oog op het coördineren van 

een doeltreffende en systematische follow-up van de slotopmerkingen, eventueel via een 

strategie over de uitvoering van het CRPD; 

18. roept op tot een grondige herziening van de Europese strategie inzake handicaps (2010-

2020); 

19. is van mening dat de Europese Commissie, overeenkomstig de aanbevelingen na de eerste 

toetsing van het CRPD door de VN, een onafhankelijk instrument voor het toezicht op en 

de evaluatie van het verdrag in het leven dient te roepen en dient te zorgen voor de 

invoering van een interinstitutioneel coördinatiemechanisme en de aanwijzing van 

informatiepunten en agentschappen in elke lidstaat, die permanent moeten zijn; 

20. dringt er bij alle lidstaten op aan de toezichtskaders vastgesteld overeenkomstig artikel 33, 

lid 2, te voorzien van afdoende en stabiele financiële en menselijke hulpbronnen om hun 

taken uit te voeren; is van mening dat zij tevens de onafhankelijkheid van de 

toezichtskaders dienen te waarborgen door ervoor te zorgen dat hun samenstelling en 

werking in overeenstemming zijn met de beginselen van Parijs betreffende het 

functioneren van nationale instellingen voor de rechten van de mens, als vereist uit hoofde 

van artikel 33, lid 2 – dit moet ondersteund worden door de vaststelling van een formele 

rechtsgrond waarin de rol en het toepassingsgebied van de kaders duidelijk worden 

omschreven; dringt er bij de lidstaten die nog geen instanties overeenkomstig artikel 33 

hebben aangewezen op aan dit zo snel mogelijk te doen en deze instanties te voorzien van 

de nodige middelen en mandaten om hun verplichtingen uit hoofde van het CRPD 

doeltreffend te kunnen uitvoeren en monitoren; 

21. is van mening dat personen met een handicap en organisaties van personen met een 

handicap betrokken moeten worden bij elke fase van het besluitvormingsproces; is van 

mening dat evaluaties door toezichthoudende organen een waardevolle mogelijkheid 

bieden voor bijdragen van maatschappelijke organisaties, waaronder organisaties van 

personen met een handicap; roept de EU en de lidstaten op bij het nemen van maatregelen 

ter uitvoering van hun respectievelijke slotopmerkingen te waarborgen dat gestructureerd 

en systematisch overleg plaatsvindt met organisaties van personen met een handicap, en 
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dat het verzamelen van gegevens en de uitwisseling van goede praktijken bevorderd 

worden; verzoekt om dit overleg op volledig toegankelijke wijze te doen plaatsvinden, 

zodat alle personen met een handicap hieraan kunnen deelnemen, ongeacht het soort 

handicap waar zij mee te maken hebben; 

22. benadrukt dat personen met een handicap informatie over hun rechten moeten krijgen 

evenals volwaardige inspraak bij alle beleidsinitiatieven en maatregelen die op hen van 

invloed kunnen zijn, met inbegrip van een klachtenregeling, waarbij de prioriteit moet 

uitgaan naar de inspraak van kinderen met een handicap en, zo die er zijn, organisaties van 

personen met een handicap; 

23. is met betrekking tot artikel 35 van het CRPD, dat de lidstaten die het verdrag 

ondertekend hebben ertoe verplicht een eerste verslag en vervolgens follow-upverslagen 

over de uitvoering van het verdrag uit te brengen, van mening dat deze verslagen om de 

vier jaar moeten worden ingediend en in samenspraak met organisaties van personen met 

een handicap moeten worden opgesteld; 

24. verzoekt de Commissie om op EU-niveau duidelijkheid te creëren over de brede definitie 

van handicaps; 

25. verzoekt alle EU-instellingen om bewustmakingscampagnes over handicaps vanuit een 

mensenrechtenperspectief te bevorderen; is van mening dat de media ernaar moeten 

streven personen met een handicap in een positief daglicht te stellen door aandacht te 

schenken aan hun vaardigheden en hun bijdrage aan de maatschappij, en door hun 

zichtbaarheid te vergroten; 

26. dringt er bij alle EU-lidstaten op aan passende waardering te tonen voor de belangrijke rol 

van zorgverleners binnen de familie, door een afdoende sociale en economische erkenning 

te waarborgen en maatregelen te nemen voor directe materiële steun, zoals bescherming 

van pensioenrechten of subsidies om de kosten van dienstverlening voor de mantelzorgers 

verlagen; verzoekt de Commissie een analyse uit te voeren van de juridische status, of het 

ontbreken daarvan, van mantelzorgers in alle lidstaten; 

27. brengt in herinnering dat personen met een handicap volgens het verdrag op voet van 

gelijkheid met anderen rechtsbevoegdheid hebben in alle levensdomeinen, waaronder 

toegang tot justitie (hun economische positie mag hierbij geen hinderpaal vormen), 

stemrecht, en toegang tot bankdiensten, gezondheidszorg, goederen en diensten; roept de 

EU op om ervoor te zorgen dat personen met een handicap gebruik kunnen maken van alle 

rechten die vastgelegd zijn in de verdragen en in de EU-wetgeving; 

28. benadrukt dat rechtsbevoegdheid van cruciaal belang is voor het behoud van persoonlijke 

autonomie, en dat beperkingen ervan en de vertegenwoordiging door wettelijke voogden 

moeten worden gebaseerd op duidelijke, op EU-niveau geharmoniseerde criteria, waarbij 

regelmatig moet worden getoetst of die wettelijke vertegenwoordiging nog nodig is en of 

de betrokken wettelijke voogd geschikt is; 

29. is van mening dat in de wetgeving van de lidstaten vervatte restrictieve interpretaties van 

de waarborgen inzake het stemrecht moeten worden herzien wanneer deze verhinderen dat 

personen met psychosociale handicaps dit recht kunnen uitoefenen (artikel 29 van het 

CRPD); 
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30. verneemt met instemming dat de Commissie op 2 december 2015 een voorstel 

gepubliceerd heeft voor een Europese toegankelijkheidswet; brengt in herinnering dat een 

alomvattende aanpak van toegankelijkheid nodig is en dat het recht op toegankelijkheid 

zoals bepaald in artikel 9 van het CRDP gewaarborgd moet zijn voor personen met een 

handicap, van welke aard dan ook; 

31. vraagt de Commissie om het gebruik van structuurfondsen in de lidstaten te bevorderen en 

verbeteren teneinde sociale diensten van een hoge kwaliteit voor personen met een 

handicap te ontwikkelen en de overgang van institutionele zorg naar gemeenschapszorg te 

waarborgen; 

32. onderstreept dat alle personen met een handicap het recht hebben in een maatschappij te 

leven waarin zij dezelfde kansen als andere burgers hebben, met het oog op hun volledige 

maatschappelijke inclusie en participatie; 

33. roept op tot een evenwichtig gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen, 

ter bevordering van de ontwikkeling van meer inclusieve gemeenschappen en van stelsels 

voor plaatsing in een instelling wanneer daarom wordt gevraagd, opdat personen met een 

handicap, waaronder kinderen en jongeren, in beide situaties op toereikende hulp en 

ondersteuning kunnen rekenen in de volledige EU, en bijgevolg het streven naar grotere 

autonomie binnen de mogelijkheden van elk individu ondersteund wordt; 

34. vraagt de lidstaten passende maatregelen te treffen om de structuurfondsen toegankelijker 

te maken voor ondersteunende diensten, met name diensten voor kinderen en jongeren en 

hun families; 

35. benadrukt dat instellingen die personen met een handicap ondersteuning bieden, en met 

name gesloten instellingen, aan (nader te bepalen) behoorlijk gecertificeerde normen 

moeten voldoen en regelmatige inspecties moeten ondergaan; 

36. verzoekt de EU en de lidstaten doeltreffende maatregelen te treffen om segregatie van 

studenten met een handicap binnen scholen en leeromgevingen tegen te gaan, en de 

nodige inspanningen te verrichten opdat studenten met een handicap ten volle gebruik 

kunnen maken van hun recht op inclusief en hoogwaardig formeel, niet-formeel en 

informeel onderwijs; 

37. verzoekt de Commissie om een verslag op te stellen over de gevolgen van de voornaamste 

beleidsmaatregelen en investeringsfondsen van de EU voor personen met een handicap; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten om organisaties van personen met een handicap te 

betrekken bij de programmering van operationele programma's; benadrukt bovendien dat 

het belangrijk is personen met een handicap volledige toegang te waarborgen tot EU-

programma's als Erasmus+, de Jongerengarantieregeling en Eures; 

38. benadrukt dat kinderen met een handicap specifieke problemen ondervinden en dat 

inspanningen nodig zijn om allerhande belemmeringen en hinderpalen uit de weg te 

ruimen zodat zij volledig autonoom kunnen worden en dezelfde kansen krijgen, waarvoor 

het van cruciaal belang is dat zij worden betrokken bij de vormgeving van beleid dat hen 

aanbelangt; is van mening dat er daartoe instrumenten in het leven moeten worden 

geroepen waarmee kinderen met een handicap hun standpunt kenbaar kunnen maken en 

betrokken kunnen worden; 
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39. roept de Commissie op om te zorgen voor hoogwaardig inclusief onderwijs vanaf jonge 

leeftijd in de Europese scholen, met een visie op en een preventieve aanpak van 

handicaps, en, in overeenstemming met de CRPD-vereisten voor multidisciplinaire 

beoordeling van individuele behoeften, voor de niet-uitsluiting van kinderen met een 

handicap en voor toereikende redelijke voorzieningen; 

40. vraagt de Commissie om, in samenwerking met de lidstaten en de organisaties van 

personen met een handicap, met spoed maatregelen te nemen met het oog op sociale 

bescherming en een behoorlijke levensstandaard voor personen met een handicap en met 

het oog op bescherming tegen de gevolgen van de besparingsmaatregelen die wegens de 

economische crisis zijn genomen; 

41. roept de lidstaten op om af te zien van besparingen op invaliditeitsuitkeringen, 

gemeenschapsdiensten, gezondheidszorg en opleidings- en onderwijsprogramma's, omdat 

dit het CRPD ondergraaft en tot meer armoede en sociale uitsluiting leidt; 

42. wijst op de verzoekschriften waarin gevallen worden beschreven van misstanden in 

bepaalde lidstaten op het gebied van het waarborgen van de bestaanszekerheid van 

personen met een handicap, niet alleen wat betreft het niet-uitbetalen van bij wet 

toegekende subsidies, maar zelfs wat betreft gevallen als beschreven in verzoekschrift 

1062/2014 waarbij de autoriteiten naar verluidt willekeurige administratieve besluiten 

hebben genomen ter verlaging van de eerder toegekende toelagen, op basis van 

twijfelachtige medische beoordelingen die een mindere mate van handicap behelsden; 

verzoekt de betreffende nationale, regionale en lokale autoriteiten meer rekening te 

houden met de gevolgen van dergelijke handelingen op het leven van de personen en hun 

families die daar de gevolgen van ondervinden, en verzoekt de Commissie de 

verschillende beleidsvormen en daarmee samenhangende maatregelen met betrekking tot 

handicaps die in de verschillende lidstaten worden genomen nauwlettend te volgen; 

43. dringt er bij de EU-instellingen op aan het Statuut van de ambtenaren, de interne 

regelingen en de uitvoeringsbepalingen te herzien en een alomvattend aanwervingsbeleid 

in te voeren dat ook positieve maatregelen omvat om actief het aantal personeelsleden en 

stagiairs met een handicap te verhogen, en tevens te waarborgen dat alle werknemers van 

de EU-instellingen die personen met een handicap zijn of gezinsleden met een handicap 

hebben die van hen afhankelijk zijn, redelijke voorzieningen krijgen aangeboden om hen 

in staat te stellen op gelijke voet met de andere werknemers van hun rechten gebruik te 

maken; roept de Commissie op het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering 

van de EU-instellingen te herzien, zodat met een handicap verband houdende 

gezondheidsbehoeften uitgebreid worden gedekt op een wijze die in overeenstemming is 

met het VN-verdrag; 

44. benadrukt dat het vrije verkeer van Europese burgers moet worden gewaarborgd voor 

personen met een handicap en dat de lidstaten daartoe moeten zorgen voor de wederzijdse 

erkenning van hun situatie en sociale rechten (artikel 18 van het CRPD); 

45. is van mening dat een Europese gehandicaptenkaart personen met een handicap in staat 

zou stellen buiten hun eigen land te reizen en voordelen te genieten inzake de toegang tot 

cultuur, vervoer en sport, en dat andere voordelen moeten worden onderzocht en de 

wederzijdse erkenning ervan moet worden bevorderd; 
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46. is van mening dat de strategie voor de digitale eengemaakte markt zo ten uitvoer moet 

worden gelegd dat personen met een handicap volledig toegang krijgen tot alle aspecten 

ervan; 

47. merkt op dat slechts 48 % van de personen met een handicap in de EU een baan heeft en 

slechts 27,8 % hoger onderwijs voltooid heeft; benadrukt dat de EU-instellingen en de 

lidstaten, overeenkomstig artikel 27 van het CRPD, bestaande hinderpalen voor de 

integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt uit de weg moeten ruimen, 

en een actief werkgelegenheidsbeleid moeten bevorderen door middel van 

gespecialiseerde opleidingen en specifieke instrumenten om hun toegang tot de 

arbeidsmarkt te stimuleren en te vergemakkelijken; ijvert voor de uitwisseling van beste 

praktijken tussen de lidstaten over de meest efficiënte instrumenten om de 

arbeidsparticipatie te verhogen; 

48.  benadrukt dat personen met een handicap zonder discriminatie toegang moeten krijgen tot 

gezondheids- en zorgstelsels, waarbij de nodige aandacht moet worden geschonken aan de 

moeilijkheden die zich bij de behandeling van deze patiënten kunnen voordoen; benadrukt 

dat met name moet worden gezorgd voor niet-discriminerende toegang tot seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg, dat in geen geval sterilisatie of abortus tegen iemands wil 

mag worden opgelegd, en dat de gezondheidszorgstelsels bovendien garanties moeten 

bieden inzake de opsporing, aangifte en voorkoming van seksueel geweld en/of misbruik; 

49. benadrukt dat ziektekostenverzekeringen geen discriminatie mogen inhouden ten aanzien 

van personen met een handicap; 

50. is van mening dat moet worden nagegaan welke gevolgen de richtlijn betreffende 

grensoverschrijdende gezondheidszorg heeft voor personen met een handicap; 

51. benadrukt dat moet worden gewaarborgd dat personen met een handicap met kennis van 

zaken toestemming verlenen voor alle medische handelingen waarvoor zulks noodzakelijk 

is, en dat bijgevolg de nodige maatregelen moeten worden getroffen om de bewuste 

informatie voor deze personen toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat zij ze 

begrijpen; benadrukt dat deze toestemming persoonlijk, vooraf en met kennis van zaken 

moet worden gegeven, middels de nodige mechanismen om te waarborgen dat deze 

beginselen in acht worden genomen, en dat evenzo passende maatregelen moeten worden 

getroffen voor personen met een psychosociale handicap; 

52. is van mening dat de verordeningen inzake lucht- en zeevervoer moeten worden herzien 

opdat er geen enkele vorm van discriminatie, noch fysiek noch economisch, jegens 

passagiers met een handicap mogelijk is, en opdat alle belemmeringen in dit verband uit 

de weg worden geruimd; 

53. wijst op de aanbeveling van de VN om genderaspecten een plaats te geven in al het beleid 

voor personen met een handicap, en met name in het beleid ter bestrijding van geweld en 

discriminatie; roept de EU op het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen 

en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) te 

ondertekenen, als verdere stap ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes met 

een handicap; roept de EU op om beleid te bevorderen dat de discriminatie van personen 

met een handicap te bestrijdt; 
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54. verzoekt alle EU-lidstaten zich in te zetten voor een krachtige richtlijn inzake de 

toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties, die alle websites moet omvatten 

die openbare diensten aanbieden, met inbegrip van websites die worden beheerd door 

particuliere entiteiten en/of deels of geheel worden gefinancierd met overheidsmiddelen, 

evenals internet- en mobiele applicaties en downloadbare documenten (Word, PDF enz.) 

die uitgebreid worden gebruikt bij onlineprocessen; roept de Europese instellingen op om 

ervoor te zorgen dat al hun webpagina's en documenten toegankelijk zijn voor personen 

met een handicap; 

55. roept op tot de snelle ratificatie van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de 

toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn of 

anderszins een leeshandicap hebben; stelt met grote verontwaardiging vast dat zeven EU-

lidstaten een minderheidsblokkade hebben opgeworpen die het proces voor de ratificatie 

van het Verdrag van Marrakesh belemmert, en spoort hen aan om hun positie te 

heroverwegen en ratificatie mogelijk te maken, ongeacht de eventuele noodzaak tot 

herziening van het juridisch kader van de EU of de verwachte uitspraak van het Hof van 

Justitie over de competentiekwestie, die nog meerdere maanden op zich kan laten 

wachten; 

56. roept op om de EU-antidiscriminatierichtlijn, die sinds 2008 vastzit in de Raad, 

onverwijld te deblokkeren. 
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