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NÁVRHY 

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripisuje najväčšiu dôležitosť článku 33 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím – UNCRPD – („Vykonávanie a monitorovanie na vnútroštátnej úrovni“) 

a bodom 76 a 77 záverečných pripomienok Výboru OSN, a preto s uspokojením víta 

dohodu Výboru OSN o účasti Parlamentu v rámci nezávislého dohľadu; 

2. pripomína, že Výbor pre petície poskytuje aktívnu ochranu európskych občanov 

(fyzických či právnických osôb) v zmysle článku 227 ZFEÚ, ktorá im umožňuje podávať 

sťažnosti na porušenie práv zo strany európskych, vnútroštátnych a miestnych inštitúcií 

vrátane práv, ktoré vyplývajú z uplatňovania európskych politík, ktorých cieľom je 

uplatňovanie UNCRPD, podľa vyhlásenia týkajúceho sa vymedzenia právomocí 

priloženého k nástroju na uzatvorenie zmluvy; 

3. konštatuje, že Výbor pre petície je považovaný za jeden z inštitucionálnych nástrojov EÚ 

(spolu s ombudsmanom zaoberajúcim sa ochranou občanov v prípade nesprávneho 

úradného postupu), ktorý môže mať ochrannú funkciu v rámci nezávislého dohľadu 

v súlade so zásadami fungovania vnútroštátnych inštitúcií na ochranu a presadzovanie 

ľudských práv (tzv. parížske zásady), ktoré prijalo Valné zhromaždenie Organizácie 

Spojených národov vo svojej rezolúcii 48/134 z roku 1993; 

4. poukazuje na to, že s cieľom vykonávať ochrannú funkciu Výbor pre petície poskytuje 

svoje služby v rámci nezávislého dohľadu, pokiaľ ide o predbežné vyšetrovanie porušenia 

práva Únie pri uplatňovaní UNCRPD, poskytovanie petícií ostatným výborom Parlamentu 

s cieľom vyšetrovania alebo podniknutia zodpovedajúcich opatrení a návštevy na mieste 

na účely zhromaždenia informácií a nadviazania kontaktu s miestnymi orgánmi; 

5. pripomína, že Výbor pre petície dostáva každý rok značné množstvo petícií od osôb 

so zdravotným postihnutím, čo dokazuje realitu miliónov ľudí v Európe, ktorí sa 

každodenne stretávajú s ťažkosťami, pokiaľ ide o prístup k práci a zamestnaniu, 

vzdelávaniu a doprave alebo účasť na politickom, verejnom a kultúrnom živote; 

zdôrazňuje význam článku 29 UNCRPD o účasti osôb so zdravotným postihnutím na 

verejnom a politickom živote bez diskriminácie; 

6. pripomína, že plné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím je nielen právom 

a zaslúženou výhodou pre dotknutých jednotlivcov, ale aj aktívom z hľadiska spoločnosti 

ako celku, pretože hodnoty a rozmanité zručnosti týchto osôb môžu byť pre ňu prínosné; 

7. pripomína, že petície, ktorým je venovaná väčšia pozornosť, mali často podporu 

organizácií občianskej spoločnosti zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím, 

a preto vzniká potreba podporiť a propagovať ochrannú úlohu a účinnosť petícií 

poukazujúcich na porušovanie týchto práv; oceňuje úlohu týchto organizácií, pokiaľ ide 

o podporu sociálneho začleňovania a zlepšenie kvality života osôb so zdravotným 

postihnutím, a domnieva sa, že plnenie tejto úlohy by malo byť ďalej podporené 

verejnými inštitúciami, aj na úrovni cieleného financovania; 
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8. víta skutočnosť, že verejné vypočutie na tému Ochrana práv osôb so zdravotným 

postihnutím z hľadiska doručených petícií, ktoré usporiadal Výbor pre petície 15. októbra 

2015, splnilo vysoké štandardy v oblasti prístupnosti, a odporúča, aby bol na všetky 

schôdze parlamentných výborov v budúcnosti umožnený prístup osobám so zdravotným 

postihnutím;  

9. považuje za dôležité, že Výbor pre petície usporadúva cielené podujatia zamerané na 

petície v oblasti zdravotného postihnutia a zdôrazňuje dôležitú úlohu dialógu s viacerými 

zainteresovanými stranami, medzi nimi s ďalšími príslušnými výbormi Európskeho 

parlamentu, členmi rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím, organizáciami občianskej spoločnosti zastupujúcimi osoby so zdravotným 

postihnutím a akademickou obcou a vyzdvihuje dôležitosť ich vkladu; 

10. víta použitie Braillovho písma v komunikácii s predkladateľmi petícií a nabáda všetky 

inštitúcie EÚ, aby používali znakovú reč, ľahko čitateľné formáty a Braillovo písmo 

vo svojej komunikácii s občanmi s cieľom podporiť a posilniť úsilie o zapojenie občanov 

do práce inštitúcií a do európskeho projektu; 

11. naliehavo žiada útvary Parlamentu, aby posilnili vnútorný koordinačný mechanizmus 

na implementáciu UNCRPD (tzv. UNCRPD Network), aby sa z neho mohol stať 

prierezový mechanizmus slúžiaci všetkým parlamentným výborom na sledovanie 

a implementáciu dohovoru a aby mu bol pridelený vlastný sekretariát a zamestnanci 

na plný úväzok;  

12. konštatuje, že niektoré členské štáty, ktoré ratifikovali UNCRPD, ešte nezriadili ani 

neurčili orgány na účely vykonávania a monitorovania dohovoru podľa článku 33; 

konštatuje, že práca už zriadených orgánov, najmä pokiaľ ide o monitorovacie rámce 

vytvorené podľa článku 33 ods. 2, je brzdená nedostatkom ľudských a finančných zdrojov 

a absenciou vhodného právneho základu, ktorý by členským štátom umožňoval určiť tieto 

orgány; 

13. vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby urýchlene prijali kroky na dokončenie 

posledných reforiem, ktoré stoja v ceste ratifikácii UNCRPD; vyzýva EÚ a jej členské 

štáty, aby spolu s ratifikáciou UNCRPD prijali opčný protokol; nazdáva sa, že by sa ešte 

pred uzavretím protokolu mala ozrejmiť úloha Výboru pre petície a mala by sa uznať 

v rokovacom poriadku; 

14. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o zosúladenie svojich právnych 

rámcov s požiadavkami UNCRPD vrátane komplexného preskúmania právnych 

predpisov, aby sa zabezpečilo plné zosúladenie s ustanoveniami dohovoru a stanovili 

jasné ciele a časový rámec pre reformy a identifikovali zodpovední aktéri; 

15. žiada členské štáty, aby naliehavo implementovali ustanovenia UNCRPD, príslušným 

spôsobom revidovali svoje právne predpisy a zabezpečili ich riadne presadzovanie; žiada, 

aby sa vypracovali a posilnili existujúce vnútroštátne nástroje s cieľom poskytovať väčšiu 

pomoc osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám; 

16. domnieva sa, že EÚ by mala byť lídrom v oblasti dodržiavania a podpory ľudských práv; 

víta skutočnosť, že po prvý raz orgán OSN preskúmal, ako si EÚ plní svoje medzinárodné 

záväzky v oblasti ľudských práv; domnieva sa, že záverečné poznámky Výboru OSN 
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pre  práva osôb so zdravotným postihnutím uverejnené v roku 2015 k vykonávaniu 

dohovoru v EÚ vyslali jasný signál o odhodlaní EÚ dodržiavať rovnosť a rešpektovať 

ľudské práva a sú usmernením pre legislatívne a politické opatrenia v pôsobnosti EÚ; 

17. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s ostatnými inštitúciami, orgánmi a agentúrami 

EÚ, ako aj členskými štátmi a aby koordinovala účinné a systematické následné opatrenia 

prijaté k záverečným poznámkam, pokiaľ možno prostredníctvom stratégie 

na vykonávanie UNCRPD; 

18. požaduje komplexnú revíziu európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 

na obdobie 2010 – 2020; 

19. v súlade s odporúčaniami prvého hodnotenia UNCRPD sa domnieva, že Komisia by mala 

vytvoriť nezávislý nástroj na monitorovanie a preskúmavanie dohovoru, vytvorenie 

medziinštitucionálneho koordinačného mechanizmu a vytváranie miestnych informačných 

centier a agentúr v každom členskom štáte, ktoré by mali byť trvalé; 

20. naliehavo žiada všetky členské štáty, aby pre monitorovacie rámce zriadené podľa článku 

33 ods. 2 vyčlenili dostatočné a stabilné finančné a ľudské zdroje na plnenie úloh; 

domnieva sa, že by mali zaručiť aj nezávislosť monitorovacích rámcov tak, aby ich 

zloženie a fungovanie zohľadňovalo parížske zásady týkajúce sa fungovania 

vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, ako sa vyžaduje podľa článku 33 ods. 2, čo by 

sa podporilo vytvorením formálneho právneho základu, v ktorom by sa jasne vymedzila 

úloha a pôsobnosť rámca; nalieha na tie členské štáty, ktoré ešte neurčili orgány podľa 

článku 33, aby tak urobili čo najskôr a vybavili ich zdrojmi a právomocami na účinné 

vykonávanie a monitorovanie povinností, ktoré im vyplývajú z UNCRPD; 

21. nazdáva sa, že osoby so zdravotným postihnutím a organizácie pôsobiace v oblasti 

zdravotného postihnutia by mali byť zapojené do všetkých fáz rozhodovacieho procesu; 

domnieva sa, že postupy preskúmania vykonávané monitorovacími orgánmi poskytujú 

vhodnú príležitosť na zapojenie organizácií občianskej spoločnosti vrátane organizácií 

zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 

zabezpečili štruktúrované a systematické konzultácie s organizáciami zastupujúcimi osoby 

so zdravotným postihnutím pri implementovaní príslušných záverečných zistení 

a podporovali zhromažďovanie informácií a výmenu osvedčených postupov; žiada širokú 

dostupnosť týchto konzultácií, aby sa ich mohli zúčastňovať všetky osoby so zdravotným 

postihnutím bez ohľadu na druh postihnutia; 

22. zdôrazňuje, že osobám so zdravotným postihnutím sa musia poskytovať informácie 

týkajúce sa ich práv a zabezpečiť úplná účasť na všetkých politikách a opatreniach, ktoré 

by ich mohli ovplyvniť, vrátane mechanizmu podávania sťažností, pričom by prioritou 

mala byť účasť detí so zdravotným postihnutím a organizácií osôb so zdravotným 

postihnutím, ak existujú; 

23. so zreteľom na článok 35 UNCRPD, ktorý zaväzuje členské štáty, ktoré podpísali 

dohovor, predložiť počiatočnú správu a následné správy o vykonávaní dohovoru, sa 

domnieva, že takéto správy by sa mali predkladať každé štyri roky a mali by sa 

vypracovať za účasti organizácií osôb s telesným postihnutím; 

24. vyzýva Komisiu, aby poskytla vysvetlenie k širokej definícii zdravotného postihnutia 
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na úrovni EÚ; 

25. vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby propagovali informačné kampane o otázkach týkajúcich 

sa zdravotného postihnutia z hľadiska ľudských práv; nazdáva sa, že média by sa mali 

usilovať o šírenie pozitívneho obrazu osôb so zdravotným postihnutím, pričom by sa mali 

zamerať na ich zručnosti a ich prínos k spoločnosti a mali by zvýšiť ich viditeľnosť; 

26. naliehavo žiada všetky členské štáty EÚ, aby náležite uznali kľúčovú úlohu rodinných 

opatrovateľov, zabezpečili im primerané sociálne a ekonomické uznanie a realizovali 

opatrenia priamej materiálnej podpory, ako je ochrana nárokov na dôchodok alebo 

subvencie, ktoré znižujú celkové náklady na služby opatrovateľov; vyzýva Komisiu, aby 

vykonala štúdiu s cieľom analyzovať právny štatút rodinných opatrovateľov vo všetkých 

členských štátoch alebo jeho absenciu; 

27. pripomína, že podľa dohovoru majú osoby so zdravotným postihnutím právnu spôsobilosť 

v rovnakom rozsahu ako ostatní vo všetkých aspektoch života vrátane prístupu 

k spravodlivosti, ich hospodárska situácia by preto nemala predstavovať prekážku 

takéhoto prístupu, prístupu k hlasovaniu a prístupu k bankovým službám, zdravotnej 

starostlivosti a tovaru a službám; vyzýva EÚ, aby zaistila, že osoby so zdravotným 

postihnutím budú môcť využívať všetky práva stanovené v zmluvách a právnych 

predpisoch EÚ; 

28. zdôrazňuje, že právna spôsobilosť je nevyhnutná na zachovanie osobnej nezávislosti a že 

každé jej obmedzenie a zastupovanie zákonnými opatrovníkmi treba stanoviť na základe 

jasných harmonizovaných kritérií na úrovni EÚ a potrebu takéhoto dlhodobého právneho 

zastupovania a vhodnosti právneho zástupcu treba pravidelne preverovať; 

29. je presvedčený, že reštriktívne výklady záruk, pokiaľ ide o právo voliť, v právnych 

predpisoch členských štátov, by sa mali revidovať, ak sa v ich dôsledku bráni osobám 

s duševnými poruchami vo výkone tohto práva (článok 29 UNCRPD); 

30. víta skutočnosť, že Komisia oznámila 2. decembra 2015 návrh európskeho aktu 

o prístupnosti; pripomína, že je potrebné zaujať komplexný postoj k prístupnosti a že sa 

ľuďom so všetkými druhmi zdravotného postihnutia musí zaručiť právo na prístupnosť, 

ako sa ustanovuje v článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; 

31. vyzýva Komisiu, aby podporovala a podnecovala využitie štrukturálnych fondov 

členskými štátmi s cieľom rozvinúť vysoko kvalitné sociálne služby pre ľudí 

so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prechod z ústavnej starostlivosti na starostlivosť 

poskytovanú v rámci komunity; 

32. zdôrazňuje, že osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť v spoločnosti, v ktorej 

majú možnosť rovnakých príležitostí ako ostatní, aby sa do nej mohli úplne začleniť; 

33. žiada, aby sa štrukturálne a investičné fondy EÚ vytvárali vyváženým spôsobom 

a podporovali rozvoj inkluzívnejších spoločenstiev a v prípade potreby systémov ústavnej 

starostlivosti, aby v oboch prípadoch osoby so zdravotným postihnutím vrátane detí 

a mladých ľudí dostávali primeranú podporu a pomoc v celej EÚ, čím sa podporí cieľ 

väčšej nezávislosti v rámci možností každého jednotlivca; 
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34. vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na podporu prístupu k štrukturálnym 

fondom pre podporné služby, s osobitným dôrazom na deti a mladých ľudí, ako aj ich 

rodiny; 

35. zdôrazňuje, že inštitúcie, ktoré poskytujú podporu osobám so zdravotným postihnutím, 

a najmä osoby zodpovedné za uzatvorené zariadenia, by mali spĺňať požiadavky 

certifikovaných noriem (ktoré treba vymedziť) a podstupovať pravidelnú kontrolu; 

36. vyzýva EÚ a členské štáty, aby podnikli účinné opatrenia zamerané na boj proti segregácii 

študentov so zdravotným postihnutím v školách a vo vzdelávacom prostredí, a vynaložili 

všetko potrebné úsilie na zabezpečenie toho, že budú môcť plne využívať inkluzívne 

a kvalitné formálne, neformálne a informálne vzdelávanie; 

37. vyzýva preto Komisiu, aby predložila správu o dosahu hlavných politík EÚ a investičných 

fondov na osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili 

organizácie zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím do prípravy operačných 

programov; okrem toho zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia plnej dostupnosti programov 

EÚ, ako sú Erasmus+, Záruka pre mladých a iniciatívy EURES, pre ľudí so zdravotným 

postihnutím; 

38. zdôrazňuje, že deti so zdravotným postihnutím čelia špecifickým problémom, a je 

potrebné vyvinúť úsilie s cieľom odstrániť všetky druhy prekážok a bariér, čo im umožní 

dosiahnuť úplnú nezávislosť a využívať rovnaké príležitosti, ktoré sú kľúčové z hľadiska 

ich možností zúčastňovať na formovaní politík, ktoré sa ich týkajú; domnieva sa, že 

na tento účel by sa mali zaviesť nástroje, ktoré umožnia deťom so zdravotným 

postihnutím, aby vyjadrili svoje názory a aby sa zabezpečilo ich zapojenie; 

39. žiada Komisiu, aby zabezpečila v európskych školách kvalitné inkluzívne vzdelávanie 

od útleho veku s preventívnym prístupom a so zreteľom na zdravotné postihnutie 

a v súlade s požiadavkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

na mnohodisciplinárne hodnotenie jednotlivých potrieb zabránila vylúčeniu detí 

so zdravotným postihnutím a zabezpečila poskytovanie primeraných vhodných úprav; 

40. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne prijala opatrenia v spolupráci s členskými štátmi 

a organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím, s cieľom zabezpečiť 

sociálnu ochranu a dobré životné podmienky pre takéto osoby a chrániť ich pred 

dôsledkami úsporných opatrení, ktoré sa prijali v dôsledku hospodárskej krízy; 

41. vyzýva členské štáty, aby nekrátili výdavky na príspevky pre zdravotne postihnutých, 

služby na komunitnej úrovni, zdravotnícke služby a programy odbornej prípravy 

a vzdelávania, čo by bolo v rozpore s UNCRPD a ešte zvýšilo mieru chudoby 

a sociálneho vylúčenia; 

42. berie na vedomie petície, ktoré dokumentujú prípady nesprávneho konania v niektorých 

členských štátoch v súvislosti so zabezpečovaním podpory pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nielen čo sa týka nedostatočnej finančnej podpory, na ktorú majú zo zákona 

nárok, ale aj prípady podobné prípadu uvedenému v petícii č. 1062/2014, kde orgány 

údajne prijali svojvoľné administratívne rozhodnutia v záujme zníženia príspevkov 

udelených v minulosti na základe pochybných lekárskych posudkov, ktoré viedli 

k zníženiu stupňa postihnutia; žiada príslušné vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, 
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aby citlivejšie posudzovali vplyv týchto opatrení na životy dotknutých jednotlivcov a ich 

rodín, a žiada Komisiu, aby dôkladne monitorovala rôzne politiky a súvisiace opatrenia 

v oblasti zdravotného postihnutia, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch; 

43. vyzýva inštitúcie EÚ, aby preskúmali služobný poriadok, vnútorné predpisy 

a vykonávacie predpisy s cieľom prijať komplexné náborové politiky vrátane pozitívnych 

opatrení v záujme aktívneho zvýšenia počtu zamestnancov a stážistov so zdravotným 

postihnutím a zabezpečenia toho, aby všetci zamestnanci inštitúcií EÚ so zdravotným 

postihnutím alebo závislými rodinnými príslušníkmi, ktorí sú zdravotne postihnutí, dostali 

primerané ubytovanie, ktoré potrebujú na rovnaké uplatňovanie svojich práv ako ostatní; 

vyzýva Komisiu, aby zrevidovala spoločný systém nemocenského poistenia inštitúcií EÚ 

a zabezpečila komplexné krytie zdravotných potrieb súvisiacich so zdravotným 

postihnutím takým spôsobom, ktorý bude zlučiteľný s dohovorom; 

44. zdôrazňuje, že voľný pohyb európskych občanov musí byť zaručený pre osoby 

so zdravotným postihnutím a na tento účel musia členské štáty zabezpečiť vzájomné 

uznávanie ich situácie a sociálnych práv (článok 18 UNCRPD); 

45. domnieva sa, že európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím by umožnil osobám 

so zdravotným postihnutím cestovať za hranice vlastnej krajiny a využívať výhody 

prístupu ku kultúre, doprave a športu a že by sa mali by preskúmať aj iné výhody a ich 

vzájomné uznávanie; 

46. domnieva sa, že stratégia v oblasti jednotného digitálneho trhu by sa mala vykonávať 

takým spôsobom, aby sa osobám so zdravotným postihnutím zaručil plný prístup 

ku všetkým jeho aspektom; 

47. konštatuje, že iba približne 48 % osôb so zdravotným postihnutím v EÚ je zamestnaných 

a iba 27,8 % má ukončené vysokoškolské štúdium; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

inštitúcie EÚ a členské štáty v súlade s článkom 27 UNCRPD odstránili všetky prekážky 

prístupu k zamestnaniu pre osoby so zdravotným postihnutím a podporovali politiky 

aktívnej zamestnanosti prostredníctvom individuálne prispôsobenej odbornej prípravy 

a osobitných nástrojov na podporu a uľahčenie ich prístupu na trh práce; podporuje 

výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi v oblasti najúčinnejších nástrojov 

na zvyšovanie miery zamestnanosti; 

48.  zdôrazňuje, že osoby so zdravotným postihnutím musia mať zaručený nediskriminačný 

prístup k systémom zdravotnej a sociálnej starostlivosti s náležitou pozornosťou 

venovanou ťažkostiam, ktoré môžu nastať pri liečbe takýchto pacientov; zdôrazňuje 

predovšetkým, že musí byť zabezpečený nediskriminačný prístup k sexuálnej 

a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a za žiadnych okolností nikto nesmie podstúpiť 

sterilizáciu alebo umelé prerušenie tehotenstva proti svojej vôli a že systémy zdravotnej 

starostlivosti by navyše mali zabezpečiť zistenie, ohlásenie a prevenciu sexuálneho násilia 

a zneužívania; 

49. zdôrazňuje, že systémy zdravotného poistenia nesmú diskriminovať osoby so zdravotným 

postihnutím; 

50. domnieva sa, že by sa mal posúdiť dosah smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 

na osoby so zdravotným postihnutím; 
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51. zdôrazňuje, že pri všetkých lekárskych zákrokoch je potrebné získať informovaný súhlas 

osoby so zdravotným postihnutím a že treba preto prijať všetky potrebné opatrenia, aby 

tieto osoby mali prístup k príslušným informáciám a rozumeli im; zdôrazňuje, že tento 

súhlas musí byť daný osobne, vopred a na základe úplného poznania faktov využitím 

všetkých potrebných mechanizmov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto zásad a že 

podobné vhodné opatrenia sa musia prijať aj v prípade osôb s duševnými poruchami; 

52. domnieva sa, že by sa mali zrevidovať právne predpisy v oblasti leteckej a námornej 

dopravy, aby sa zabezpečilo, že voči cestujúcim so zdravotným postihnutím nebude 

možné uplatniť žiadnu formu diskriminácie, či už fyzickej alebo ekonomickej, a že by sa 

v tejto súvislosti mali odstrániť všetky prekážky; 

53. upozorňuje na odporúčanie OSN o potrebe zabezpečiť uplatňovanie rodovej perspektívy 

vo všetkých politikách v oblasti zdravotného postihnutia, a najmä politikách zameraných 

na boj proti násiliu a diskriminácii; vyzýva EÚ, aby podpísala Dohovor Rady Európy 

o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor) ako ďalší 

krok v boji proti násiliu voči ženám a dievčatám so zdravotným postihnutím; vyzýva 

zároveň EÚ, aby podporila politiky boja proti diskriminácii osôb so zdravotným 

postihnutím; 

54. vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby sa dohodli na prijatí silnej smernice o dostupnosti 

webových stránok orgánov verejnej správy, ktorá by zahŕňala všetky webové stránky 

poskytujúce verejné služby, aj keď sú poskytované súkromnými subjektmi alebo úplne 

alebo čiastočne financované z verejných prostriedkov, internet v mobilných telefónoch 

a mobilné aplikácie a dokumenty na stiahnutie (Word, PDF a atď.), ktoré sa často 

používajú v internetových procesoch; vyzýva inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že všetky ich 

webové stránky a dokumenty budú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím; 

55. žiada rýchlu ratifikáciu Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam 

pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania; 

s hlbokým rozhorčením konštatuje, že sedem členských štátov EÚ vytvorilo blokujúcu 

menšinu, ktorá brzdí proces ratifikácie Marrákešskej zmluvy, a nalieha na ne, aby 

prehodnotili svoj postoj a uľahčili ratifikáciu, nezávisle od toho, či je potrebná revízia 

právneho rámca EÚ, alebo od očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora o otázke 

právomocí, ku ktorému môže dôjsť až o niekoľko mesiacov; 

56. žiada okamžité odblokovanie antidiskriminačnej smernice EÚ, v ktorej sa od roku 2008 

v Rade nedosiahol žiaden pokrok. 
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