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IEROSINĀJUMI 

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 

komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja (PETI) katru gadu saņem ievērojamu skaitu 

lūgumrakstu, kuros minētas grūtības, ar kurām visā ES saskaras personas ar invaliditāti 

saistībā ar visām jomām, kas identificētas Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā, jo īpaši 

attiecībā uz darba un nodarbinātības, izglītības un transporta pieejamību, kā arī 

līdzdalību politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē; 

2. uzsver Lūgumrakstu komitejas nozīmi visā lūgumrakstu procesā saistībā ar ES sistēmu 

ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) un uzsver, ka 

Komitejas saņemtie lūgumraksti atspoguļo nepieciešamību pieņemt horizontālu, 

cilvēktiesībās balstītu pieeju attiecībā uz politikām invaliditātes jomā; 

3. jo īpaši uzsver, ka pieejamība ir UNCRPD pamatprincips un priekšnosacījums 

konvencijā noteikto tiesību izpildei; uzsver, ka tiesības uz UNCRPD 9. pantā noteikto 

pieejamību ir jāīsteno vispusīgā veidā, lai nodrošinātu, ka personas ar invaliditāti var 

piekļūt to apkārtējai videi, transportam, sabiedriskajiem objektiem un pakalpojumiem, 

kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijām; 

4. atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja kopš 2011. gada atbalstīja saistoša līguma 

pieņemšanu saistībā ar neredzīgo un personu ar redzes traucējumiem piekļuvi 

iespieddarbiem; atzinīgi vērtē panākto Iestāžu nolīgumu, lai ES autortiesību noteikumos 

īstenotu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir 

neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un atkārtoti 

atgādina par tās aicinājumu ES un tās dalībvalstīm ātri ratificēt Marrākešas līgumu; 

5. norāda, ka Lūgumrakstu komiteja regulāri saņem jautājumus par personu ar invaliditāti 

tiesībām dzīvot patstāvīgi, kā noteikts UNCRPD 19. pantā, un turpina stingri uzraudzīt 

deinstitucionalizācijas procesu dalībvalstīs; atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja 

2016. gada septembrī devās faktu vākšanas misijā uz Slovākiju, lai iegūtu informāciju 

par Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESIF) izmantošanu pārejas sekmēšanai no 

institucionālās aprūpes uz vietējās kopienas līmeņa aprūpi; 

6. uzsver personu ar invaliditāti galvenās tiesības dzīvot patstāvīgi un aicina Komisiju 

uzlabot dalībvalstu ESIF izmantošanu, lai attīstītu augstas kvalitātes sociālos 

pakalpojumus personām ar invaliditāti un īstenotu deinstitucionalizācijas procesu; 

 

 


