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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (PETI) jirċievi għadd konsiderevoli ta' 

petizzjonijiet kull sena b'referenza għad-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom 

persuni b'diżabilitajiet madwar l-UE kollha f'dak li għandu x'jaqsam mal-oqsma kollha 

identifikati fl-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità, b'mod partikolari l-aċċess għax-xogħol 

u l-impjieg, l-edukazzjoni u t-trasport, u l-parteċipazzjoni fil-ħajja politika, pubblika u 

kulturali; 

2. Jenfasizza r-rwol ta' protezzjoni li għandu l-Kumitat għall-Petizzjonijiet permezz tal-

proċess tal-petizzjonijiet fil-kuntest tal-qafas tal-UE għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD), u jenfasizza li l-petizzjonijiet li waslu 

għand il-Kumitat juru l-ħtieġa li jadotta approċċ orizzontali u tad-drittijiet tal-bniedem 

għall-politiki tad-diżabilità; 

3. Jenfasizza, b'mod partikolari, li l-aċċessibilità hija prinċipju ċentrali tal-UNCRPD, u 

prekundizzjoni għall-eżerċizzju ta' drittijiet oħrajn minquxa fil-Konvenzjoni; jenfasizza 

li d-dritt għall-aċċessibilità, kif definit fl-Artikolu 9 tal-UNCRPD, għandu jiġi 

implimentati b'mod komprensiv sabiex jiġi żgurat li l-persuni b'diżabilità jkollhom 

aċċess għall-ambjent tagħhom, it-trasport, il-faċilitajiet u s-servizzi pubbliċi, kif ukoll it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; 

4. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet kien qed jappoġġja l-adozzjoni ta' trattat 

vinkolanti relatat mal-aċċess minn persuni neqsin mid-dawl u b'vista batuta għax-

xogħlijiet ippubblikati sa mill-2011; jilqa' l-ftehim interistituzzjonali li ntlaħaq biex 

jimplimenta t-Trattat ta' Marrakexx mill-UE u l-Istati Membri biex jiġi Ffaċilitat l-

Aċċess għax-Xogħlijiet Ippubblikati għall-Persuni Neqsin mid-Dawl, b'Vista Batuta jew 

b'Diffikultajiet Oħrajn biex Jaqraw Materjal Stampat fil-liġi tal-UE dwar id-drittijiet tal-

awtur, u jtenni t-talba tiegħu għal ratifika rapida tat-Trattat ta' Marrakexx mill-UE u l-

Istati Membri tagħha; 

5. Jinnota li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet regolarment isirulu mistoqsijiet dwar id-dritt ta' 

persuni b'diżabilità li jgħixu b'mod indipendenti, kif affermat fl-Artikolu 19 tal-

UNCRPD, u żamm l-iskrutinju b'saħħtu tiegħu għall-proċess tad-

deistituzzjonalizzazzjoni fl-Istati Membri; ifakkar li l-Kumitat PETI wettaq missjoni ta' 

tiftix tal-fatti lejn is-Slovakkja f'Settembru 2016 biex ifittex informazzjoni dwar l-użu 

tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 

mill-kura istituzzjonali għall-kura ta' persuni b'diżabilità għal servizzi bbażati fuq il-

komunità; 

6. Jenfasizza l-importanza tad-dritt ta' kull persuna b'diżabilità li tgħix b'mod indipendenti, 

u jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-użu tal-FSIE mill-Istati Membri, bil-ħsieb li 

jiġu żviluppati servizzi soċjali ta' kwalità għolja għall-persuni b'diżabilità, u jitwettaq il-

proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni. 


