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SUGESTÕES 

A Comissão das Petições insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Recorda que a Comissão das Petições (PETI) recebe todos os anos um número 

considerável de petições referentes às dificuldades com que se deparam as pessoas com 

deficiência em toda a UE no que diz respeito a todos os domínios identificados na 

Estratégia Europeia para a Deficiência, nomeadamente o acesso ao trabalho e ao 

emprego, a educação e o transporte e a participação na vida política, pública e cultural; 

2. Destaca o papel de proteção desempenhado pela Comissão das Petições através do 

processo de apresentação de petições, no contexto do quadro da UE para a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD), e 

salienta que as petições recebidas pela comissão ilustram a necessidade de adotar uma 

abordagem horizontal baseada nos direitos humanos para as políticas de deficiência; 

3. Salienta, em particular, que a acessibilidade é um princípio fundamental da CNUDPD e 

condição prévia essencial para o exercício de outros direitos consagrados na 

Convenção; salienta que o direito à acessibilidade, tal como definido no artigo 9.º da 

CNUDPD, deve ser aplicado de forma abrangente por forma a assegurar que as pessoas 

com deficiência possam aceder ao ambiente físico, aos transportes, a instalações e 

serviços prestados ao público, bem como às tecnologias da informação e da 

comunicação; 

4. Recorda que a Comissão das Petições tem vindo a defender a adoção de um tratado 

vinculativo relativo ao acesso a obras publicadas por parte de pessoas cegas e com 

deficiência visual desde 2011; congratula-se com o acordo interinstitucional alcançado a 

fim de aplicar o Tratado de Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas por 

parte das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a 

textos impressos na legislação da UE sobre direitos de autor, e reitera o seu apelo à 

rápida ratificação do Tratado de Marraquexe pela UE e pelos seus Estados-Membros; 

5. Observa que a Comissão das Petições é regularmente abordada com questões 

relacionadas com o direito das pessoas com deficiência de viverem de forma autónoma, 

tal como consagrado no artigo 19.º da CNUDPD, e tem mantido um forte escrutínio do 

processo de desinstitucionalização nos Estados-Membros; recorda que a Comissão PETI 

realizou uma missão de inquérito à Eslováquia em setembro de 2016 a fim de obter 

informações sobre a utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI) na facilitação da transição dos serviços de assistência a pessoas com deficiência 

em instituições para os serviços de assistência de proximidade; 

6. Salienta o caráter central do direito de todas as pessoas com deficiência de viverem de 

forma autónoma e insta a Comissão a intensificar a utilização dos FEEI por parte dos 

Estados-Membros, tendo como objetivo o desenvolvimento de serviços sociais de 

elevada qualidade para as pessoas com deficiência e a concretização do processo de 

desinstitucionalização. 

 


