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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det 
fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning
(KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0170(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0530),

– med beaktande av det fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (”det fakultativa protokollet”), antaget 
den 13 december 20061,

– med beaktande av artiklarna 13.1 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0117/2009),

– med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A6-0230/2009).

1. Europaparlamentet godkänner ingående av det fakultativa protokollet. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att vart tredje år 
rapportera till rådet och parlamentet om läget för genomförandet av det fakultativa 
protokollet inom sina respektive behörighetsområden.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

1 Förenta nationerna, Förenta nationernas generalförsamling, antaget 13.12.2006.
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MOTIVERING

Bakgrunden till förslaget

Förenta nationernas fakultativa protokoll till konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning antogs den 13 december 2006 av FN:s generalförsamling. I enlighet med 
de förhandlingsdirektiv som antogs av rådet den 24 maj 2004 ledde kommissionen 
förhandlingarna om konventionen på Europeiska gemenskapens vägnar.

Den 27 februari 2007 lade kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om undertecknande 
på Europeiska gemenskapens vägnar av Förenta nationernas konvention om 
funktionshindrades rättigheter och dess fakultativa protokoll (KOM(2007)0077).

Genom sitt beslut av den 27 mars 2007 (ST07404/07) avgav rådet en förklaring om det 
fakultativa protokollet (bilaga II till beslutet) där det angavs att Europeiska unionens råd på 
nytt ska pröva frågan om undertecknandet av det fakultativa protokollet till Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Europeiska 
gemenskapens vägnar snarast möjligt. 

Den 3 maj 2008 trädde konventionen och dess fakultativa protokoll i kraft.

Eftersom det fakultativa protokollet ännu inte undertecknats av gemenskapen och det redan 
har trätt i kraft kommer Europeiska gemenskapen att ges befogenhet att tillträda det 
fakultativa protokollet i förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0530 slutlig/2 – 2008/171 
(CNS). 

Syfte

I det fakultativa protokollet fastställs behörigheten för kommittén för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Kommittén kommer att vara behörig att ta emot och pröva 
framställningar från eller för enskilda personer eller grupper av enskilda personer som hävdar 
att de blivit utsatta för en kränkning från en konventionsparts sida i fråga om bestämmelserna 
i konventionen.

Europeiska gemenskapens förklaring

Till det fakultativa protokollet har bifogats en förklaring från Europeiska gemenskapen om 
artikel 12.1 i det fakultativa protokollet, där de behörigheter anges som medlemsstaterna 
enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen överfört till gemenskapen inom 
de områden som omfattas av det fakultativa protokollet. 

Beträffande artikel 1.1 i det fakultativa protokollet påminner Europeiska gemenskapen om sin 
reservation beträffande artikel 27.1 i konventionen och om att kommitténs behörighet vad 
gäller Europeiska gemenskapen därmed är begränsad.

Detta innebär att Europeiska gemenskapen uppmanar konventionsparterna att ta del av 
artikel 3.4 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän 
ram för likabehandling i arbetslivet. Enligt denna bestämmelse får Europeiska gemenskapens 
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medlemsstater föreskriva att direktivet inte ska tillämpas på försvarsmakten när det gäller 
diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Bedömning

Undertecknandet av det fakultativa protokollet är viktigt för att ge personer eller grupper av 
personer möjlighet att inge klagomål till kommittén när stater (konventionsparter) överträder 
bestämmelserna i konventionen (artikel 1). Klagomål kan inges till kommittén om alla 
rättigheter som garanteras i konventionen, men först efter att samtliga inhemska rättsmedel 
uttömts och endast i fråga om omständigheter som uppstått efter att det fakultativa protokollet 
trätt i kraft i det landet (artikel 2).

Föredraganden ställer sig bakom kommissionens förslag, i vilket det fakultativa protokollet 
godkänns på gemenskapens vägnar, beträffande de frågor som faller inom gemenskapens 
behörighet.

Föredraganden uppmanar Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna att snarast tillträda 
och/eller ratificera det fakultativa protokollet.
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20.2.2009

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH 
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det 
fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning
(KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

Föredragande: Hiltrud Breyer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2003 om kommissionens meddelande 
”På väg mot en rättsligt bindande FN-konvention för att främja och skydda 
funktionshindrades rättigheter och värdighet”1 och sin resolution av den 26 april 2007 om 
funktionshindrade kvinnors situation i Europeiska unionen2,

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 
som FN:s generalförsamling antog 1979, och dess fakultativa protokoll.

1. Europaparlamentet välkomnar det fakultativa protokollet till FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och beklagar att endast fyra av EU:s 
medlemsstater hittills ratificerat konventionen och det fakultativa protokollet.

2. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning utsätts 
för flerfaldig diskriminering. Medlemsstaterna uppmanas att tillträda det fakultativa 

1 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 231.
2 EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 742.
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protokollet för att ge kvinnor och flickor nödvändiga rättsliga möjligheter att protestera 
mot kränkningar av sina rättigheter och att skydda sig mot alla former av diskriminering.
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