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Изменение  8 

Соледад Кабесон Руис 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава важната текуща 

дейност на комисията по петиции във 

връзка с петициите, повдигащи въпроси, 

свързани с уврежданията, и подчертава 

готовността на комисията да продължи 

да подкрепя усилията за засилване на 

правата на хората с увреждания; 

призовава европейските институции да 

дадат пример във връзка с това и да 

гарантират, че мерките за изпълнение от 

страна на националните органи спазват 

изцяло и последователно 

законодателството на ЕС и Конвенцията 

на ООН за правата на хората с 

увреждания; подчертава, че на 22 и 

23 септември 2016 г. беше проведено 

констативно посещение в Словакия с 

цел събиране на информация относно 

използването на инвестициите в 

институции за хора с увреждания и че 

на Комисията беше препоръчано да 

проучи настоящото положение;  

19. подчертава важната текуща 

дейност на комисията по петиции във 

връзка с петициите, повдигащи въпроси, 

свързани с уврежданията, и подчертава 

готовността на комисията да продължи 

да подкрепя усилията за засилване на 

правата на хората с увреждания; 

призовава европейските институции да 

дадат пример във връзка с това и да 

гарантират, че мерките за изпълнение от 

страна на националните органи спазват 

изцяло и последователно 

законодателството на ЕС и Конвенцията 

на ООН за правата на хората с 

увреждания; подчертава, че на 22 и 

23 септември 2016 г. беше проведено 

констативно посещение в Словакия с 

цел събиране на информация относно 

използването на инвестициите в 

институции за хора с увреждания и че 

на Комисията беше препоръчано да 

проучи настоящото положение; 

подчертава необходимостта да се 

подобри участието в политическия 

живот на хората с увреждания, по-

специално във връзка с подготовката 

за следващите европейски избори, 

както и да се признае правото на глас 

за всички лица с увреждания в 

съответствие с членове 12 и 29 от 

Конвенцията за правата на хората с 

увреждания; 
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