
 

AM\1141411DA.docx  PE614.282v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.12.2017 A8-0387/8 

Ændringsforslag  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. påpeger, at Udvalget for 

Andragender løbende udfører et vigtigt 

arbejde i forbindelse med andragender om 

handicappedes situation, og understreger, 

at udvalget er indstillet på fortsat at støtte 

bestræbelser på at styrke handicappede 

personers rettigheder; opfordrer EU-

institutionerne til at gå i spidsen ved at 

fungere som et godt eksempel på dette 

område og sikre, at de 

gennemførelsesforanstaltninger, der 

vedtages i medlemsstaterne, fuldt og 

konsekvent overholder EU-retten og FN's 

konvention om rettigheder for personer 

med handicap; understreger, at der blev 

gennemført en undersøgelsesrejse til 

Slovakiet den 22. og 23. september 2016 

for at indhente oplysninger om spørgsmålet 

om investeringer i institutioner for personer 

med handicap, og anbefaler, at 

Kommissionen undersøger den 

foreliggende situation;  

19. påpeger, at Udvalget for 

Andragender løbende udfører et vigtigt 

arbejde i forbindelse med andragender om 

handicappedes situation, og understreger, 

at udvalget er indstillet på fortsat at støtte 

bestræbelser på at styrke handicappede 

personers rettigheder; opfordrer EU-

institutionerne til at gå i spidsen ved at 

fungere som et godt eksempel på dette 

område og sikre, at de 

gennemførelsesforanstaltninger, der 

vedtages i medlemsstaterne, fuldt og 

konsekvent overholder EU-retten og FN's 

konvention om rettigheder for personer 

med handicap (CRPD); understreger, at der 

blev gennemført en undersøgelsesrejse til 

Slovakiet den 22. og 23. september 2016 

for at indhente oplysninger om spørgsmålet 

om investeringer i institutioner for personer 

med handicap, og anbefaler, at 

Kommissionen undersøger den 

foreliggende situation; understreger 

behovet for at forbedre handicappede 

personers politiske deltagelse, navnlig 

som optakt til det næste valg til Europa-

Parlamentet, og for at anerkende alle 

handicappede personers stemmeret, jf. 

artikel 12 og 29 i CRPD; 

Or. en 
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