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Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. επισημαίνει την πολύ σημαντική 

δουλειά που επιτελεί η Επιτροπή 

Αναφορών σε σχέση με αναφορές που 

εγείρουν ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρίες και υπογραμμίζει τη 

πάγια βούληση της επιτροπής να 

υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ενίσχυσης 

των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες·  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα να δώσουν το παράδειγμα σε αυτό 

το θέμα και να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 

εφαρμογής από τις εθνικές αρχές 

συμμορφώνονται πλήρως και με συνέπεια 

με τη νομοθεσία της ΕΕ και με τη 

σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·  

τονίζει ότι στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 

2016 πραγματοποιήθηκε διερευνητική 

επίσκεψη στη Σλοβακία για τη συλλογή 

πληροφοριών γύρω από το ζήτημα της 

χρησιμοποίησης των επενδύσεων για τα 

άτομα με αναπηρίες που ζουν σε ιδρύματα 

και συνεστήθη στην Επιτροπή να 

διερευνήσει την κατάσταση·   

19. επισημαίνει την πολύ σημαντική 

δουλειά που επιτελεί η Επιτροπή 

Αναφορών σε σχέση με αναφορές που 

εγείρουν ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρίες και υπογραμμίζει την 

πάγια βούληση της επιτροπής να 

υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ενίσχυσης 

των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα να δώσουν το παράδειγμα σε αυτό 

το θέμα και να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 

εφαρμογής από τις εθνικές αρχές 

συμμορφώνονται πλήρως και με συνέπεια 

με τη νομοθεσία της ΕΕ και με τη 

σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

(ΣΗΕΔΑΑ)·  τονίζει ότι στις 22 και 23 

Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε 

διερευνητική επίσκεψη στη Σλοβακία για 

τη συλλογή πληροφοριών γύρω από το 

ζήτημα της χρησιμοποίησης των 

επενδύσεων για τα άτομα με αναπηρίες 

που ζουν σε ιδρύματα και συνεστήθη στην 

Επιτροπή να διερευνήσει την κατάσταση· 

τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 

πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με 

αναπηρίες, ιδίως ενόψει της 

προετοιμασίας των επόμενων 

ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και της 

αναγνώρισης του δικαιώματος ψήφου σε 

όλα τα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με 

τα άρθρα 12 και 29 της ΣΗΕΔΑΑ· 
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