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Rasprave Odbora za predstavke tijekom 2016. 

2017/2222(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 19. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

19. ističe važan posao koji Odbor za 

predstavke obavlja u pogledu predstavki 

koje se odnose na pitanja u vezi s 

invaliditetom i naglašava spremnost 

Odbora da nastavi podupirati napore za 

jačanje prava osoba s invaliditetom; poziva 

europske institucije da kada je riječ o ovoj 

temi budu primjer i da zajamče da su 

provedbene mjere nacionalnih tijela u 

potpunosti i dosljedno usklađene sa 

zakonodavstvom EU-a i s Konvencijom 

UN-a o pravima osoba s invaliditetom; 

naglašava da je u Slovačkoj 22. i 23. rujna 

2016. održan  posjet u svrhu utvrđivanja 

činjenica kako bi se prikupilo informacije 

o pitanju ulaganja u institucije za osobe s 

invaliditetom i preporučuje da Komisija 

razmotri trenutačno stanje;  

19. ističe važan posao koji Odbor za 

predstavke obavlja u pogledu predstavki 

koje se odnose na pitanja u vezi s 

invaliditetom i naglašava spremnost 

Odbora da nastavi podupirati napore za 

jačanje prava osoba s invaliditetom; poziva 

europske institucije da kada je riječ o ovoj 

temi budu primjer i da zajamče da su 

provedbene mjere nacionalnih tijela u 

potpunosti i dosljedno usklađene sa 

zakonodavstvom EU-a i s Konvencijom 

UN-a o pravima osoba s invaliditetom 

(CRPD); naglašava da je u Slovačkoj 22. i 

23. rujna 2016. održan posjet u svrhu 

utvrđivanja činjenica kako bi se prikupile 

informacije o pitanju ulaganja u institucije 

za osobe s invaliditetom i preporučuje da 

Komisija razmotri trenutačno stanje; ističe 

da je potrebno poboljšati političko 

sudjelovanje osoba s invaliditetom, 

osobito u sklopu priprema za sljedeće 

europske izbore te svim osobama s 

invaliditetom priznati pravo na glasovanje 

u skladu s člancima 12. i 29. Konvencije o 

pravima osoba s invaliditetom; 

Or. en 

 

 


