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Ändringsförslag  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet framhåller det 

viktiga arbete som utskottet för 

framställningar kontinuerligt utfört när det 

gäller framställningar om situationen för 

personer med funktionsnedsättning, samt 

betonar att utskottet är villigt att fortsätta 

stödja arbetet med att stärka rättigheterna 

för personer med funktionsnedsättning. 

EU-institutionerna uppmanas att föregå 

med gott exempel i denna fråga och att 

säkerställa att medlemsstaternas 

genomförandeåtgärder överensstämmer 

fullständigt och konsekvent med 

EU:s lagstiftning och FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Parlamentet 

framhåller att det den 22−23 september 

2016 genomfördes en undersökningsresa 

till Slovakien för att samla in information 

om investeringar i institutioner för personer 

med funktionsnedsättning och att det då 

rekommenderades att kommissionen skulle 

titta närmare på den aktuella situationen.  

19. Europaparlamentet framhåller det 

viktiga arbete som utskottet för 

framställningar kontinuerligt utfört när det 

gäller framställningar om situationen för 

personer med funktionsnedsättning, samt 

betonar att utskottet är villigt att fortsätta 

stödja arbetet med att stärka rättigheterna 

för personer med funktionsnedsättning. 

EU-institutionerna uppmanas att föregå 

med gott exempel i denna fråga och att 

säkerställa att medlemsstaternas 

genomförandeåtgärder överensstämmer 

fullständigt och konsekvent med 

EU:s lagstiftning och FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Parlamentet 

framhåller att det den 22−23 september 

2016 genomfördes en undersökningsresa 

till Slovakien för att samla in information 

om investeringar i institutioner för personer 

med funktionsnedsättning och att det då 

rekommenderades att kommissionen skulle 

titta närmare på den aktuella situationen. 

Parlamentet betonar behovet av att 

förbättra det politiska deltagandet för 

personer med funktionsnedsättning, i 

synnerhet i samband med förberedelserna 

inför nästa EU-val, samt att erkänna 

rösträtten för alla personer med 

funktionsnedsättning i enlighet med 

artiklarna 12 och 19 i FN:s konvention 

om rättigheter för personer med 
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funktionsnedsättning. 

Or. en 

 

 


