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Europaparlamentets resolution om Europeiska gemenskapens undertecknande av 
Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och dess fakultativa 
protokoll 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008/0530),

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder 
(”hädanefter konventionen”)1,

– med beaktande av det fakultativa protokollet till FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionshinder (”hädanefter det fakultativa protokollet”)2,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2003 om kommissionens 
meddelande till rådet och Europaparlamentet ”På väg mot en rättsligt bindande 
FN-konvention för att främja och skydda funktionshindrades rättigheter och värdighet”3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 oktober 2003 om lika 
möjligheter för personer med funktionshinder: En europeisk handlingsplan 
(KOM(2003)0650) och Europaparlamentets resolution till denna av den 20 april 20044,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om funktionshinder och 
utveckling5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2005 om 
funktionshindrade personers situation i den utvidgade Europeiska unionen: den 
europeiska handlingsplanen 2006–2007 (KOM(2005)0604) och parlamentets resolution 
av den 30 november 2006 om detta6,

– med beaktande av sin resolution av den 26 april 2007 om funktionshindrade kvinnors 
situation i Europeiska unionen7,

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla8,

1 Antagen av Förenta nationernas generalförsamling den 13 december 2006
2 Antagen av Förenta nationernas generalförsamling den 13 december 2006
3 EUT C76 E, 25.3.2004, s. 231.
4 EUT C104 E, 30.4.2004, s. 148.
5 Antagna texter, T6-0033/2006.
6 Antagna texter, T6-0527/2006.
7 EUT C74 E, 20.3.2008, s. 742.
8 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2007 om situationen 
för funktionshindrade personer i Europeiska unionen: EU:s handlingsplan 2008–2009 
(KOM(2007)0738),

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 juni 2008 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom 
och social utslagning (2010)1,

– med beaktande av resolutionen från Europeiska unionens råd och företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 17 mars 2008 om situationen för 
personer med funktionshinder i Europeiska unionen (2008/C 75/01),

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2008 om framsteg som gjorts i EU när det 
gäller lika möjligheter och icke diskriminering (införlivande av direktiven 2000/43/EG 
och 2000/78/EG)2,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den ... 2009 om förslaget till kommissionens beslut 
om Europeiska gemenskapens undertecknande av Förenta nationernas konvention om 
funktionshindrades rättigheter3,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den ... 2009 om förslaget till kommissionens beslut 
om Europeiska gemenskapens undertecknande av det fakultativa protokollet till 
Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter4,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män5,

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Alla medlemsstater har undertecknat konventionen och det fakultativa protokollet men 
hittills har endast sju medlemsstater ratificerad dem.

B. Konventionen främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna för alla personer med 
funktionshinder, inklusive de som behöver större stöd.

C. Det fakultativa protokollet ger (grupper av) personer med funktionshinder möjligheten att 
klaga till en kommitté när någon av de parter som har undertecknat konventionen bryter 
mot de rättigheter som konventionen ger.

1. Europaparlamentet godkänner att gemenskapen undertecknar konventionen och det 
fakultativa protokollet.

1 Antagna texter, P6_TA(2008)0286.
2 Antagna texter, T6-0212/2008.
3 Antagna texter, P6_TA-PROV...
4 Antagna texter, P6_TA-PROV...
5 A6-…/2009 och A6-…/2009.
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2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet, i egenskap av Europeiska 
gemenskapens rättsliga representanter att deponera ratificeringsinstrumentet hos 
Förenta nationerna innan den 3 december 2009.

3. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att snabbt ratificera konventionen, anta 
dess innehåll och inrätta den materiella infrastruktur som behövs.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att gå med på och/eller ratificera det 
fakultativa protokollet så att personer med funktionshinder som har fått sina rättigheter 
kränkta ges möjlighet att vidta rättsliga åtgärder samt att ge dem skydd mot alla former av 
diskriminering.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga vilken kompetens 
gemenskapen besitter i samband med FN:s konvention. Europaparlamentet föreslår att 
vägledningen i de gemenskapsakter som anges i deklarationerna betonas1. Parlamentet 
betonar vikten av att man i förklaringen understryker Europeiska gemenskapens 
kompetens att stöda funktionshindrade personers rättigheter och att de inkluderas i 
utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och hälso- och konsumentfrågor.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda artikel 3 i EG-fördraget som 
grund för att fastställa omfattningen på gemenskapens kompetenser i samband med 
konventionen såsom anges i Europeiska gemenskaperna förklaring i artikel 44.1 i 
konventionen, och såsom anges i bilaga 2 i förslaget till rådets beslut. Parlamentet 
betonar vikten av att man i förklaringen understryker Europeiska gemenskapens 
kompetens att stöda funktionshindrade personers rättigheter och att de inkluderas i 
utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och hälso- och konsumentfrågor i 
tillämpningen av förklaringen.

Genomförandet av konventionen och det fakultativa protokollet

7. Europaparlamentet stöder de medlemsstater som har inlett genomförandet av 
konventionen och det fakultativa protokollet och uppmanar de övriga att också påbörja 
denna process.

8. Europaparlamentet uppmanar gemenskapen och medlemsstaterna att införa 
konventionens alla bestämmelser i lagstiftningen och att tillhandahålla de åtgärder och 
ekonomiska medel som krävs för att de ska kunna tillämpas inom fastställda tidsfrister, 
samt att upprätta mätbara mål för detta. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att 
utbyta information och bästa praxis om införandet.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa jämställdhetsintegrering i alla 
politiska beslut och åtgärder som rör kvinnor och män, flickor och pojkar med 
funktionshinder inom alla områden, i synnerhet när det gäller integrering på 
arbetsplatsen, utbildning och icke-diskriminering. Parlamentet uppmanar även 

1 Europeiska gemenskapens förklaring i samband med artikel 44(1) i konventionen (bilaga till rådets beslut 
VOL.I) och Europeiska gemenskapens förklaring i samband med artikel 12(1) i det fakultativa protokollet 
(bilaga till rådets beslut VOL.II).
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medlemsstaterna att införa lagstiftning för att skydda funktionshindrade kvinnors och 
flickors rättigheter vid sexuellt utnyttjande och psykiskt och fysiskt våld i offentligheten 
och i hemmet för att stödja rehabiliteringen av kvinnor och flickor som har utsatts för 
sådant våld.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och gemenskapens institutioner att 
säkerställa fri tillgång till och spridning av information till unionens medborgare och de 
funktionshindrades organisationer om deras rättigheter i konventionen och det fakultativa 
protokollet. Denna information ska vara i en form som är tillgänglig för alla medborgare i 
unionen.

11. Europaparlamentet understryker betydelsen av att ge kommissionen de ekonomiska 
medel och personalresurser som behövs för att kunna fungera som en fokuspunkt för de 
frågor som ligger inom gemenskapens kompetens i samband med genomförandet av 
konventionen. Europaparlamentet föreslår att man etablerar rutiner för att få en klar 
översikt över alla europeiska och nationella åtgärder som påverkar genomförandet av 
konventionen och begär att kommissionen regelbundet rapporterar till Parlamentet och 
rådet om hur genomförandet fortskrider.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med deras egna 
organisationssystem utse en eller flera fokuspunkter inom respektive förvaltning för 
frågor som gäller hur konventionen införs och kontrolleras i det egna landet. Parlamentet 
föreslår också att medlemsstaterna överväger att etablera eller fastställa en 
samordningsmekanism inom förvaltningen för att göra det lättare att vidta åtgärder inom 
olika områden och på olika nivåer i enlighet med artikel 33.1 i konventionen. 
Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet fästs vid att upprätta en oberoende 
övervaktningsmekanism i enlighet med artikel 33.2 i konventionen och i enlighet med de 
principer som gäller de nationella institutionernas status – Parisprinciperna – som antogs 
av FN:s generalförsamling i resolution 48/134 av den 20 december 1993.

13. Europaparlamentet uppmanar gemenskapen och medlemsstaterna att främja en väl 
samordnad social dialog mellan intresserade parter för att aktivt låta personer med 
funktionshinder delta i kontrollen av genomförandet av konventionen, i enlighet med 
artikel 33.2 i konventionen.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och medlemsstaternas 
regeringar och parlament.


