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Declarație scrisă, în temeiul articolului 123 din Regulamentul de procedură, referitoare la 
drepturile persoanelor cu handicap1

1. 10 % dintre cetățenii din Uniunea Europeană (UE) suferă de un handicap mediu, iar 4,5 % 
de un handicap sever. 75 % dintre cetățenii care depind de asistență personală pentru a 
putea participa la viața economică, socială și culturală sunt excluși de la activitățile 
sociale. Aceștia sunt discriminați din cauza diverselor handicapuri funcționale de care 
suferă (persoane discriminate din cauza diverselor handicapuri funcționale - PDDHF).

2. Convenția ONU din 2006 stabilește dreptul la asistență personală pentru o viață 
independentă (articolul 19).

3. Un sistem public de asistență personală pentru persoanele discriminate din cauza 
diverselor handicapuri funcționale de care suferă asigură un drept, sprijină utilizatorul în 
mod adecvat, eficient și sustenabil și reduce cu 30 % costul serviciilor de îngrijire de tip 
rezidențial.

4. Orice încălcare a demnității și a drepturilor omului este de neiertat.

5. Prin urmare, Comisia este invitată să promoveze viața autonomă în rândul PDDHF, prin 
intermediul unor standarde în domeniul asistenței personale și al protejării drepturilor 
sociale pe baza nevoilor, a aptitudinilor și a aspirațiilor PDDHF în calitate de cetățeni ai 
UE.

6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 123 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


