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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, 
относно защитата на хората с увреждания и за по-добро признаване и 
хармонизация на свързаните с уврежданията права, мерки и инструменти между 
държавите членки1

1. От Европейския съюз се очаква да гарантира, че всички лица с увреждания се 
ползват от своите основни права на човека за активно включване и пълно участие в 
обществото.

2. Понастоящем държавите членки установяват и гарантират правата, мерките и 
инструментите във връзка с уврежданията.

3. Въпреки усилията на ЕС съществуват редица неравенства и проблеми между 
държавите членки по отношение на взаимното признаване на различните права, 
мерки и инструменти във връзка с уврежданията. Необходими са повече 
хармонизация и солидарност. Това ще спомогне за изпълнението на целите на 
Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г.

4. Във връзка с това се призовава Комисията да подобри наблюдението на 
премахването на съществуващите между държавите членки пречки с оглед на 
хората с увреждания.

5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 В съответствие с член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Парламента, когато 
декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от 
заседанието съвместно с имената на подписалите я лица и се предава на нейните адресати, без това да 
задължава Парламента.


