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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Europees Parlement, over de bescherming van gehandicapten en betere erkenning en 
harmonisatie tussen de lidstaten van de rechten van gehandicapten en maatregelen en 
instrumenten ten behoeve van gehandicapten1

1. De Europese Unie moet waarborgen dat alle personen met een handicap hun fundamentele 
recht op actieve inclusie en hun fundamentele recht op volledige deelname in de 
maatschappij kunnen uitoefenen;

2. De rechten van en maatregelen en instrumenten ten behoeve van gehandicapten worden 
op dit moment vastgesteld en gewaarborgd door de lidstaten;

3. Ondanks inspanningen van de EU is er tussen de lidstaten nog altijd sprake van 
onevenwichtigheden en problemen op het gebied van de wederzijdse erkenning van de 
verschillende rechten van gehandicapten en maatregelen en instrumenten ten behoeve van 
gehandicapten. Er is behoefte aan meer harmonisatie en solidariteit. Alleen op die manier 
zal de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese strategie voor mensen met 
een handicap 2010-2020 dichterbij komen;

4. De Commissie wordt dan ook verzocht het toezicht op het wegwerken van de 
belemmeringen die er momenteel tussen de lidstaten voor gehandicapten bestaan te 
verscherpen;

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Europees Parlement wordt een verklaring 
die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in 
de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft voor het Parlement echter geen 
bindende werking.


