
DC\1092261CS.doc PE581.437v01-00

CS CS

Evropský parlament
2014-2019

0044/2016

27.4.2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ
předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu

o podpoře šíření přístupných toalet v EU

Daniel Dalton (ECR), Lucy Anderson (S&D), Mairead McGuinness (PPE), 
Marian Harkin (ALDE), Julia Reda (Verts/ALE), Anthea McIntyre 
(ECR), Helga Stevens (ECR), Anneleen Van Bossuyt (ECR), 
Olga Sehnalová (S&D), Antanas Guoga (ALDE), Brando Benifei (S&D)

Platné do: 27.7.2016



PE581.437v01-00 2/2 DC\1092261CS.doc

CS

0044/2016

Písemné prohlášení v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o podpoře šíření přístupných toalet v EU1

1. V poskytování přístupných toalet v celé EU zůstávají vážné nedostatky, to ovšem 
obzvláště platí v případě toalet vhodně vybavených pro osoby s vážným tělesným 
postižením a poruchami učení, které často potřebují zvláštní zařízení a prostor k tomu, aby 
mohly toalety bezpečně používat.

2. Dobrým příkladem vylepšených přístupných toalet jsou zvláštní toalety (tzv. „changing 
places“), kterých již existuje přibližně 800, a to i na četných evropských letištích. 
Parlament již dříve podpořil, aby na těch letištích v EU, kterými ročně projde více než 
milion cestujících, byly zřízeny vylepšené přístupné toalety (jako jsou zvláštní toalety, 
tzv. „changing places“)2. 

3. Po důkladné konzultaci s postiženými osobami a organizacemi, které je zastupují, 
vyzýváme Komisi a Radu, aby:

a) vybízely členské státy k poskytování vylepšených přístupných toalet (jako jsou 
zvláštní toalety, tzv. „changing places“) na vhodných místech včetně letišť, nádraží, 
čerpacích stanic u dálnic a center měst. 

b) podporovaly iniciativy, které se na tuto otázku soustřeďují. 

4. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.
2 Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o právech cestujících ve všech druzích dopravy (Úř. 
v. C 68 E, 7.3.2014, s. 21) a jeho stanovisko ze dne 5. února 2014 přijaté v prvním čtení k přijetí nařízení (EU) č. 
.../2014 Evropského parlamentu a Rady, jímž se mění nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké 
dopravě cestujících a jejich zavazadel (přijaté texty, P7_TA(2014)0092).


