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Rašytinis pareiškimas dėl paramos didėjančiam pritaikytų tualetų skaičiui ES, pateiktas 
pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. Išlieka imtų trūkumų apsirūpinant pritaikytais tualetais visoje ES, bet tai ypač pasakytina 
apie tualetus, kurie yra tinkamai įrengti ir pritaikyti žmonėms, turintiems rimtų mokymosi 
ir fizinių sutrikimų, kuriems įprastai reikia papildomų patogumų ir erdvės, kad galėtų 
saugiai pasinaudoti tualetu.

2. „Changing places“ tipo tualetai yra geras pagerintų ir pritaikytų tualetų pavyzdys; jų yra 
jau 800, įskaitant ir esančius keliuose Europos oro uostuose. Parlamentas anksčiau yra 
parėmęs nuostatą dėl pagerintų ir pritaikytų tualetų (angl. changing places) ES oro 
uostuose, kuriuose metinis srautas viršija 1 mln. keleivių2. 

3. Komisija ir Taryba, visapusiškai konsultuojantis su neįgaliaisiais ir juos atstovaujančiomis 
organizacijomis, raginamos:

a) skatinti valstybes nares atitinkamose vietose, įskaitant oro uostus, traukinių stotis, 
degalinėse automobilių keliuose ir miestų centrus, įrengti pagerintus ir pritaikytus 
tualetus (pvz., „changing places“ tipo tualetus); 

b) skatinti iniciatyvas, kuriomis siekiama suteikti daugiau svarbos šiam klausimui. 

4. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

1 Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas adresatams 
neįpareigojant Parlamento.
2 Žr. Parlamento 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl visų rūšių transporto keleivių teisių (OL C 68 E, 2014 3 7, 
p. 21) ir jo poziciją, priimtą pirmajame svarstyme 2014 m. vasario 5 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentą (ES) Nr. …/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantį 
bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo 
ilgam laikui atveju, ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų 
bagažo vežimą oru (priimti tekstai, P7_TA(2014)0092).


