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Předmět: Kontaktní místa pro problematiku zdravotního postižení

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (CRPD) již ve svých závěrečných připomínkách 
z roku 2015 doporučil, aby ve všech generálních ředitelstvích a agenturách Komise a v orgánech 
a institucích EU byla vytvořena kontaktní místa pro problematiku zdravotního postižení a současně 
aby byl zřízen interinstitucionální koordinační mechanismus. Toto doporučení v několika usneseních 
uvádí i Evropský parlament 1 a vydal jej taktéž Evropský hospodářský a sociální výbor.

Navzdory všem doporučením však zatím tato kontaktní místa nebyla vytvořena. Jedinou výjimkou je 
útvar Komise pro CRPD na oddělení pro osoby se zdravotním postižením na generálním ředitelství 
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 2 .

1. Kdy hodlá Komise vytvořit ve všech svých ředitelstvích a agenturách kontaktní místa pro 
problematiku zdravotního postižení, přičemž hlavní kontaktní místo by měla otevřít na 
generálním sekretariátu, aby se zohlednil průřezový charakter této problematiky a aby se zajistilo 
její důsledné zohledňování ve všech politikách a právních předpisech EU?

2. Jaký koordinační mechanismus Komise plánuje mezi kontaktními místy pro problematiku 
zdravotního postižení, která mají být vytvořena orgány a institucemi EU? Jak v současnosti 
funguje interinstitucionální koordinace mezi orgány a institucemi EU v otázkách týkajících se 
úmluvy CRPD?

3. Jak může tuto koordinaci doložit? Jaké zdroje jsou pro koordinaci vyhrazeny a na jaké výraznější 
výsledky může Komise odkázat?

Poslanec, který otázku podpořil3

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2016 o provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením, Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 138; usnesení Evropského parlamentu ze dne 
30. listopadu 2017 o provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením, Úř. věst. C 
356, 4.10.2018, s. 110; a usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června June 2020 o Evropské strategii 
pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020, přijaté texty, P9_TA(2020)0156.

2 Parlamentní Výbor pro zaměstnanost a sociální věci a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví doporučily, aby 
komisařka Dalliová podpořila přesunutí oddělení pro osoby se zdravotním postižením na generální 
sekretariát: 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191119RES66921/20191119RES66921.pdf 
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