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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003868/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Radka Maxová (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Dragoș 
Pîslaru (Renew), Jarosław Duda (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), 
Leszek Miller (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Olivier Chastel (Renew), Fabio Massimo Castaldo 
(NI), Salvatore De Meo (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis 
(S&D), Milan Brglez (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Manuel Pizarro (S&D), Karin Karlsbro 
(Renew), Robert Biedroń (S&D), Pascal Arimont (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Marisa 
Matias (GUE/NGL), Viktor Uspaskich (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Cindy Franssen (PPE), Sylvie Brunet 
(Renew), Ádám Kósa (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Laurence Farreng (Renew), 
Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), 
Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Marianne Vind (S&D), José Gusmão (GUE/NGL), Krzysztof Hetman 
(PPE), Miriam Dalli (S&D), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Brando 
Benifei (S&D)

Betreft: Contactpunten voor personen met een handicap

Reeds in 2015 heeft het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (UN-CRPD) in 
zijn slotopmerkingen aanbevolen dat er contactpunten worden benoemd in alle directoraten-generaal 
(DG’s) en agentschappen van de Commissie, in alle EU-instellingen, tezamen met de invoering van 
een een interinstitutioneel coördinatiemechanisme. De aanbeveling is ook opgenomen in 
verschillende resoluties van het Europees Parlement 1 , en is ook gedaan door het Europees 
Economisch en Sociaal Comité.

Desondanks zijn de contactpunten voor personen met een handicap nog niet ingesteld. De enige 
uitzondering is de UN-CRPD in de Eenheid voor personen met een handicap van DG 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Commissie  2 .

1. Wanneer is de Commissie van plan de contactpunten voor personen met een handicap in al haar 
DG’s en agentschappen in te stellen, waarbij het belangrijkste contactpunt moet worden 
benoemd in het secretariaat-generaal om rekening te houden met het intersectionele karakter 
van handicap-kwesties en om ervoor te zorgen dat er in alle beleidsmaatregelen en wetgeving 
van de EU rekening wordt gehouden met personen met een handicap?

2. Welk coördinatiemechanisme tussen de contactpunten voor personen met een handicap in de 
EU-instellingen overweegt de Commissie en wat is de stand van zaken met betrekking tot de 
interinstitutionele coördinatie tussen de EU-instellingen op het gebied van kwesties die geregeld 
zijn in het VN-Verdrag?

3. Hoe kan de Commissie aantonen dat die coördinatie plaatsvindt, welke middelen heeft zij 
daarvoor vrijgemaakt en welke waarneembare resultaten kan de Commissie voorleggen?

Ondersteuner3

1 Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2016 over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-
Comité voor de rechten van personen met een handicap, PB C 101, 16.3.2018, blz. 138; Resolutie van het 
Europees Parlement van 30 november 2017 over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake 
handicaps, PB C 356, 4.10.2018, blz. 110; en de resolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2020 over 
de Europese strategie inzake handicaps post-2020, Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0156.

2 De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid van 
het Parlement hebben aanbevolen dat Commissaris Dalli haar steun ervoor uitspreekt om de Eenheid 
personen met een handicap onder te brengen in het secretariaat-generaal: 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191119RES66921/20191119RES66921.pdf 
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3 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Sylwia Spurek (S&D)


