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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003868/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Puncte de contact pentru aspectele legate de dizabilități

Deja în 2015, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, în observațiile sale finale, a 
recomandat înființarea unor puncte de contact pentru aspectele legate de dizabilități în toate direcțiile 
generale (DG) și agențiile Comisiei, precum și în toate instituțiile UE, împreună cu instituirea un 
mecanism de coordonare interinstituțională. Recomandarea se regăsește, de asemenea, în mai multe 
rezoluții 1 ale Parlamentului European și a fost formulată și de Comitetul Economic și Social 
European.

Cu toate acestea, nu au fost încă înființate puncte de contact pentru aspectele legate de dizabilități. 
Singura excepție este spațiul dedicat Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din 
Unitatea pentru persoanele cu dizabilități din DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și 
Incluziune a Comisiei 2 .

1. Când intenționează Comisia să înființeze puncte de contact pentru aspectele legate de 
dizabilități în toate direcțiile generale și agențiile sale, punctul de contact principal fiind stabilit la 
secretariatul general, pentru a reflecta natura transversală a chestiunilor referitoare la dizabilități 
și pentru a asigura introducerea lor în ansamblul politicilor și al legislației UE?

2. Ce mecanism de coordonare între punctele de contact pentru aspectele legate de dizabilități din 
instituțiile UE are în vedere Comisia și în ce stadiu se află coordonarea interinstituțională între 
instituțiile UE în chestiunile care fac obiectul Convenției?

3. Care sunt dovezile că o astfel de coordonare există, pe ce resurse se bazează și ce rezultate 
măsurabile poate oferi Comisia în acest sens?

Susținător3

1 Rezoluția Parlamentului European din 7 iulie 2016 referitoare la punerea în aplicare a Convenției Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului 
UNCRPD, JO C 101, 16.3.2018, p. 138; Rezoluția Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare 
la implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități, JO C 356, 4.10.2018, p. 110; și 
Rezoluția Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la Strategia europeană pentru persoanele cu 
dizabilități după 2020, Texte adoptate, P9_TA(2020)0156.

2 Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de 
gen din Parlament au recomandat comisarei Dalli să susțină mutarea Unității pentru persoanele cu dizabilități 
la secretariatul general: 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191119RES66921/20191119RES66921.pdf 
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3 Această întrebare este sprijinită de un alt deputat decât autorii săi: Sylwia Spurek (S&D)


