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Otázka na písomné zodpovedanie E-003868/2020
Komisii 
článok 138 rokovacieho poriadku
Radka Maxová (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Dragoș 
Pîslaru (Renew), Jarosław Duda (EĽS), Łukasz Kohut (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), 
Leszek Miller (S&D), Ville Niinistö (Zelení/ESA), Olivier Chastel (Renew), Fabio Massimo 
Castaldo (NI), Salvatore De Meo (EĽS), Miriam Lexmann (EĽS), Elżbieta Kruk (EKR), 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 (EĽS), Magdalena Adamowicz (EĽS), 
Marisa Matias (GUE/NGL), Viktor Uspaskich (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska (EĽS), Katrin Langensiepen (Zelení/ESA), Cindy Franssen (EĽS), Sylvie 
Brunet (Renew), Ádám Kósa (EĽS), 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 (EĽS), Miriam Dalli (S&D), Jadwiga Wiśniewska (EKR), Alviina Alametsä (Zelení/ESA), 
Brando Benifei (S&D)

Vec: Kontaktné miesta pre oblasť zdravotného postihnutia

Už v roku 2015 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) vo svojich 
záverečných pripomienkach odporučil, aby boli vytvorené kontaktné miesta pre oblasť zdravotného 
postihnutia vo všetkých generálnych riaditeľstvách (GR) Komisie a agentúrach vo všetkých 
inštitúciách EÚ spolu s vytvorením medziinštitucionálneho koordinačného mechanizmu. Odporúčanie 
je tiež súčasťou niekoľkých uznesení Európskeho parlamentu a prijal ho Európsky hospodársky a 
sociálny výbor1.

Napriek tomu ešte neboli zriadené kontaktné miesta pre oblasť zdravotného postihnutia. Jedinou 
výnimkou je CRPD OSN Komisie v oddelení pre zdravotné postihnutie GR pre zamestnanosť, 
sociálne záležitosti a začlenenie2.

1. Kedy plánuje Komisia zriadiť kontaktné miesta pre oblasť zdravotného postihnutia vo všetkých 
svojich GR a agentúrach, pričom hlavný orgán bude vymenovaný na generálnom sekretariáte 
tak, aby odrážal prierezový charakter problematiky zdravotného postihnutia a zabezpečil 
uplatňovanie hľadiska zdravotného postihnutia vo všetkých politikách a právnych predpisoch 
EÚ?

2. Aký mechanizmus koordinácie medzi kontaktnými miestami pre oblasť zdravotného postihnutia v 
inštitúciách EÚ plánuje Komisia a aký je súčasný stav, pokiaľ ide o koordináciu medzi inštitúciami 
EÚ v otázkach týkajúcich sa dohovoru?

3. Aké dôkazy existujú v súvislosti s takouto koordináciou, aké zdroje využíva táto koordinácia a 
aké pozorovateľné výsledky dokáže Komisia uviesť?

Otázku podporil3

1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2016 k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so 
zdravotným postihnutím, Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 138; uznesenie Európskeho parlamentu z 30. 
novembra 2017 o vykonávaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia Ú. v. EÚ C 356, 
4.10.2018, s. 110; a uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia po roku 2020, Prijaté texty, P9_TA (2020) 0156.

2 Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
odporučil, aby komisárka Dalli podporila presunutie oddelenia pre osoby so zdravotným postihnutím na 
generálny sekretariát: 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191119RES66921/20191119RES66921.pdf 
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3 Otázku podporil poslanec, ktorý nepatrí medzi jej autorov: Sylwia Spurek (Skupina Progresívnej Aliancie 
Socialistov A Demokratov V Európskom Parlamente)


