
PE651.017v01-00

Въпрос с искане за писмен отговор E-003883/2020
до Съвета
Член 138 от Правилника за дейността
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Grošelj (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)

Относно: Лица за контакт по въпросите на хората с увреждания

Още през 2015 г. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) в своите 
заключителни наблюдения препоръча да бъдат назначени лица за контакт по въпросите на 
хората с увреждания в генералните дирекции (ГД) и агенциите на Комисията, и във всички 
институции на ЕС, наред със създаването на механизъм за интеринституционално 
координиране по тези въпроси. Препоръката също е част от няколко резолюции на 
Европейския парламент 1 и беше направена и от Европейския икономически и социален 
комитет.

Въпреки това лица за контакт по въпросите на хората с увреждания все още не са установени. 
Единственото изключение от това е лицето за контакт относно CRPD на ООН в отдела по 
въпросите на уврежданията в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

1. Кога Съветът възнамерява да установи лица за контакт по въпросите на хората с 
увреждания във всички свои ГД, като главното от тях да бъде назначено в генералния 
секретариат с цел отразяване на всеобхватния характер на въпросите, свързани с 
уврежданията, и за да се осигури включване на уврежданията във всички политики и 
законодателство на ЕС?

2. Какъв механизъм предвижда Съветът за координиране между лицата за контакт по 
въпросите на хората с увреждания в институциите на ЕС и какво е актуалното положение 
по отношение на междуинституционалното координиране между институциите на ЕС по 
въпросите, които попадат в обхвата на Конвенцията?

3. Какви са фактите, които показват, че такова координиране съществува, на какви ресурси 
разчита то и какви са видимите резултати от него, които Съветът може да посочи?

Подкрепящо лице2

1 Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2016 г. относно прилагането на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за 
правата на хората с увреждания, ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 138; Резолюция на Европейския 
парламент от 30 ноември 2017 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с 
увреждания, ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 110; и Резолюция на Европейския парламент от 18 юни 
2020 г. относно Европейската стратегия за хората с увреждания след 2020 г., Приети текстове, P9_TA 
(2020)0156.

2 Този въпрос се подкрепя от друг член на ЕП, различен от неговите вносители: Sylwia Spurek (S&D)


