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Θέμα: Σημεία επαφής για θέματα αναπηρίας

Ήδη το 2015, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) συνέστησε να οριστούν σημεία επαφής για θέματα 
αναπηρίας σε όλες τις γενικές διευθύνσεις (ΓΔ) και τους οργανισμούς της Επιτροπής, και σε όλα τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και να δημιουργηθεί ένας διοργανικός μηχανισμός συντονισμού. Η 
σύσταση αυτή περιλαμβάνεται σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1 , ενώ έχει 
επίσης διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Παρά ταύτα, δεν έχουν ακόμη οριστεί σημεία επαφής για θέματα αναπηρίας. Μόνη εξαίρεση αποτελεί 
το σημείο επαφής σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία στη Μονάδα Αναπηρίας της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της 
Επιτροπής.

1. Πότε σκοπεύει το Συμβούλιο να δημιουργήσει σημεία επαφής για θέματα αναπηρίας σε όλες τις 
ΓΔ του, και κυρίως στη Γενική Γραμματεία, ώστε να αναδειχθεί ο οριζόντιος χαρακτήρας των 
ζητημάτων αναπηρίας και να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες 
τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ;

2. Μέσω ποιου μηχανισμού σχεδιάζει το Συμβούλιο να διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των 
σημείων επαφής για θέματα αναπηρίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ποια είναι η τρέχουσα 
κατάσταση όσον αφορά τον διοργανικό συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε 
θέματα που άπτονται της Σύμβασης;

3. Πώς αποδεικνύεται αυτός ο συντονισμός, σε τι πόρους στηρίζεται και ποια απτά αποτελέσματα 
μπορεί να επισημάνει το Συμβούλιο;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση2

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές 
παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ΕΕ C 101 
της 16.3.2018, σ. 138· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία, ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 110· και ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 
μετά το 2020, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0156.

2 Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Sylwia Spurek (S&D)


