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Θέμα: Προσβασιμότητα της ΕΕ στο διαδίκτυο για άτομα με αναπηρίες

Παρά τις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί όσον αφορά την προσβασιμότητα στους ιστότοπους και τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, εξακολουθούν να 
υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες σε αυτόν τον τομέα. Για τον λόγο αυτόν, σύμφωνα με τη νέα 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει φέτος σχέδιο δράσης για την 
προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ιστότοποι, τα έγγραφα που δημοσιεύονται 
σε αυτούς και οι επιγραμμικές πλατφόρμες της ΕΕ συμμορφώνονται με τα ενωσιακά πρότυπα 
προσβασιμότητας.

1. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών αυτών μέχρι 
τώρα;

2. Μπορεί να αναφέρει με ποιον τρόπο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 4 
παράγραφος 3), εμπλέκει ενεργά τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις που τα 
εκπροσωπούν στην κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου δράσης;

3. Μπορεί να αποσαφηνίσει κατά πόσον η επιγραμμική πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης είναι πλήρως προσβάσιμη από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία, και, εάν όχι, με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η προσβασιμότητα στο πλαίσιο 
αυτό;
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