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Въпрос с искане за писмен отговор E-001648/2022
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Радка Максова (S&D), Мариане Винд (S&D), Вилия Блинкевичуте (S&D), Ева Каили (S&D), 
Ярослав Дуда (PPE), Изабел Карваляйш (S&D), Роберт Бедрон (S&D), Роса Естарас 
Ферагут (PPE), Мириам Лексман (PPE), Марк Анжел (S&D), Ищван Уихеи (S&D), Валдемар  
Томашевски (ECR), Марек Павел Балт (S&D), Милан Бръглез (S&D), Жузе Гушман (The 
Left), Мариза Матиаш (The Left), Аушра Малдейкиене (PPE), Томаш Франковски (PPE), 
Радан Кънев (PPE), Хелмут Шолц (The Left), Катержина Конечна (The Left), Влад Дан Георге 
(Renew), Анна-Юлия Донат (Renew), Майте Пагасауртундуа Руис (Renew), Грейс О'Съливан 
(Verts/ALE), Силвия Спурек (Verts/ALE), Карин Карлсбро (Renew), Стелиос Кимбуропулос 
(PPE), Бартош Арлукович (PPE), Андреа Бочкор (NI), Иржи Поспишил (PPE), Даниел Буда 
(PPE), Вероник Трийе-Льоноар (Renew), Катрин Лангензипен (Verts/ALE), Георге Фалка 
(PPE), Киара Джема (NI), Джозиан Кутаяр (S&D), Ева Копач (PPE), Ан-Софи Пелтие (The 
Left), Кристоф Грюдлер (Renew), Патриция Тоя (S&D), Исаскун Билбао Барандика (Renew), 
Адам Коша (NI), Магдалена Адамович (PPE), Салима Йенбу (Renew), Фредерик Рийс 
(Renew), Янина Охойска (PPE)

Относно: Украински бежанци с увреждания

В Украйна са регистрирани 2,7 милиона души с увреждания, много от които понастоящем са 
изправени пред животозастрашаваща дискриминация, в т.ч. невъзможен достъп до 
информация за рисковете, безопасността и помощите.

Около 10% от близо 3,5 милиона украински бежанци в ЕС имат увреждания. Те срещат 
допълнителни предизвикателства, свързани с достъпа до хуманитарна помощ и до 
информация относно жилищното настаняване, здравеопазването, образованието и социалната 
закрила, и са особено уязвими по отношение на риска от трафик на хора. Тези хора често не 
разполагат със специфични помощни средства като инвалидни колички, слухови апарати или 
лична помощ.

Тъй като в оперативните насоки на ЕС за защита при извънредни ситуации не се споменава 
положението на хората с увреждания, ние не разполагаме с информация за подхода на 
Комисията по този въпрос. Следователно:

1. По какъв начин Комисията гарантира, че хуманитарната помощ в Украйна се разпределя 
така, че да е достъпна за хората с увреждания, включително за тези, които са в домашна 
среда или са настанени в специализирани институции ? Ще докладва ли тя редовно за 
начина, по който помощта ѝ достига до децата и възрастните с увреждания?

2. Как възнамерява Комисията да се отзове на нуждите на бежанците с увреждания, 
включително необходимостта от помощни средства, лична помощ и безопасно пътуване в 
рамките на Европа, а не само в съседните на Украйна държави?

3. Как ще гарантира тя, че инициативите за дългосрочна интеграция са приобщаващи в 
пълна степен за бежанците с увреждания, включително по отношение на жилищното 
настаняване, заетостта, здравеопазването, образованието и социалната закрила?


