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Amendement 449
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten eigen 
strategieën inzake handicaps te 
ontwikkelen, en nieuwe gegevens te 
verzamelen en te publiceren die in dit 
verband van nut kunnen zijn; 

Or. en

Amendement 450
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie een deel op 
te nemen over de Europese instellingen 
als overheidsdiensten, teneinde ervoor te 
zorgen dat zij zich in alle opzichten aan 
het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap houden, 
hetgeen inhoudt dat zij moeten zorgen 
voor de noodzakelijke middelen, 
contactpunten, coördinatiemechanismen, 
intern beleid, toegankelijke 
infrastructuurvoorzieningen (zoals 
gebouwen), voorlichting (waaronder in 
gebarentaal en Braille), websites en ICT-
applicaties, alsook voor een permanent 
mechanisme voor het actief voeren van 
inhoudelijk overleg met de organisaties 
van personen met een handicap, positieve 
acties en antidiscriminatiemaatregelen 
voor de succesvolle tenuitvoerlegging van 
de Europese Agenda inzake de rechten 
van personen met een handicap en het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, zowel in de 
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EU, als binnen de EU-instellingen en -
agentschappen; 

Or. en

Amendement 451
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. roept de EU en de lidstaten op 
trainingen voor en door personen met een 
handicap, hun belangenorganisaties, 
vakbonden, werkgeversorganisaties, 
gelijkheidsorganen en ambtenaren te 
financieren over de beginselen van non-
discriminatie, met inbegrip van 
meervoudige en intersectionele 
discriminatie en redelijke aanpassingen;

Or. en

Amendement 452
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de strategie inzake handicap 
voor de periode na 2020 onder andere 
prioritair aandacht besteed aan geweld 
tegen personen met een handicap, met 
name gendergerelateerd geweld, 
institutionalisering en kinderen met een 
handicap;

Or. en



AM\1197861NL.docx 5/11 PE646.989v01-00

NL

Amendement 453
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre 
Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de strategie inzake handicap 
voor de periode na 2020 onder andere 
prioritair aandacht besteed aan geweld 
tegen personen met een handicap, met 
name gendergerelateerd geweld en 
kinderen met een handicap;

Or. en

Amendement 454
Elżbieta Rafalska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. raadt de EU aan de Europese 
strategie inzake handicaps tot structureel 
onderdeel van het Europese semester te 
maken;

Or. en

Amendement 455
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de Europese Unie 
en de lidstaten die dit nog niet hebben 
gedaan, toe te treden tot het Verdrag van 
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de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van 
Istanbul);

Or. en

Amendement 456
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt alle lidstaten eigen 
strategieën inzake handicaps te 
ontwikkelen ter bevordering van 
mainstreaming van de gelijkheid van 
personen met een handicap en de 
tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 457
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. vraagt de Commissie in de 
toekomstige verslagen goede en slechte 
praktijken op te nemen om werkgevers in 
de gelegenheid te stellen de wetgeving 
inzake personen met een handicap 
doelmatig uit te voeren;

Or. en
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Amendement 458
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. herinnert aan het recht van 
mensen met een handicap op een 
passende levensstandaard en sociale 
bescherming, met name in de vorm van 
financiële bijstand en respijtzorg; roept de 
Commissie op erop toe te zien dat de 
Europese strategie inzake handicaps 2030 
voorziet in specifieke maatregelen ter 
bevordering van inclusieve 
socialezekerheidsstelsels in heel Europa 
zodat personen met een handicap hun 
leven lang verzekerd zijn van toegang tot 
uitkeringen en diensten; verzoekt de 
lidstaten minimale 
socialebeschermingsniveaus vast te stellen 
zodat personen met een handicap 
verzekerd zijn van een passende 
levensstandaard;

Or. en

Amendement 459
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. verzoekt de Commissie - 
wat het externe optreden van de EU 
betreft - ervoor te zorgen dat alle 
projecten en infrastructuur in derde 
landen waaraan steun met middelen van 
de EU wordt toegekend toegankelijk zijn 
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voor en open staan voor personen met een 
handicap, en dat EU-middelen worden 
geïnvesteerd voor de tenuitvoerlegging 
van en het toezicht op het VN-Comité voor 
de rechten van personen met een 
handicap en capaciteitsopbouw van 
organisaties van personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 460
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. verzoekt alle lidstaten de 
EU-kaart voor gehandicapten in te voeren 
en alle noodzakelijke maatregelen te 
nemen voor het garanderen van de 
wederzijdse erkenning van handicaps 
wanneer personen met een handicap in te 
EU reizen, teneinde hun recht op vrij 
verkeer en de volledige bescherming van 
hun rechten te waarborgen; 

Or. en

Amendement 461
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 sexies. roept de Commissie op om, 
onafhankelijk van een nieuwe Europese 
strategie inzake handicaps, het voortouw 
te nemen bij de tenuitvoerlegging van de 
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doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling bij extern optreden waarbij 
rekening wordt gehouden met 
vraagstukken op het gebied van 
handicaps, door het vaststellen van een 
duidelijk, transparant en inclusief 
stappenplan gericht op het verwezenlijken 
van de doelstellingen;

Or. en

Amendement 462
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 septies. raadt de EU aan de 
Europese strategie inzake handicaps tot 
structureel onderdeel van het Europese 
semester te maken;

Or. en

Amendement 463
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 octies. dringt aan op een 
interinstitutionele structuur voor de 
tenuitvoerlegging van de strategie voor de 
periode na 2020; dringt aan op de 
oprichting van contactpunten in alle 
directoraten-generaal van de Commissie, 
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agentschappen en EU-instellingen, met 
een centraal contactpunt binnen het 
secretariaat-generaal van de Commissie; 
beklemtoont dat een interinstitutioneel 
mechanisme moet worden ontwikkeld 
voor samenwerking tussen de Commissie, 
het Parlement en de Raad, met een 
ontmoeting tussen de respectieve 
voorzitters aan het begin van elk 
mandaat;

Or. en

Amendement 464
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 nonies. verzoekt de Commissie een 
deel op te nemen over de Europese 
instellingen als overheidsdiensten, 
teneinde ervoor te zorgen dat zij zich in 
alle opzichten aan het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap houden, hetgeen inhoudt dat zij 
moeten zorgen voor de noodzakelijke 
middelen, contactpunten, 
coördinatiemechanismen, intern beleid, 
toegankelijke infrastructuurvoorzieningen 
(zoals gebouwen), voorlichting 
(waaronder in gebarentaal en Braille), 
websites en ICT-applicaties, alsook voor 
een permanent mechanisme voor het 
actief voeren van inhoudelijk overleg met 
de organisaties van personen met een 
handicap, positieve acties en 
antidiscriminatiemaatregelen voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van de 
Europese Agenda inzake de rechten van 
personen met een handicap en het 
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, zowel in de EU, als 
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binnen de EU-instellingen en -
agentschappen; 

Or. en

Amendement 465
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Commissie en de Raad.

13. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Commissie, de Raad, de regeringen en de 
parlementen van de lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, de 
Europese Rekenkamer, het Comité van de 
Regio's en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, voor verspreiding naar 
subnationale parlementen en raden, de 
Raad van Europa, en de Verenigde 
Naties.

Or. en


