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PASIŪLYMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. kadangi JT Neįgaliųjų teisių konvencija yra pirmoji ES ratifikuota tarptautinė žmogaus 

teisių sutartis; 

B. kadangi Jungtinių Tautų organas pirmą kartą patikrino, kaip ES vykdo tarptautinius 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; kadangi 2015 m. paskelbtos Neįgaliųjų teisių 

konvencijos komiteto baigiamosios pastabos dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos taikymo ES 

yra svarbus ženklas, parodantis, kaip ES vykdo įsipareigojimus lygybės ir žmogaus teisių 

paisymo srityje; 

C. kadangi Neįgaliųjų teisių konvencija yra mišrus susitarimas ir kadangi ES kompetencija 

apima įvairias sritis, o valstybės narės taip pat privalo visapusiškai įgyvendinti Neįgaliųjų 

teisių konvenciją nacionaliniu lygmeniu; 

D. kadangi Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto rekomendacijos apima daug sričių ir tai 

yra gairės siekiant imtis teisėkūros ir politinių veiksmų ES kompetencijai priklausančiose 

srityse;  

E. kadangi kai kurios valstybės narės, ratifikavusios JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, dar 

neįsteigė ar nepaskyrė institucijų, kurios įgyvendintų konvenciją ir stebėtų jos 

įgyvendinimą, kaip reikalaujama jos 33 straipsnyje; kadangi šių jau įsteigtų institucijų 

darbas, visų pirma kontrolės struktūrų, sukurtų laikantis 33 straipsnio 2 dalies, trinka dėl 

to, kad trūksta finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir nėra patikimo teisinio pagrindo jiems 

paskirti; 

1. pripažįsta, kad veiksmingas individualių skundų nagrinėjimo mechanizmas yra 

nepaprastai svarbus ginant konvencijoje nustatytas teises; atsižvelgdamas į tai, ragina 

Tarybą toliau nebedelsiant ratifikuoti fakultatyvų protokolą; 

2. mano, jog svarbiausias yra Neįgaliųjų teisių konvencijos 33 straipsnis („Nacionalinis 

įgyvendinimas ir kontrolė“) bei JT komiteto 76 ir 77 baigiamosios pastabos;  todėl 

džiaugiasi, kad JT komitetas pritarė Europos Parlamento dalyvavimui vykdant 

nepriklausomą kontrolę; 

3. ragina Komisiją nedelsiant atlikti visa apimančią ir išsamią ES teisės aktų ir finansavimo 

programų peržiūrą, kad būtų užtikrintas jų visapusiškas atitikimas JT neįgaliųjų teisių 

konvencijai, ir prireikus pateikti teisės aktų pasiūlymų, konstruktyviai įtraukiant neįgaliųjų 

organizacijas ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijos struktūros narius ir nustatant aiškius 

reformų tikslus ir terminus; šiuo atžvilgiu pabrėžia būtinybę priimti išsamią ES strategiją 

dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos, įskaitant laikotarpį, lyginamuosius standartus ir 

terminus; 

4. ragina Komisiją atsižvelgiant į baigiamąsias pastabas pateikti pasiūlymą dėl reguliaraus 

kompetencijos deklaracijos atnaujinimo, oficialiai įtraukiant neįgaliųjų organizacijas ir 

Europos Parlamentą; 
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5. primygtinai ragina valstybes nares skirti pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos 33 

straipsnio 2 dalį sukurtoms kontrolės struktūroms užtektinai pastovių finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, kad jie galėtų vykdyti savo funkcijas; jos taip pat turi užtikrinti 

kontrolės struktūrų nepriklausomumą, užtikrindamos, kad jų sudėtis ir veikla atitiktų 

Paryžiaus principus dėl tarptautinių žmogaus teisių institucijų veikimo, kaip reikalaujama 

JT neįgaliųjų teisių konvencijos 33 straipsnio 2 dalyje; šis tikslas būtų paremtas sukūrus 

oficialų teisinį pagrindą, aiškiai nustatant funkcijas ir kompetencijos sritis; 

6. ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis, įstaigomis ir 

organizacijomis, taip pat valstybėmis narėmis siekiant veiksmingai ir sistemingai 

koordinuoti, kaip atsižvelgiama į baigiamąsias pastabas; ragina nustatyti šio 

bendradarbiavimo tvarką strategijoje dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos taikymo; 

7. ragina ES ir valstybes nares užtikrinti struktūrišką ir sistemingą konsultavimąsi su 

neįgaliųjų organizacijomis ir jų dalyvavimą imantis priemonių, kuriomis siekiama 

įgyvendinti atitinkamas baigiamąsias pastabas; 

8. primygtinai ragina Europos Parlamentą sustiprinti vidaus mechanizmą, sukurtą siekiant 

koordinuoti Neįgaliųjų teisių konvenciją (JT NTK tinklas), kad jis taptų Konvencijos 

įgyvendinimo kontrolės ir įgyvendinimo mechanizmu, kuris apimtų visus Parlamento 

komitetus, kuriame konstruktyviai dalyvautų neįgaliųjų organizacijos; 

9. yra susirūpinęs dėl sunkumų, kuriuos vis dar patiria neįgalieji kreipdamiesi į teismą; 

primena, kad teisė kreiptis į teismą yra itin svarbi pagrindinė teisė ir esminis teisinės 

valstybės principas; ragina valstybes nares imtis veiksmų siekiant tokiems asmenims 

sudaryti visapusiškas procedūrines sąlygas ir nustatyti jiems pritaikytas procedūras; mano, 

kad Komisija turėtų apsvarstyti galimybę į 2014–2020 m. ES teisingumo programą 

įtraukti specialias mokymų apie JT neįgaliųjų teisių konvenciją programas; siūlo, kad ES 

teismai taikytų savo vidaus taisykles ir nurodymus taip, kad būtų sudarytos geresnės 

galimybės neįgaliesiems kreiptis į teismą, ir kad vykdydami teisingumą atsižvelgtų į 

Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto bendrąsias rekomendacijas; 

10. pakartoja, kad labai svarbu neįgaliesiems numatyti autorių teisių ir gretutinių teisių išimtis 

ir apribojimus; atkreipia dėmesį į tai, kad sudaryta Marakešo sutartis siekiant palengvinti 

neregių ar regos negalią turinčių asmenų prieigą prie paskelbtų kūrinių, ir pakartoja savo 

įsitikinimą, kad ES yra kompetentinga sudaryti šią sutartį nesusiejant jos ratifikavimo su 

sąlyga, kad būtų persvarstyta ES teisės sistema, arba su Teisingumo Teismo sprendimo 

priėmimo data; be to, šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad Parlamentas, Komisija ir valstybės narės 

privalo dirbti kartu, siekdamos užtikrinti skubų Marakešo sutarties ratifikavimą; 

11. pabrėžia, jog bet kokiu autorių teisių ir gretutinių teisių srities teisės aktų pakeitimu turėtų 

būti numatyta, kad neįgalieji galėtų naudotis bet kokio formato kūriniais ir paslaugomis, 

kuriems taikoma šių teisių apsauga; primena, kad Komisija turi pateikti pasiūlymų dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl autorių teisių ir gretutinių teisių išimčių ir 

apribojimų, siekiant užtikrinti, kad įvairią negalią turintiems asmenims būtų suteikta 

galimybė naudotis kūriniais ir paslaugomis, kuriems taikoma šių teisių apsauga; 

12. apgailestauja, kad Taryba nepritarė tam, kad į reglamento, kuriuo skatinamas laisvas 

piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo 

reikalavimus Europos Sąjungoje, taikymo sritį būtų įtraukti su negalia susiję dokumentai; 
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13. reiškia savo susirūpinimą dėl naujausių Tarybos pasiūlymų siekiant itin sumažinti ES 

direktyvos dėl valdžios sektoriaus institucijų prieigos prie interneto svetainių taikymo 

sritį; yra susirūpinęs dėl to, jog pagal Tarybos siūlomas išimtis neužtikrinama, kad ES 

gyvenantys 80 mln. neįgaliųjų ir 150 m. vyresnio amžiaus asmenų turėtų vienodą prieigą 

prie bendrosios skaitmeninės rinkos ir internetinių viešųjų paslaugų, teikiamų ES 

piliečiams, taip pažeidžiant Neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintą teisę į lygias 

galimybes gauti informaciją; 

14. pakartoja, kad valstybės narės ir Komisija privalo imtis konkrečių veiksmų, siekdamos 

kovoti su visų formų tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija dėl neįgalumo; 

15. ragina skubiai atnaujinti Europos kovos su diskriminacija direktyvos, kurios klausimu 

Taryboje nėra jokios pažangos nuo 2008 m., svarstymus; 

16. pripažįsta, kad Hagos konvencija dėl tarptautinės suaugusiųjų asmenų apsaugos galima 

labai įvairiai padėti įgyvendinti ir paremti tarptautinius JT neįgaliųjų teisių konvencijos 

šalių įsipareigojimus; atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad Komisija nesiėmė veiksmų 

dėl 2008 m. gruodžio 18 d. Parlamento rezoliucijos su rekomendacijomis Komisijai dėl 

suaugusių asmenų teisinės apsaugos ir jos tarpvalstybinių pasekmių; 

17. palankiai vertina tai, kad 2015 m. gruodžio 2 d. Komisija paskelbė Europos aktą dėl 

prieinamumo; primena, kad reikia taikyti visapusišką požiūrį į prieinamumą ir imtis 

priemonių, kad bet kokio tipo negalią turintys asmenys galėtų naudotis šia teise, kaip 

nurodoma Neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnyje; 

18. primygtinai ragina ES institucijas persvarstyti savo statutus, darbo tvarkos taisykles ir 

savo darbuotojų karjeros nuostatas siekiant pritaikyti visapusiško įdarbinimo politiką, kad 

būtų aktyviai didinamas neįgalių darbuotojų ir stipendininkų skaičius, taip siekiant 

užtikrinti, kad visiems neįgaliems ES institucijų darbuotojams arba darbuotojams, 

turintiems nuo jų priklausančių neįgalių šeimos narių, būtų sudaromos tinkamai 

pritaikytos sąlygos, kad jie galėtų naudotis savo teisėmis lygiai taip pat, kaip ir visi kiti; 

19. ragina Komisiją atlikti ES institucijų bendros ligos draudimo sistemos (angl. „Joint 

Sickness and Insurance Scheme“) peržiūrą siekiant visapusiškai atsižvelgti į sveikatos 

srities poreikius, susijusius su negalia, tokiu būdu, kad tai atitiktų konvenciją. 
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