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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

A. Considerando que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD) é o primeiro tratado internacional sobre direitos humanos ratificado 

pela UE; 

B. Considerando que a União Europeia foi, pela primeira vez, objeto de monitorização por 

um organismo das Nações Unidas sob o prisma do cumprimento das suas obrigações 

internacionais em matéria de direitos humanos; que as observações finais da Comissão 

CDPD relativas à aplicação da Convenção na UE, publicadas em 2015, enviaram uma 

mensagem firme no que toca ao empenhamento da União Europeia em prol da igualdade e 

do respeito dos direitos humanos; 

C. Considerando que a CDPD constitui um acordo misto e que, não obstante as competências 

da UE em determinados domínios, os Estados-Membros são também obrigados a 

aplicarem plenamente a CDPD a nível nacional; 

D. Considerando que o vasto leque de recomendações da Comissão CDPD proporciona um 

conjunto de orientações para medidas legislativas e políticas que se inserem no âmbito de 

competência da UE;  

E. Considerando que vários Estados-Membros que ratificaram a CDPD ainda não 

estabeleceram ou designaram organismos responsáveis pela aplicação e monitorização da 

Convenção, em conformidade com o seu artigo 33.º; que os organismos já estabelecidos 

se deparam com dificuldades no cumprimento das suas tarefas, nomeadamente no que 

toca à monitorização prevista no artigo 33.º, n.º 2, devido a uma falta de financiamento e 

recursos humanos, a par da ausência de uma base jurídica para a respetiva designação; 

1. Reconhece a importância crucial de um mecanismo eficaz de tratamento de queixas 

individuais para a proteção dos direitos incluídos na Convenção; solicita ao Conselho que, 

neste contexto, ratifique o protocolo opcional de imediato e sem demora; 

2. Confere a máxima importância ao artigo 33.º da  CDPD («Aplicação e monitorização 

nacional») e às observações finais 76 e 77 da Comissão das Nações Unidas; congratula-se, 

por conseguinte, com o facto de a Comissão das Nações Unidas ter aceitado a participação 

do Parlamento Europeu na monitorização independente; 

3. Insta a Comissão a proceder, sem demora, a uma avaliação abrangente da legislação e dos 

programas de financiamento da UE, a fim de garantir a sua plena conformidade com a 

CDPD e a propor, sempre que pertinente, alterações à legislação, com o envolvimento 

construtivo de organizações de pessoas com deficiência e de membros do quadro da UE 

para a CDPD, e a fixar objetivos e prazos claros para as reformas; salienta, neste sentido, a 

necessidade de adotar uma estratégia global da UE para os direitos das pessoas com 

deficiência, dotada de um calendário, parâmetros de referência e prazos; 
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4. Exorta a Comissão, à luz das observações finais, a propor uma atualização regular da 

declaração de competências, com o envolvimento formal das organizações de pessoas 

com deficiência e do Parlamento Europeu; 

5. Insta os Estados-Membros a atribuírem fundos e recursos humanos suficientes aos 

quadros de monitorização previsto no artigo 33.º, n.º 2, da CDPD, garantindo a sua 

independência e assegurando que os respetivos modo de funcionamento e composição 

tenham em conta os princípios de Paris relativos ao funcionamento das instituições 

nacionais dos direitos humanos em conformidade com o artigo 33.º, n.º 2, da CDPD, e que 

sejam apoiados pela criação de uma base jurídica oficial que defina claramente as suas 

competências; 

6. Exorta a Comissão a cooperar estreitamente com outras instituições, órgãos e organismos 

da UE e com os Estados-Membros, de molde a coordenar eficaz e sistematicamente as 

medidas tomadas na sequência das observações finais; solicita que as modalidades desta 

cooperação constem de uma estratégia de execução da CDPD; 

7. Insta a UE e os Estados-Membros a assegurarem a consulta e a participação estruturada e 

sistemática das organizações de pessoas com deficiência aquando da aplicação das 

respetivas observações finais; 

8. Insta o Parlamento Europeu a fortalecer o mecanismo interno criado no intuito de 

coordenar a implementação da CDPD («UNCRPD Network»), para que se transforme 

num mecanismo de acompanhamento e aplicação da Convenção, abrangendo todas as 

comissões parlamentares, com a participação construtiva das organizações de pessoas com 

deficiência; 

9. Manifesta a sua preocupação face às dificuldades que as pessoas com deficiência ainda 

enfrentam no acesso à justiça; relembra que o direito de acesso à justiça é um direito 

fundamental principal e constitui uma parte essencial do Estado de Direito; insta os 

Estados-Membros a tomarem medidas com vista a proporcionar uma plena adequação 

processual e a adaptarem os procedimentos a essas pessoas; considera que a Comissão 

deve ponderar a inclusão de programas de formação específicos sobre a CDPD no 

Programa da UE no domínio da Justiça para o período 2014-2020; sugere que os tribunais 

da UE apliquem as suas regras e instruções internas de um modo que facilite o acesso das 

pessoas com deficiência à justiça e que, na administração da justiça, sejam igualmente 

tidas em conta as recomendações gerais da Comissão CDPD; 

10. Reitera a importância de exceções e limitações aos direitos de autor e aos direitos conexos 

no caso das pessoas com deficiência; assinala a celebração do Tratado de Marraquexe para 

facilitar o acesso a obras publicadas por parte das pessoas cegas ou com deficiência visual 

e reitera a sua convicção de que a UE tem competência para celebrar este tratado sem que 

a sua ratificação esteja subordinada à revisão do quadro jurídico da UE ou ao momento da 

decisão do Tribunal de Justiça; salienta igualmente neste contexto a necessidade da 

colaboração entre o Parlamento, a Comissão e os Estados-Membros tendo em vista a 

célere ratificação do Tratado de Marraquexe; 

11. Destaca que todas as alterações legislativas no domínio dos direitos de autor e direitos 

conexos devem permitir que as pessoas com deficiência possam aceder às obras e aos 

serviços protegidos por esses direitos em qualquer formato; recorda que a Comissão tem 
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de apresentar propostas legislativas sobre exceções e limitações aos direitos de autor e aos 

direitos conexos, a fim de garantir que as pessoas com diferentes incapacidades tenham 

acesso às obras e aos serviços protegidos por esses direitos; 

12. Lamenta que o Conselho não tenha aceitado a inclusão de documentos relacionados com a 

deficiência no âmbito do Regulamento relativo à promoção da livre circulação dos 

cidadãos e das empresas através da simplificação da aceitação de certos documentos 

públicos na UE; 

13. Manifesta a sua preocupação relativamente à recente proposta do Conselho no sentido de 

reduzir significativamente o âmbito de aplicação da diretiva relativa à acessibilidade dos 

sítios Web dos organismos do setor público; receia que as isenções propostas pelo 

Conselho não sejam suficientes para assegurar que os 80 milhões de pessoas com 

deficiências e os 150 milhões de idosos na UE gozem de igualdade de acesso ao mercado 

único digital e aos serviços públicos em linha em comparação com os cidadãos da UE, 

violando, deste modo, o direito ao acesso equitativo à informação consagrado na CDPD; 

14. Reitera a necessidade de os Estados-Membros e a Comissão tomarem medidas concretas 

com vista a combater qualquer forma de discriminação direta ou indireta por razões de 

deficiência; 

15. Apela a medidas de emergência para desbloquear a diretiva da UE relativa à luta contra a 

discriminação, que não tem registado qualquer progresso ao nível do Conselho desde 

2008; 

16. Reconhece que a Convenção da Haia sobre a Proteção Internacional dos Adultos pode 

proporcionar vários tipos de ajuda funcional na aplicação e no apoio às obrigações 

internacionais das partes na CDPD; lamenta, neste contexto, o facto de a Comissão não ter 

dado seguimento à resolução do Parlamento, de 18 de dezembro de 2008, que contém 

recomendações à Comissão sobre as implicações transfronteiriças da proteção jurídica dos 

adultos; 

17. Saúda a publicação, por parte da Comissão, de um Ato Europeu da Acessibilidade, em 2 

de dezembro de 2015; recorda que é necessária uma abordagem abrangente à 

acessibilidade e que cumpre adotar medidas que garantam o direito à acessibilidade, 

independentemente do tipo de deficiência das pessoas, tal como estipulado no artigo 9.º da 

CDPD; 

18. Exorta as instituições da UE a reverem os regulamentos aplicáveis aos funcionários e as 

regras de aplicação, com vista a adotar políticas de recrutamento inclusivas, a fim de 

aumentar o número de trabalhadores e estagiários com deficiência, bem como assegurar 

que todos os empregados da UE que sejam portadores de deficiência ou tenham familiares 

com deficiência dependentes beneficiem das adaptações necessárias para gozarem os seus 

direitos em condições de igualdade com os outros funcionários; 

19. Exorta a Comissão a rever as regras do regime comum de seguro de doença das 

instituições da UE, de molde a responder plenamente às necessidades em termos de saúde 

relacionadas com a deficiência, em conformidade com a Convenção. 
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