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NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) je prvou 

medzinárodnou zmluvou o ľudských právach, ktorú EÚ ratifikovala; 

B. keďže je to po prvýkrát, čo riadiaci orgán OSN monitoruje EÚ v rámci plnenia jej 

medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv; keďže záverečné poznámky Výboru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím uverejnené v roku 2015 týkajúce sa 

vykonávania dohovoru v EÚ vyslali jasný signál o záväzku EÚ týkajúcom sa rovnosti a 

dodržiavania ľudských práv; 

C. keďže Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je spoločná dohoda, pričom 

EÚ má právomoci v určitých oblastiach a členské štáty sú ho povinné v plnej miere 

vykonávať na vnútroštátnej úrovni; 

D. keďže široká škála odporúčaní výboru CRPD obsahuje usmernenia pre legislatívne a 

politické opatrenia, ktoré patria do pôsobnosti Únie;  

E. keďže niektoré členské štáty, ktoré ratifikovali CRPD, ešte nezriadili ani neurčili orgány 

na účely vykonávania a monitorovania dohovoru podľa jeho článku 33; keďže tým, ktoré 

už boli zriadené, sa často bráni pri plnení ich úloh, najmä pokiaľ ide o monitorovanie 

podľa článku 33 ods. 2, nedostatok financií a ľudských zdrojov a absenciu riadneho 

právneho základu týkajúceho sa ich určenia; 

1. uznáva, že na ochranu práv zakotvených v tomto dohovore je veľmi dôležitý účinný 

mechanizmus podávania individuálnych sťažností; v tejto súvislosti vyzýva Radu, aby 

bezodkladne ratifikovala opčný protokol; 

2. kladie veľmi veľký dôraz na článok 33 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím („Vykonávanie a monitorovanie na vnútroštátnej úrovni“) a bodom 76 a 77 

záverečných pripomienok výboru OSN; víta preto skutočnosť, že výbor OSN schválil 

účasť Európskeho parlamentu na nezávislom monitorovaní; 

3. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila bezodkladné komplexné vyhodnotenie alebo 

preskúmanie legislatívy a financovania programov EÚ, aby sa zabezpečilo, že bude plne v 

súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a navrhla zmeny 

právnych predpisov a v prípade potreby konštruktívne zapojila organizácie zdravotne 

postihnutých osôb a členov rámca EÚ CRPD a stanovila jasné ciele reformy a termíny; v 

tomto smere zdôrazňuje potrebu prijať komplexnú stratégiu EÚ v oblasti Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane časového rámca, referenčných kritérií 

a termínov; 

4. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na záverečné pripomienky navrhla pravidelnú 

aktualizáciu vyhlásenia o spôsobilosti, s formálnym zapojením organizácií zdravotne 

postihnutých a Európskeho parlamentu; 
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5. vyzýva členské štáty, aby pridelili dostatočné finančné a ľudské zdroje na plnenie úloh 

patriacich do rámcov dohľadu podľa článku 33 ods. 2, aby sa zaručila ich nezávislosť 

a zabezpečilo, že ich zloženie a prevádzkové postupy vezmú do úvahy parížske zásady 

týkajúce sa fungovania vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva v súlade s článkom 33 

ods. 2, a aby boli podporené vytvorením formálneho právneho základu jednoznačne 

vymedzujúceho ich právomoci; 

6. vyzýva Európsku komisiu, aby úzko spolupracovala s ostatnými inštitúciami, orgánmi a 

agentúrami EÚ, ako aj členskými štátmi a aby účinne a konzistentne koordinovala 

opatrenia prijaté k záverečným pripomienkam; žiada vykonanie potrebných úprav, ktoré 

by sa stali súčasťou stratégie vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným 

postihnutím; 

7. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili konzultácie a systematické a štruktúrované 

začlenenie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím pri 

implementovaní príslušných záverečných zistení; 

8. naliehavo žiada Európsky parlament, aby posilnil vnútorný mechanizmus zavedený na 

koordináciu vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(sieť UNCRPD), aby sa mohol stať mechanizmom na monitorovanie a vykonávanie 

dohovoru, ktorý bude zahŕňať všetky parlamentné výbory a konštruktívne zapojí 

organizácie osôb so zdravotným postihnutím; 

9. je znepokojený ťažkosťami, s ktorými sa ľudia so zdravotným postihnutím stretávajú, keď 

sa dovolávajú spravodlivosti; pripomína, že právo na dovolanie sa spravodlivosti je 

základným právom a nevyhnutným prvkom právneho štátu; vyzýva členské štáty, aby 

prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť všetky procesné úkony a upraviť postupy týkajúce sa 

týchto osôb; domnieva sa, že Komisia by mala zvážiť, či by nebolo vhodné zahrnúť do 

programu EÚ v oblasti spravodlivosti na roky 2014 – 2020 špecifické vzdelávacie 

programy o Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím; navrhuje, aby súdy EÚ 

uplatňovali svoje vnútorné pravidlá a usmernenia takým spôsobom, aby osobám so 

zdravotným postihnutím uľahčili prístup k spravodlivosti a aby sa zohľadňovali aj 

všeobecné odporúčania výboru CRPD pri výkone spravodlivosti; 

10. znovu zdôrazňuje dôležitosť toho, že pre osoby so zdravotným postihnutím existujú 

výnimky a obmedzenia týkajúce sa autorských práv a súvisiacich práv; berie na vedomie 

uzatvorenie Marakéšskej zmluvy s cieľom uľahčiť prístup k dielam uverejnených 

nevidiacimi alebo zrakovo postihnutými ľuďmi a opakuje svoje presvedčenie, že EÚ má 

právomoc uzatvárať zmluvy bez ratifikácie, čo je podmienené preskúmaním právneho 

rámca EÚ alebo načasovaním rozhodnutia Súdneho dvora; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

potrebu, aby Európsky parlament, Komisia a členské štáty spolupracovali s cieľom 

zabezpečiť rýchlu ratifikáciu Marakéšskej zmluvy; 

11. ďalej zdôrazňuje, že každá zmena v oblasti autorských práv a súvisiacich práv by mala 

zabezpečiť prístup k dielam a službám chránených týmito právami osobám so zdravotným 

postihnutím, a to v akomkoľvek formáte; pripomína, že Komisia má predložiť legislatívne 

návrhy na výnimky z autorských práv a súvisiacich práv a ich obmedzenia, a zabezpečiť 

tak sprístupnenie diel a služieb chránených týmito právami osobám s rôznym zdravotným 

postihnutím; 
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12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nesúhlasila so zahrnutím dokumentov týkajúcich 

sa zdravotného postihnutia do pôsobnosti nariadenia o podpore voľného pohybu občanov 

a podnikov zjednodušením akceptácie určitých verejných listín v EÚ; 

13. vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi návrhmi Rady na významné zúženie rozsahu 

pôsobnosti smernice EÚ o prístupnosti webových stránok orgánov verejného sektora; 

obáva sa, že výnimky navrhnuté Radou nebudú postačovať na zabezpečenie toho, aby 80 

miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a 150 miliónov starších ľudí v EÚ malo 

rovnaký prístup k jednotnému digitálnemu trhu a online verejným službám pre občanov 

EÚ, a tým sa poruší právo na rovnaký prístup k informáciám zakotvené v Dohovore OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím; 

14. opakuje, že členské štáty a Komisiu musia prijať konkrétne opatrenia na boj proti všetkým 

formám priamej alebo nepriamej diskriminácie na základe zdravotného postihnutia; 

15. vyzýva na prijatie naliehavých opatrení na oživenie európskej antidiskriminačnej 

smernice, v prípade ktorej sa nedosiahol žiaden pokrok v Rade od roku 2008; 

16. uznáva, že Haagsky dohovor o medzinárodnej ochrane dospelých osôb môže rôznymi 

spôsobmi účinne pomáhať pri vykonávaní a podpore medzinárodných záväzkov, ktoré pre 

zmluvné strany vyplývajú z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím; v tejto 

súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neprijala opatrenia v nadväznosti na  

uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o 

cezhraničných vplyvoch právnej ochrany dospelých osôb; 

17. víta skutočnosť, že Komisia zverejnila 2. decembra 2015 európsky akt o prístupnosti; 

pripomína, že je potrebný komplexný prístup k prístupnosti a sú nutné opatrenia, aby sa 

zaručilo, že osoby s akýmkoľvek druhom postihnutia budú mať toto právo v súlade 

s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; 

18. vyzýva inštitúcie EÚ, aby preskúmali interný služobný poriadok a vykonávacie predpisy s 

cieľom zabezpečiť prijatie väčšieho počtu zamestnancov a stážistov so zdravotným 

postihnutím a vykonať nevyhnutné zmeny s cieľom zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí sú 

zdravotne postihnutí, alebo ich nezaopatrení rodinní príslušníci so zdravotným 

postihnutím dostali pri využívaní práv rovnaké možnosti ako iní zamestnanci; 

19. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala spoločný systém nemocenského poistenia inštitúcií EÚ 

a zabezpečila komplexné krytie zdravotných potrieb súvisiacich so zdravotným 

postihnutím takým spôsobom, ktorý bude zlučiteľný s dohovorom; 
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