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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru petiții, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât UE și statele membre ar trebui să adopte toate măsurile adecvate pentru a pune 
în aplicare drepturile recunoscute în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap (CRPD), și să modifice sau să retragă măsurile actuale care 
discriminează persoanele cu dizabilități; întrucât UE și statele membre ar trebui să țină 
seama de protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu 
dizabilități în toate politicile și programele;

B. întrucât este esențial ca site-urile de internet ale instituțiilor UE să aplice specificațiile 
tehnice necesare pentru a fi accesibile persoanelor cu dizabilități, astfel încât acestea să 
poată primi informații actualizate cu privire la toate aspectele care le privesc, cu scopul 
de a spori accesibilitatea documentelor, a materialelor video și a site-urilor web și de a 
promova mijloace alternative de comunicare;

C. întrucât femeile cu dizabilități, comparativ cu celelalte femei, riscă să fie supuse 
violenței de două până la cinci ori mai mult1;

Justiție

1. solicită punerea efectivă în aplicare a CRPD, în special pe perioada actualei pandemii de 
COVID-19, în domeniile-cheie ale vieții persoanelor cu dizabilități; reamintește că 
această punere în aplicare ar trebui să fie însoțită de strategii naționale adecvate de 
integrare; subliniază importanța TIC (tehnologiile informației și comunicațiilor) pentru 
mobilitate, comunicare și accesul la serviciile publice; subliniază că pandemia de 
COVID-19 a evidențiat și a intensificat provocările cu care se confruntă persoanele care 
trăiesc în instituții;

2. subliniază importanța dreptului persoanelor cu dizabilități de a-și exercita drepturile 
fundamentale în condiții de egalitate; subliniază necesitatea de a recunoaște că 
persoanele cu dizabilități se bucură de capacitate juridică în condiții de egalitate cu 
ceilalți în toate aspectele vieții, în conformitate cu articolul 12 din CRPD; invită statele 
membre să ia măsuri oportune și în timp util pentru a asigura un acces efectiv, echitabil 
și incluziv la sistemul de justiție și la aplicarea legii pentru persoanele cu toate tipurile 
de dizabilități, în toate etapele procesului; îndeamnă statele membre să acorde o atenție 
deosebită femeilor cu dizabilități; evidențiază că accesul egal, fără discriminare, la 
justiție, pe durata întregii proceduri judiciare, presupune asigurarea accesibilității 
infrastructurilor și a serviciilor;

3. subliniază necesitatea unor formări mai numeroase și periodice de sensibilizare a 
personalului din justiție și de aplicare a legii cu privire la abordarea și gestionarea 
crizelor și la dezamorsarea conflictelor atunci când interacționează cu persoane cu 

1 Comisia Europeană, Union of Equality, Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030, 3 
martie 2021, p.16; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e1e2228-7c97-11eb-9ac9-
01aa75ed71a1/language-en
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dizabilități specifice;

4. subliniază că trebuie prevenită încarcerarea persoanelor a căror dizabilitate este 
incompatibilă cu detenția și că ar trebui oferite alternative la pedepsele cu închisoarea; 
invită statele membre să se asigure că principiile fundamentale ale egalității de 
tratament, nediscriminării, amenajărilor corespunzătoare și accesibilității sunt respectate 
pentru deținuții cu dizabilități;

Protecția datelor

5. subliniază că prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte pe deplin 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD); subliniază că, în 
conformitate cu RGPD, prelucrarea datelor genetice sau biometrice în scopul 
identificării unice a unei persoane fizice și a datelor privind sănătatea (date cu caracter 
personal sensibile) este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în 
mod expres de RGPD;

Guvernanța

6. consideră că ar trebui să se acorde prioritate asigurării faptului că serviciile publice, 
inclusiv serviciile publice digitale, sunt accesibile persoanelor cu dizabilități; solicită 
elaborarea unor politici de promovare a serviciilor publice, inclusiv a serviciilor publice 
digitale accesibile persoanelor cu dizabilități, pe baza evoluțiilor rapide din domeniul 
tehnologiilor informației; reamintește că informațiile trebuie prezentate în mod 
accesibil, mai ales prin folosirea unui limbaj simplu și ușor de înțeles, precum și a unor 
ilustrații pentru persoanele cu deficiențe de învățare2;

7. subliniază că amenajarea corespunzătoare, accesibilitatea și proiectarea universală sunt 
esențiale pentru combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități; subliniază 
importanța accesului nediscriminatoriu și efectiv care presupune identificarea și 
eliminarea obstacolelor și a barierelor în calea accesului persoanelor cu dizabilități la 
bunuri, servicii și infrastructuri puse la dispoziția publicului larg; atrage atenția asupra 
faptului că accesul nediscriminatoriu și efectiv al persoanelor cu dizabilități trebuie să le 
fie acordat în termeni și condiții de egalitate cu persoanele fără dizabilități, ori de câte 
ori este posibil, și că acestor persoane trebuie să li se înlesnească utilizarea 
dispozitivelor de asistare, inclusiv a dispozitivelor de ajutor la mers și de acces, de tipul 
câinilor-ghid recunoscuți și al altor câini pentru asistență, atunci când este necesar3; 
reamintește că ar trebui adoptate standarde de accesibilitate în consultare cu persoanele 
cu dizabilități și cu organizațiile reprezentative ale acestora, deoarece cunoștințele lor 
sunt esențiale pentru identificarea obstacolelor în calea accesibilității; subliniază că 
amenajarea corespunzătoare, accesibilitatea și proiectarea universală sunt esențiale 
pentru combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități;

8. invită instituțiile UE să asigure cele mai înalte standarde de accesibilitate la 
infrastructurile lor, serviciile lor și tehnologiile lor digitale, să depună toate eforturile 

2 Petiția nr. 1305/2015.
3 Petițiile nr. 1140/2015, 0857/2016, 0535/2017, 1140/2015 și 0988/2020.
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pentru a publica documentele legate de procedurile legislative într-un mod ușor de 
utilizat și accesibil și să se asigure că persoanele cu dizabilități pot avea acces deplin și 
adecvat la site-urile lor internet, precum și la formularele de contact; încurajează statele 
membre să dezvolte programe care vizează includerea persoanelor cu dizabilități în 
societate prin sport, arte, cultură și activități recreative, și care promovează participarea 
lor la procesul politic fără impedimente;

9. invită statele membre să organizeze campanii de informare care să atragă atenția asupra 
aspectelor legate de dizabilități; propune crearea de proiecte de sensibilizare cu privire 
la nevoile persoanelor cu dizabilități, care să utilizeze în mod pozitiv potențialul 
instrumentelor culturale, de exemplu prin promovarea evenimentelor culturale, ca parte 
a unei strategii educaționale mai ample de promovare și protejare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități;

10. subliniază că persoanele cu dizabilități, în special femeile cu dizabilități, se confruntă în 
continuare cu discriminări multiple și intersecționale bazate pe dizabilitatea și genul lor, 
pe rasă, etnie, vârstă, religie sau convingeri, orientare sexuală, statutul de migrant sau 
originea socioeconomică; invită Comisia și statele membre să țină seama de diversitatea 
și eterogenitatea persoanelor cu dizabilități atunci când elaborează și pun în aplicare 
politici și măsuri;

11. subliniază că participarea deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități în toate 
domeniile vieții și societății este esențială pentru exercitarea drepturilor lor 
fundamentale;

12. consideră că directiva4 orizontală propusă a UE privind combaterea discriminării este un 
act legislativ esențial pentru o punere în aplicare corectă a politicilor CRPD și îndeamnă 
Consiliul să deblocheze negocierile;

Ocuparea forței de muncă

13. subliniază nevoia de a finanța în mod adecvat echipamentele de care au nevoie 
persoanele cu dizabilități pentru a garanta că aceste persoane pot utiliza cele mai bune 
tehnologii și echipamente disponibile în viața lor de zi cu zi, la muncă și în societate; 
invită statele membre să utilizeze fondurile UE pentru a îmbunătăți aceste servicii și 
infrastructurile conexe;

14. invită statele membre să promoveze și să asigure un cadru legislativ și politic pentru 
participarea persoanelor cu dizabilități la piața muncii; solicită elaborarea unor politici 
economice care să le permită persoanelor cu dizabilități să aibă acces la locuri de muncă 
și să beneficieze de o remunerație echitabilă, pe măsura competențelor lor intelectuale și 
fizice;

Educația

15. consideră că educația de înaltă calitate și în condiții de egalitate pentru persoanele cu 
dizabilități trebuie să aibă prioritate și să fie favorabilă incluziunii atunci când și acolo 
unde este posibil și recomandabil; reamintește că educația este un drept fundamental al 
omului; încurajează statele membre să promoveze educația de înaltă calitate și învățarea 

4 COM/2008/0426.
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pe tot parcursul vieții5; subliniază că o bună educație este importantă pentru dezvoltarea 
individuală; subliniază că o bună educație contribuie la creșterea gradului de 
sensibilizare cu privire la persoanele cu dizabilități; subliniază necesitatea de a asigura o 
participare mai mare a tinerilor cu dizabilități la formare, ținând seama de nevoile 
acestora, ceea ce le-ar oferi un acces mai bun la piața muncii; ia act de faptul că este 
benefic pentru copiii care provin din minoritățile lingvistice și care au nevoi 
educaționale speciale să învețe în limba lor maternă în primii ani de școală, atunci când 
este dificil pentru ei să utilizeze limba și să comunice; invită statele membre să asigure 
accesul la educația în limbile minorităților pentru copiii cu nevoi educaționale speciale;

16. atrage atenția asupra importanței intervenției la o vârstă fragedă și asupra faptului că 
copiii cu dizabilități trebuie să participe și să fie incluși în societate încă din primele 
etape ale vieții lor; subliniază necesitatea de a crește oportunitățile de finanțare pentru 
educația favorabilă incluziunii, atunci când și acolo unde este posibil și recomandabil, 
atât pentru a promova impactul educației favorabile incluziunii asupra copiilor cu sau 
fără dizabilități, cât și pentru a finanța cercetarea în educația favorabilă incluziunii; 
consideră că este necesar să se încurajeze utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a TIC, a 
dispozitivelor de sprijinire a mobilității și a dispozitivelor și tehnologiilor auxiliare care 
sunt adecvate pentru persoanele cu dizabilități; subliniază că educația este esențială 
pentru dezvoltarea individuală și că mediile de învățare accesibile persoanelor cu 
dizabilități le oferă acestora posibilitatea de a contribui pe deplin la toate aspectele 
societății;

17. subliniază că personalul didactic este deosebit de important pentru educația copiilor cu 
dizabilități și cu nevoi speciale; solicită, prin urmare, ca membrilor personalului didactic 
să li se pună la dispoziție cursuri de formare, de perfecționare și de specializare în acest 
domeniu;

18. invită statele membre să acorde atenție persoanelor cu dizabilități care trăiesc în 
instituții; este îngrijorat de faptul că pandemia de COVID-19 a evidențiat și a 
intensificat provocările cu care se confruntă persoanele care trăiesc în instituții; invită 
statele membre să adopte strategii de dezinstituționalizare și să se asigure că legile, 
politicile și programele lor privind dezinstituționalizarea sunt în conformitate cu 
conceptul de viață independentă prevăzut în CRPD;

19. subliniază că, în conformitate cu CRPD, UE ar trebui să integreze perspectiva 
dizabilităților în toate politicile, programele și strategiile sale de gen; sprijină 
recomandările CRPD și îndeamnă Comisia și statele membre să își intensifice eforturile 
în această direcție; reamintește că, de multe ori, opiniile persoanelor cu dizabilități 
rămân ignorate, fiind lăsate alte persoane să vorbească sau să ia decizii în numele lor; 
îndeamnă, de asemenea, Comisia și statele membre să implice persoanele cu dizabilități 
în întreaga lor diversitate și din toate mediile în procesul decizional al UE;

20. observă angajamentele Comisiei din Strategia UE privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități 2021-2030; invită Comisia să integreze situația femeilor cu dizabilități în 
toate politicile și măsurile UE, în special în viitoarele inițiative legate de violența de 
gen.

5 Petițiile nr. 2582/2013, 0371/2018.
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