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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че целта на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
(КПХУ) е да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно 
упражняване на всички човешки права и основни свободи от страна на всички 
хора с увреждания;

2. подчертава, че правото на хората с увреждания да се ползват от мерки за 
осигуряване на тяхната независимост, социална и професионална интеграция и 
участие в живота на общността, е залегнало и в Хартата на основните права на 
ЕС;

3. счита, че насърчаването на равенството в областта на заетостта и труда може да 
бъде ефективно, единствено ако се води всеобхватна борба с дискриминацията 
във всички области на живота;

4. изразява съжаление, че законодателството на Съюза не защитава хората от 
дискриминация въз основа на техните увреждания извън работното място;

5. насърчава Съвета да деблокира преговорите относно предложението за 
хоризонтална директивна относно равенството;

6. подчертава, че Конвенцията за правата на хората с увреждания забранява 
дискриминацията в широк смисъл, включително многостранната и 
междусекторна дискриминация и отказа на подходящо жилищно настаняване;

7. призовава за мeждусекторен, всеобхватен преглед на правото на Съюза, за да се 
гарантира пълно спазване на Конвенцията за правата на хората с увреждания;

8. изразява съжаление, че хората с увреждания продължават да се сблъскват с 
дискриминация в различни области, че това допълнително се изостря от 
пандемията от COVID-19 и че като цяло не се съобщава достатъчно за всички 
форми на дискриминация; отбелязва със загриженост липсата на осведоменост за 
правата на жертвите и за възможността за търсене на правна защита;

9. подчертава, че събирането на надеждни, агрегирани по различни белези, 
съпоставими данни във връзка с уврежданията, е необходимо за разработването 
на политики въз основа на обективни факти в съответствие с Конвенцията за 
правата на хората с увреждания; настоятелно призовава държавите членки да 
обработват данните относно равенството в пълно съответствие с правото на 
Съюза в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.


