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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι σκοπός της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει ένα πλαίσιο όπου όλα τα 
άτομα με αναπηρίες θα απολαμβάνουν πλήρως και με ισότιμο τρόπο όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

2. τονίζει ότι στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατοχυρώνεται επίσης το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων 
που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και 
τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο·

3. φρονεί ότι η προώθηση της ισότητας στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας 
μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνον εάν καταπολεμηθεί πλήρως η διακριτική 
μεταχείριση σε όλους τους τομείς της ζωής·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν προστατεύει τα άτομα από 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας εκτός του χώρου εργασίας·

5. προτρέπει το Συμβούλιο να μεριμνήσει για την απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την προτεινόμενη οριζόντια οδηγία για την ισότητα·

6. τονίζει ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες απαγορεύει τις 
διακρίσεις υπό ευρεία έννοια, όπως μεταξύ άλλων την πολλαπλή και διατομεακή 
διακριτική μεταχείριση και την άρνηση παροχής δυνατοτήτων εύλογης προσαρμογής·

7. ζητεί να επενεξεταστεί το δίκαιο της Ένωσης με οριζόντιο και ολοκληρωμένο τρόπο 
προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τη Σύμβασης για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να 
υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις σε διάφορους τομείς, ότι αυτό έχει επιδεινωθεί 
περαιτέρω λόγω της πανδημίας COVID-19 και ότι σε γενικές γραμμές δεν 
καταγγέλλονται όλες οι μορφές διακρίσεων· επισημαίνει με ανησυχία ότι τα θύματα δεν 
έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους και της δυνατότητάς τους να ζητούν έννομη 
προστασία·

9. τονίζει ότι η συλλογή αξιόπιστων, αναλυτικών και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με 
τις αναπηρίες είναι απαραίτητη για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής που να συνάδει 
με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· καλεί μετ΄επιτάσεως τα 
κράτη μέλη να επεξεργάζονται τα δεδομένα για την ισότητα κατά τρόπο πλήρως 
συμβατό με τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής.


