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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad JT neįgaliųjų teisių konvencijos tikslas – skatinti, saugoti ir užtikrinti, kad 
visi neįgalieji galėtų visapusiškai ir lygiomis teisėmis naudotis visomis žmogaus 
teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis;

2. pabrėžia, kad ES pagrindinių teisių chartijoje taip pat įtvirtinta neįgaliųjų teisė naudotis 
priemonėmis, sukurtomis jų nepriklausomumui, socialinei bei profesinei integracijai ir 
dalyvavimui bendruomenės gyvenime užtikrinti;

3. mano, kad lygybės užimtumo ir profesinėje srityje skatinimas gali būti veiksmingas tik 
visapusiškai kovojant su diskriminacija visose gyvenimo srityse;

4. apgailestauja, kad Sąjungos teisės aktais asmenys neapsaugomi nuo diskriminacijos dėl 
negalios ne darbo vietoje;

5. ragina Tarybą atnaujinti derybas dėl siūlomos horizontaliosios lygybės direktyvos;

6. pabrėžia, kad Neįgaliųjų teisių konvencija draudžiama diskriminacija plačiąja prasme, 
įskaitant daugialypę ir tarpsektorinę diskriminaciją ir atsisakymą sudaryti tinkamas 
sąlygas;

7. ragina atlikti kompleksinę ir išsamią Sąjungos teisės peržiūrą siekiant užtikrinti, kad 
būtų visapusiškai laikomasi Neįgaliųjų teisių konvencijos;

8. apgailestauja, kad neįgalieji ir toliau patiria diskriminaciją įvairiose srityse, kad ją dar 
labiau paaštrino COVID-19 pandemija ir kad apie visų formų diskriminaciją paprastai 
pranešama nepakankamai; susirūpinęs pažymi, kad trūksta žinių apie aukų teises ir 
galimybę siekti žalos atlyginimo;

9. pabrėžia, kad patikimų, išskaidytų, palyginamų su negalia susijusių duomenų rinkimas 
yra būtinas įrodymais pagrįstam politikos formavimui pagal Neįgaliųjų teisių 
konvenciją; primygtinai ragina valstybes nares tvarkyti duomenis apie lygybę 
visapusiškai laikantis Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų.


