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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών για τον χάρτη πορείας 2018-2020 που συνοδεύει την έκθεση
με τίτλο «Διαφορετικότητα για λόγους εκτός φύλου στη Γραμματεία του ΕΚ», ο Αντιπρόεδρος
Παπαδημούλης πρότεινε στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα,
κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Δεκεμβρίου 2020, να συνεχίσει τις εργασίες που ξεκίνησαν με τον
πρώτο οδικό χάρτη κατά το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου, επικαιροποιώντας τον
σύμφωνα με την πορεία εφαρμογής του Δεκεμβρίου του 2020. Η τελική έκθεση υλοποίησης που
συνέταξε η ΓΔ Προσωπικού κατέδειξε ότι από τα 52 ορόσημα που περιλαμβάνονταν, τα 27 είχαν
ολοκληρωθεί, τρία δεν είχαν ολοκληρωθεί και 22 είχαν εν μέρει ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας τόσο
τα συγκεκριμένα και σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσο και την ανάγκη συνέχισης
των εργασιών.

Μετά την έγκριση από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα της
παράτασης της περιόδου εφαρμογής του οδικού χάρτη για τα έτη 2022-2024, η ΓΔ Προσωπικού
έλαβε εντολή να επικαιροποιήσει τον οδικό χάρτη σύμφωνα με την τελική έκθεση υλοποίησης του
οδικού χάρτη 2018-2020. Ανταποκρινόμενη σε αυτήν την εντολή, η ΓΔ Προσωπικού διεξήγαγε
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσεγγίζοντας την ομάδα υποστήριξης των ατόμων με
αναπηρία, την Égalité και τη γραμματεία της διακομματικής ομάδας για την καταπολέμηση του
ρατσισμού και την διαφορετικότητα (ARDI), και οριστικοποίησε την πρόταση κατά τη διάρκεια των
πρώτων μηνών του 2021.

Μετά την έγκριση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου που
εγκρίθηκε από το Προεδρείο, η παρούσα δεύτερη έκθεση σχετικά με τη διαφορετικότητα θα
επικεντρωθεί στην προσέγγιση των θεμάτων που σχετίζονται με την αναπηρία, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και την καταπολέμηση του ρατσισμού στη Γραμματεία του ΕΚ.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Το ΕΚ ως χώρος εργασίας βασισμένος στην διαφορετικότητα και την πολυδεκτικότητα –
σημερινή κατάσταση

Με το νέο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων που συμφωνήθηκε από το Προεδρείο τον
Ιούλιο 2020 και τον οδικό χάρτη για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον
Μάρτιο 2021, το ΕΚ απέκτησε για πρώτη φορά ένα έγγραφο καθοδήγησης το οποίο απευθύνεται
ταυτόχρονα στα πολιτικά και τα διοικητικά τμήματα του Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚ
θα δώσει το παράδειγμα ως εργοδότης και νομοθέτης. Κατά τη συζήτηση σχετικά με τον οδικό
χάρτη, τα μέλη του Προεδρείου επεσήμαναν την ανάγκη να συνεχιστούν επίσης οι προσπάθειες
και στον τομέα άλλων μορφών διαφορετικότητας. Όσον αφορά αυτές τις μορφές διαφορετικότητας,
ο οδικός χάρτης Παπαδημούλη για τα έτη 2018-2020 έδωσε σημαντική ώθηση στη Γραμματεία του
ΕΚ με διάφορες δράσεις που σχετίζονται με την αναπηρία, τους ΛΟΑΤΚΙ+ και τους τομείς εργασίας
που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ρατσισμού. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το Προεδρείο
ενέκρινε το σημείωμα του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη διαχείριση της αναπηρίας στη διοίκηση
του ΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο 10 φιλόδοξων δεσμεύσεων στον τομέα της διαχείρισης
της αναπηρίας.

Ενώ το σημείο επαφής για θέματα αναπηρίας συνεχίζει τις προσπάθειές του για την παροχή
μονοαπευθυντικής υπηρεσίας στο προσωπικό του ΕΚ για τυχόν αιτήματα παροχής βοήθειας και
ερωτήματα σχετικά με την αναπηρία, κατά τη διάρκεια του 2020 δημιουργήθηκαν παρόμοια σημεία
επαφής για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και καταπολέμησης του ρατσισμού αντίστοιχα, ενώ, παράλληλα,
ενισχύθηκαν οι δεσμεύσεις της διοίκησης έναντι του προσωπικού του ΕΚ για τα θέματα αυτά.
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Η παραγωγική συνεργασία συνεχίστηκε επίσης σε διυπηρεσιακά επίπεδα, π.χ. σε διυπηρεσιακές
ομάδες έργου, μεταξύ των συντονιστών ισότητας και διαφορετικότητας από όλες τις ΓΔ, στην
επιτροπή ACORA για εύλογες προσαρμογές1 και στις λοιπές ειδικές ομάδες εργασίας, καθώς και
σε διοργανικό επίπεδο, μέσω του δικτύου συμβούλων ισότητας και διαφορετικότητας. Ενώ έχουν
σημειωθεί ορισμένα σημαντικά βήματα σε όλους τους τομείς της διαφορετικότητας, όπως κατέδειξε
η τελική έκθεση εφαρμογής του οδικού χάρτη 2018-2020 για την διαφορετικότητα, έχει εκδηλωθεί
αυξημένο ενδιαφέρον για μέτρα καταπολέμησης του ρατσισμού και του αποκλεισμού λόγω
εθνοτικής καταγωγής. Με την άνοδο του κινήματος «Black Lives Matter» στις Ηνωμένες Πολιτείες,
δόθηκε νέα ώθηση στις συνεχιζόμενες συζητήσεις στην Ευρώπη. Ένας άλλος τομέας
ενδιαφέροντος ήταν η διατομεακότητα, υπό την έννοια ότι μπορεί να υφίσταται διάκριση για
περισσότερους από έναν λόγους, όπως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό
προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου και αναπηρία. Η έννοια αυτή προέκυψε ως χρήσιμη
προσέγγιση για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαφορετικότητας, μεταξύ άλλων, εντός της
Γραμματείας του ΕΚ, με σκοπό να αποφευχθεί η νοοτροπία των στεγανών και της
διαμερισματοποίησης και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει πίσω κανείς.

2. Επισκόπηση των θεμάτων που συζητούνται επί του παρόντος – μελλοντικές προκλήσεις

Ο εσωτερικός και διοργανικός συντονισμός μεταξύ των συνεργατικών μηχανισμών έχει ενταθεί τα
τελευταία χρόνια. Η επαρκής ροή πληροφοριών θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική
πρόκληση για την αποτελεσματικότητά τους, η οποία θα προσεγγιστεί με γνώμονα τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και την πρόοδο του προγράμματος δράσης του ΕΚ για την ένταξη και την
προσβασιμότητα. Οι διακρίσεις είναι συχνά πολυδιάστατες και μόνο μια διατομεακή προσέγγιση
μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για βιώσιμες αλλαγές προς την κατεύθυνση ενός χώρου
εργασίας στον οποίο θα επικρατούν πλήρης πολυδεκτικότητα και σεβασμός. Είναι επομένως
αναγκαίο να θεσπιστεί μια μεθοδολογία που να επιτρέπει την κατάλληλη αντιμετώπιση της
διατομεακότητας, τόσο μέσω της συνεργασίας υπό την ιδιότητα των διεπιστημονικών ομάδων όσο
και μέσω της δημιουργίας εγκάρσιων γνώσεων σε διάφορα θέματα μεταξύ των βασικών ομάδων
και υπηρεσιών που συμμετέχουν, με σκοπό την ενσωμάτωση της ισότητας, της διαφορετικότητας
και της ένταξης σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Η διατήρηση εντατικού διαλόγου με τις ομάδες των
ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαφορετικότητας στους κόλπους
του ΕΚ εξακολουθεί να αποτελεί κριτήριο τόσο για τη νομιμότητα όσο και για την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που διευκολύνουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρκετά
από αυτά παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση. Μεταξύ άλλων, η ψηφιακή προσβασιμότητα, τα
προγράμματα θετικής δράσης, η χρηματοδοτική στήριξη και η ευαισθητοποίηση μπορούν να
θεωρηθούν θέματα προτεραιότητας που εξελίσσονται σταθερά. Το ΕΚ εξακολουθεί να
συνεργάζεται με ομάδες ενδιαφερομένων με βάση την αρχή «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Με την
αυξανόμενη πρακτική της επιγραμμικής εργασίας, η τηλεργασία και η ψηφιακή προσβασιμότητα
αποκτούν συνεχώς όλο και μεγαλύτερη σημασία, ενώ η προσβασιμότητα στον χώρο εργασίας έχει
αποκτήσει εντελώς νέα διάσταση. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, το ΕΚ έχει αρχίσει να παρέχει
νέες λύσεις για τις διαδικτυακές συνεδριάσεις και εκδηλώσεις και για την ψηφιακή προσβασιμότητα
των εγγράφων εργασίας, και είναι αποφασισμένο να επιτύχει σταθερή εξέλιξη των λύσεων που
παρέχονται στο προσωπικό σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, το ΕΚ αναζητεί ενεργά νέους τρόπους
για να καταστεί πιο ελκυστικό για τα άτομα με αναπηρία μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων
προβολής. Σημειώνεται σταδιακή βελτίωση όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία
στην απασχόληση στο ΕΚ, όχι μόνο μέσω εύλογων προσαρμογών (συμπεριλαμβανομένων της
δημοσιοποίησης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις τρέχουσες προσαρμογές), αλλά και μέσω
προγραμμάτων θετικής δράσης σε διάφορα επίπεδα προσλήψεων. Τα θέματα αυτά αποτελούν

1 Ως «λογικές διαρρυθμίσεις» σε σχέση με τα ουσιώδη καθήκοντα της θέσης εργασίας νοούνται τα κατάλληλα
μέτρα, όπου απαιτείται, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στο πρόσωπο με αναπηρία να έχει πρόσβαση,
να συμμετέχει ή να προωθείται στην απασχόληση ή να εκπαιδεύεται, εκτός εάν τα μέτρα αυτά αποτελούν
υπερβολική επιβάρυνση για τον εργοδότη.



4

επίσης σημαντικούς στόχους που ζήτησε το Κοινοβούλιο να συμπεριληφθούν στη νέα στρατηγική
της ΕΕ για την αναπηρία και, κατά συνέπεια, αποτελούν σημαντικά μέρη του οδικού χάρτη για την
περίοδο 2022-2024. Το ζήτημα της πλήρους συμμόρφωσης με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναδείχθηκε ως εξέχον θέμα στο θεματολόγιο του ΕΚ
για την κοινωνική ένταξη και αναμένεται να συνεχίσει να κερδίζει έδαφος κατά τη διάρκεια της
περιόδου εφαρμογής του οδικού χάρτη. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σε αυτόν τον τομέα είναι η
διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στο ΕΚ, με την περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών πολιτικών για
την παραμονή των συναδέλφων που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων μετά τη
λήξη αυτών των καθεστώτων και για την παροχή εύλογων προσαρμογών κατά τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας.

Όσον αφορά τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα που
εξαγγέλθηκε τον Μάιο 2020 έδωσε σημαντική ώθηση στην αναζωογόνηση της θεματικής ατζέντας
της ΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν κοινή ευθύνη να προστατεύσουν
τα θεμελιώδη δικαιώματα και να διασφαλίσουν ίση μεταχείριση και ισότητα για όλους. Η στρατηγική
καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την ΕΕ, καθώς και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ως
εργοδότες, παρέχοντας έναν «οδικό χάρτη για την κατάρτιση οδικού χάρτη». Στο πλαίσιο του ΕΚ,
η ενίσχυση της θεματικής μάθησης και ανάπτυξης που προσφέρεται στο προσωπικό και στα
διευθυντικά στελέχη παραμένει υψηλή προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη. Το ΕΚ θα εγγυάται
κατάλληλη άδεια για τα μέλη του προσωπικού που αποκτούν νεογέννητα, σε όλα τα είδη
οικογενειών σε διάφορα σενάρια και καταστάσεις.

Όσον αφορά τα ζητήματα καταπολέμησης του ρατσισμού, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής που
ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο 2020 υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης όχι μόνο του
ατομικού ρατσισμού αλλά και του διαρθρωτικού ρατσισμού. Το ΕΚ, ως εργοδότης, οφείλει
αναμφίβολα να καταπολεμά τις φυλετικές διακρίσεις και να ενισχύει την εθνοτική πολυμορφία του
προσωπικού του. Για να επιτευχθεί αυτό, το ΕΚ πρέπει να ακούει το προσωπικό του, και ιδίως
τους συναδέλφους που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά περιβάλλοντα, και να αξιολογήσει
τους μηχανισμούς καταγγελιών και επίλυσης των συγκρούσεων που διαθέτει, καθώς και την
κατάσταση του εργατικού δυναμικού του όσον αφορά την διαφορετικότητα. Η αντιμετώπιση αυτής
της πρόκλησης θα περιλαμβάνει διοργανικές εργασίες καθώς και συνεργασία με τη διακομματική
ομάδα ARDI και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπλέον, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες
για την ανάπτυξη της κατάρτισης και την ευαισθητοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΕΚ θα
πρέπει να προσεγγίσει ενεργά τις λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες και να στηρίξει τα
προγράμματα προώθησης ταλέντων με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου
πολυμορφίας.
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ΜΕΤΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 2022-2024

Έως το τέλος του 2022

Οριζόντια μέτρα ένταξης

1. Ενίσχυση του συντονισμού για να διασφαλιστεί ότι όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές
επικοινωνίες του ΕΚ, καθώς και οι εκδόσεις, θα περιλαμβάνουν άτομα με διαφορετικές
ικανότητες, όλα τα φύλα, διαφορετικές φυλές και εθνότητες, θρησκευτικά σύμβολα,
σεξουαλικούς προσανατολισμούς, εκφράσεις και χαρακτηριστικά, και ότι, παράλληλα, θα
χρησιμοποιείται συμπεριληπτική και ευαίσθητη γλώσσα, ώστε να μεταδίδονται εικόνες ενός
περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

2. Διασφάλιση πολυδεκτικής νοοτροπίας σε όλα τα μαθήματα κατάρτισης. Μέριμνα ώστε τα
μαθήματα αυτά να παρακολουθούνται από όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου
του μόνιμου και λοιπού προσωπικού, των εξωτερικών συναδέλφων, των ασκούμενων κ.λπ.,
π.χ. με την ενσωμάτωση μιας διαδικτυακής ενότητας στις δέσμες μαθημάτων κατάρτισης για
νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους. Για τους εξωτερικούς συναδέλφους, εισαγωγή απαίτησης
οι ανάδοχοι να παρέχουν παρόμοια μαθήματα κατάρτισης στο πλαίσιο της οργάνωσής τους.
Μέριμνα ώστε να καταστεί διαθέσιμο αυτό το είδος μαθημάτων κατάρτισης σε όλα τα μέλη
του προσωπικού και τα διοικητικά στελέχη του ΕΚ. Μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα
θεματικά μαθήματα κατάρτισης για διοικητικά στελέχη θα καλύπτουν τις βέλτιστες πρακτικές
στο πεδίο των προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά τις βασικές ομάδες
διαφορετικότητας στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης.

3. Πρόβλεψη για θέσπιση σαφών διαδικασιών και παροχή ειδικής εκπαίδευσης στο
προσωπικό, ιδίως σε όσους βρίσκονται σε θέσεις πρώτης γραμμής και στους προϊσταμένους
τους, σχετικά με συμπεριφορές που σέβονται όλα τα είδη διαφορετικότητας, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες υποδοχής θα διαπνέονται από ευαισθησία σε σχέση με τις
πτυχές της διαφορετικότητας. Διερεύνηση δυνατοτήτων διαδικτυακού σεμιναρίου,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα μαθήματα κατάρτισης θα πραγματοποιούνται και
θα παρέχονται γρήγορα σε μεγάλες ομάδες προσωπικού.

4. Κατάρτιση και προετοιμασία έμπιστων συμβούλων για καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να
βρεθούν αντιμέτωποι με παρενόχληση συνδεόμενη με τη διαφορετικότητα στο πλαίσιο της
εντολής τους.

5. Μέριμνα για τη στήριξη και καθοδήγηση συναδέλφων κάθε μορφής διαφορετικότητας που
μετατίθενται σε νέες χώρες (π.χ. τοποθέτηση σε ένα από τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ) με
διαφορετικές νομικές καταστάσεις.

6. Μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δέσμη ηλεκτρονικών πληροφοριών και η εισαγωγική
εκπαίδευση για όλους τους νεοεισερχομένους θα περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές
πληροφορίες για το πολυδεκτικό περιβάλλον εργασίας στο ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που παρέχουν οι ομάδες εκπροσώπησης, με έμφαση στο στοιχείο ότι ένα
διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό έχει μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
ότι ο σεβασμός της αξιοπρέπειας όλων των μελών του προσωπικού αποτελεί βασική αξία.
Πρόταση προς το Προεδρείο, να διατίθεται παρόμοια δέσμη στους νέους βουλευτές του ΕΚ.

7. Ενίσχυση της συνεργασίας με την EPSO για την προσέλκυση περισσότερο
διαφοροποιημένου φάσματος υποψηφίων από τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες, μέσω της
στοχευμένης προσέγγισης οργανώσεων για τη διαφορετικότητα και μέσων κοινωνικής
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δικτύωσης· Συνέχιση της στενής συνεργασίας όσον αφορά πρωτοβουλίες θετικής δράσης και
δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στάδια των διαγωνισμών. Μέριμνα ώστε οι επιτυχόντες
υποψήφιοι της EPSO να ενημερώνονται δεόντως για τις δυνατότητές τους να τύχουν
κατάλληλων και εύλογων προσαρμογών.

8. Διασφάλιση της φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας σε όλους τους εσωτερικούς
διαγωνισμούς που προτείνονται από το ΕΚ καθώς και ότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν
αποκλείεται επειδή ανήκει σε ομάδα πολυμορφίας.

9. Αύξηση της ευαισθητοποίησης και έμφαση σε θέματα ισότητας δικαιωμάτων και
διαφορετικότητας μεταξύ των εποπτών του προγράμματος πρακτικής άσκησης Schuman,
ώστε να αυξηθεί η διαφορετικότητα μεταξύ των ασκούμενων· εφαρμογή πρόσθετων μέτρων
στήριξης για τη διευκόλυνση της επίτευξης αυτού του στόχου (κατάρτιση των εποπτών πριν
από το στάδιο της επιλογής, στοχευμένη προσέγγιση των υποψηφίων κ.λπ.).Στήριξη των
ασκούμενων του προγράμματος Schuman μέσω δυνατοτήτων δικτύωσης με συναδέλφους
με διαφορετικό υπόβαθρο και καθοδήγησης από αυτούς.

10. Εξέταση των τρεχουσών προσεγγίσεων όσον αφορά τις πολιτικές ανθρωπίνων πόρων που
σχετίζονται με την ηλικία στη Γραμματεία του ΕΚ· εκπόνηση εσωτερικής μελέτης για τις
διακρίσεις λόγω ηλικίας με βάση τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και με σκοπό την
καθοδήγηση μελλοντικών πολιτικών και μέτρων.

11. Ενίσχυση του διαλόγου με τις πολιτικές ομάδες και παρότρυνση των γραμματειών των
πολιτικών ομάδων να δημιουργήσουν, στο εσωτερικό των υπηρεσιών τους για τους
ανθρώπινους πόρους, σημεία επαφής για τη διαφορετικότητα ώστε να διευκολυνθούν η
αντιμετώπιση των σχετικών ανησυχιών και ερωτημάτων και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Ειδικά μέτρα σχετικά με την αναπηρία

Γενικές υποχρεώσεις

12. Διασύνδεση με την ομάδα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία του ΕΚ και τη διακομματική
ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρία μέσω της γραμματείας της
στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και με άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους
φορείς, μέσω της θέσπισης τακτικής και συμφωνημένης συνεργασίας.

13. Διασφάλιση συστηματικής και ενεργού συμμετοχής των εσωτερικών οργανώσεων για την
αναπηρία στη διυπηρεσιακή συνεργασία που σχετίζεται με την αναπηρία, ιδίως μέσω της
νέας ομάδας για την προσβασιμότητα και την ένταξη.

14. Αίτημα προς τη διοίκηση του ΕΚ να προσκαλεί εκπρόσωπο των ενδιαφερόμενων μερών στις
συνεδριάσεις των σχετικών διυπηρεσιακών ομάδων εργασίας ή των ομάδων στρατηγικού
έργου του ΕΚ, όποτε είναι σκόπιμο.

15. Ορισμός διαχειριστή ιστοτόπου ως υπεύθυνου υποστήριξης για να εξασφαλιστεί η
διαδικτυακή παρουσία για την Ομάδα Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία του ΕΚ.

Παιδιά με αναπηρία

16. Αξιολόγηση της ένταξης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΕΚ και της προσβασιμότητάς
τους, μαζί με τους ενδιαφερόμενους γονείς, και διατύπωση συστάσεων για την ενίσχυση των
πολιτικών τους σε θέματα προσβασιμότητας και ένταξης. Επανεξέταση των εσωτερικών
κανόνων των βρεφονηπιακών σταθμών προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πολυδεκτικότητα.
Επικαιροποίηση των κανόνων ώστε να διέπονται από πολυδεκτικότερη νοοτροπία έναντι των
παιδιών με αναπηρίες, αφαίρεση του κειμένου ιατρικού χαρακτήρα από τους κανονισμούς
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των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως ασθένεια, και
συμπερίληψη κειμένου που να αναφέρει ότι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς υπάρχουν
παιδιά με αναπηρίες· χρήση της πολυδεκτικότητας ως κριτηρίου στη διαδικασία υποβολής
προσφορών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΕΚ τους οποίους διαχειρίζονται
εξωτερικές επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υποδέχονται και θα μεταχειρίζονται τα
παιδιά με τρόπο κατάλληλο για την αναπηρία και την ηλικία τους.

Ευαισθητοποίηση

17. Προετοιμασία των εποπτών των ασκούμενων για την καθοδήγηση ασκούμενων με
αναπηρίες ανάλογα με τις πιθανές ειδικές ανάγκες.

18. Μέριμνα ώστε να καταστεί υποχρεωτική η ειδική κατάρτιση του προσωπικού που βρίσκεται
σε θέσεις πρώτης γραμμής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ανάληψη
καθηκόντων, καθώς και για το υφιστάμενο προσωπικό που δεν την έχει ακόμη λάβει.

19. Έναρξη ετήσιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με εύλογες προσαρμογές.
Συμπερίληψη αναφοράς στις «εύλογες προσαρμογές» που ενδέχεται να παρέχονται για τη
διευκόλυνση των αιτήσεων/συνεντεύξεων.

Προσβασιμότητα

20. Εκπόνηση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας του 2016 για την
προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό όσον αφορά το διαδίκτυο και τις εφαρμογές
ενδοδικτύου και κινητών συσκευών του ΕΚ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται
στην οδηγία.

21. Αξιολόγηση του κατά πόσον το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 για την προσβασιμότητα
ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές μπορεί να εφαρμοστεί κατ’ αναλογία στο
ΕΚ και, εάν ναι, σε ποιους τομείς.

22. Έναρξη της παροχής βασικής κατάρτισης σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα στο
προσωπικό, καθώς και ειδικής κατάρτισης υψηλότερου επιπέδου για τις σχετικές υπηρεσίες.

23. Λήψη μέτρων για να καταστούν όλες οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, που
πραγματοποιούνται επί του παρόντος με τη χρήση του αριθμού 85112, ψηφιακές και
προσιτές για τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των μελών του προσωπικού, των ασκούμενων και των
επισκεπτών με απώλεια ακοής/ομιλίας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

24. Επανεξέταση σε ετήσια βάση του ενδοδικτυακού ιστοτόπου του ΕΚ που περιέχει
πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα, προκειμένου να
διασφαλίζονται η συμμόρφωσή του με την UNCRPD και η πλήρης πρόσβαση στα κοινά
έγγραφα.

Παιδεία

25. Υποστήριξη της εφαρμογής της UNCRPD όσον αφορά την πραγματική και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΕΚ και στα ευρωπαϊκά
σχολεία.
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ΚΣΥΑ και υγεία

26. Συνεργασία με το Κοινό Σύστημα Υγειονομικής Ασφάλισης (ΚΣΥΑ) για να διασφαλιστεί ότι
παρακολουθούνται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατά την επιδίωξη της ένταξης του
προσωπικού και των μελών της οικογένειας με αναπηρία.

27. Μέριμνα ώστε η ιατρική υπηρεσία του ΕΚ να ανακοινώνει προς όλα τα μέλη του ΕΚ και του
προσωπικού μέσω του ενδοδικτυακού ιστότοπου της Μονάδας Ισότητας Ένταξης και
Διαφορετικότητας όλες τις αποφάσεις γενικής εφαρμογής του ΚΣΥΑ που αφορούν το
προσωπικό του ΕΚ με αναπηρίες και τους συνδεδεμένους δικαιούχους τους.

Εργασία και απασχόληση

28. Εδραίωση του ρόλου και της εντολής της Ομάδας Πρόσβασης και Ένταξης για να ενισχυθούν
ο συντονισμός και η συνεργασία κατά την προετοιμασία και εφαρμογή των πολιτικών του ΕΚ
για τα άτομα με αναπηρία και για την υποβολή προτάσεων σε αυτόν τον τομέα.

29. Μέριμνα ώστε η Μονάδα Ισότητας, Ένταξης και Διαφορετικότητας να ενσωματώσει κατάλογο
πιθανών ερωτήσεων σχετικά με την διαφορετικότητα και την ένταξη στο πλαίσιο για τα
διευθυντικά στελέχη, ο οποίος θα υπάγεται στη συνιστώσα των μη τεχνικών δεξιοτήτων και
της ένταξης που θα χρησιμοποιείται στις συνεντεύξεις.

30. Επανέναρξη του ιδιαίτερου προγράμματος θετικής δράσης για την πρόσληψη ασκούμενων,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανοδική τάση του αριθμού των υποψηφίων και των
ασκούμενων με αναπηρία μετά την ενσωμάτωση του ειδικού προγράμματος για τους
ασκούμενους με αναπηρία του 2016 στο συνολικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
Schuman.

Συμμετοχή στον πολιτικό και τον δημόσιο βίο

31. Ενθάρρυνση πλήρους πρόσβαση στις εκλογές της Επιτροπής Προσωπικού και των
Αντιπροσωπειών επαγγελμάτων σε μυστική ψηφοφορία και, κατά περίπτωση, μέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και μέριμνα ώστε ότι οι εκλογικές πληροφορίες να είναι επίσης
προσβάσιμες.

Διοργανική συνεργασία

32. Ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας με τη διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων της
σχετιζόμενης με την αναπηρία υποομάδας των διοργανικών συμβούλων Ισότητας και
Διαφορετικότητας.

Εφαρμογή και παρακολούθηση

33. Οργάνωση ετήσιας ενημέρωσης με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ και/ή την Επιτροπή της
UNCRPD σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ειδικά μέτρα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την
έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου

34. Επικοινωνία με άλλους ενωσιακούς και διεθνείς οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει
παρόμοιες πολιτικές με σκοπό να ζητούνται συμβουλές και να εντοπίζονται βέλτιστες
πρακτικές.
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35. Για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας, του
Διασεξισμού και της Τρανσφοβίας (IDAHOBIT), να παρουσιάσει δημοσίως τη δέσμευση του
Κοινοβουλίου στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ με την ανάρτηση ή τη δημόσια επίδειξη με άλλο
τρόπο της σημαίας ή των χρωμάτων του ουράνιου τόξου στους χώρους του ΕΚ, με ειδικές
ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. και, κατά περίπτωση, σε άλλα πλαίσια.

36. Συνέχιση της ενσωμάτωσης μιας τρίτης μη δυαδικής επιλογής στα διοικητικά έντυπα και
μέριμνα ώστε οι ουδέτερες ως προς το φύλο κατευθυντήριες γραμμές να περιλαμβάνουν
καθοδήγηση σχετικά με την αντιμετώπιση και τον διάλογο με διεμφυλικά και μη δυαδικά
άτομα.

37. Μελέτη της δυνατότητας για χρήση κοινωνικών ονομάτων τόσο στις εσωτερικές όσο και στις
εξωτερικές κάρτες εισόδου.

38. Θέσπιση ειδικής άδειας για τη διευκόλυνση της υποδοχής νεογέννητου παιδιού σε νοικοκυριό
σε περίπτωση που κανένας από τους γονείς που αποκτούν παιδί δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για να λάβει άδεια μητρότητας ή υιοθεσίας, με πρόβλεψη για ειδική άδεια
διάρκειας ισοδύναμης με εκείνη της άδειας υιοθεσίας.

Ειδικά μέτρα σχετικά με τον ρατσισμό

39. Οργάνωση ετήσιας εκδήλωσης ευαισθητοποίησης για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των
Φυλετικών Διακρίσεων στις 21 Μαρτίου, η οποία έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2021 καθώς
και παγκόσμιας ημέρας για την κατάργηση της δουλείας, στις 2 Δεκεμβρίου,με στόχο την
ανάδειξη των ιστορικών καταβολών του ρατσισμού.

40. Προγραμματισμός μαθημάτων κατάρτισης με τη συμμετοχή του προσωπικού, ιδίως σε θέσεις
πρώτης γραμμής, όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου τα άτομα διαφορετικής
εθνοτικής ή φυλετικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων και εθνικότητας να
αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Οι πληροφορίες θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάγκη
να γίνονται σεβαστές ιδίως οι παραλλαγές παραδοσιακής αμφίεσης.

41. Ενίσχυση της συνεργασίας με τη διακομματική ομάδα ARDI, τη νεοσύστατη ομάδα
υποστήριξης εγχρώμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και άλλους αρμόδιους
εκπροσώπους σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο (να αλληλοενημερώνονται και
διαβουλεύονται μεταξύ τους).

42. Υποστήριξη των δικτύων συγγένειας ώστε οι συνάδελφοι που ανήκουν σε φυλετικές,
εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις
ανάγκες τους.

43. Διεξαγωγή εθελοντικής και ανώνυμης έρευνας μεταξύ του προσωπικού, για την αξιολόγηση
της φυλετικής ποικιλομορφίας και των διακρίσεων στο ΕΚ· έναρξη προβληματισμού και
εκπόνηση εσωτερικής μελέτης σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα,
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της προόδου και των αναγκών· συλλογή ελπιδοφόρων
πρακτικών από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως
δοκιμαστικό σχέδιο, έναρξη πειραματισμού για την αξιολόγηση της διαφορετικότητας μεταξύ
των νέων υπαλλήλων, σε εθελοντική βάση.

44. Υποβολή μέτρων για την αύξηση του αριθμού των ασκούμενων Schuman που προέρχονται
από διαφορετικά εθνοτικά περιβάλλοντα, μέσω της ευαισθητοποίησης των εποπτών της
πρακτικής άσκησης για θέματα διαφορετικότητας, και της ενθάρρυνσής τους να
προσλαμβάνουν ειδικευμένους υποψηφίους που προέρχονται από διαφορετικά
περιβάλλοντα. Παρακολούθηση και μέτρηση της επιτευχθείσας προόδου.
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Έως το τέλος του 2023

Οριζόντια μέτρα ένταξης

45. Συνεργασία με τους βουλευτές του ΕΚ και τις πολιτικές ομάδες για να διερευνηθεί ο τρόπος
με τον οποίο θα καταστεί διαθέσιμο στους βουλευτές το μάθημα κατάρτισης σχετικά με τις
υποσυνείδητες προκαταλήψεις που περιλαμβάνεται στους καταλόγους του ΕΚ και να
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους.

46. Επέκταση του προγραμματισμένου περιεχομένου στο διαδίκτυο και στο ενδοδίκτυο του ΕΚ,
ώστε να συμπεριλάβει άρθρα που να σηματοδοτούν άλλες σημαντικές εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης και διεθνείς ημέρες, όπως η Coming out Day, η Παγκόσμια Ημέρα κατά
του AIDS, η Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων, η Διεθνής Ημέρα για την κατάργηση της
δουλείας, οι διεθνείς ημέρες για συγκεκριμένες αναπηρίες κ.λπ.

47. Συνέχιση της δημοσίευσης συνεντεύξεων με πρότυπα πολυμορφίας, π.χ. στο εσωτερικό
ενημερωτικό δελτίο του ΕΚ «Newshound», στο ενδοδίκτυο του ΕΚ κ.λπ.

48. Διεξαγωγή ανώνυμης έρευνα σε όλο το προσωπικό σχετικά με τη διαφορετικότητα των
συναδέλφων, τις αντιλήψεις τους για τον πολυδεκτικό χαρακτήρα του ΕΚ ως χώρου εργασίας
και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του για την διαφορετικότητα. Διεξαγωγή
παρόμοιας έρευνας για κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης, τόσο στα βασικά προγράμματα
όσο και στα προγράμματα θετικής δράσης.

49. Οργάνωση, σε συνεργασία με την EPSO, πολυδεκτικής εκστρατείας προσλήψεων στην
οποία θα επισημαίνονται τα μέτρα που έχει λάβει το ΕΚ στον συγκεκριμένο τομέα.

50. Στήριξη και προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης όλων των παιδιών στα Ευρωπαϊκά
Σχολεία, ανεξάρτητα από τις ανάγκες τους, σε όλα τα επίπεδα (από νηπιαγωγείο έως
δευτεροβάθμια εκπαίδευση), επιτρέποντας έτσι στο ΕΚ να προσελκύει και να διατηρεί τους
γονείς αυτών των παιδιών ως μέλη του προσωπικού, π.χ. υποστηρίζοντας την πρόσληψη
καλά καταρτισμένων εκπαιδευτικών υποστήριξης.

51. Στήριξη των Ευρωπαϊκών Σχολείων ώστε όλοι οι μαθητές να αισθάνονται ότι συμμετέχουν
και είναι ευπρόσδεκτοι στο σχολείο, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του προσωπικού του
ΕΚ που είναι γονείς και των παιδιών τους που είναι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων για
θέματα πολυμορφίας, μέσω των εκστρατειών που διοργανώνουν τα σχολεία για την
καταπολέμηση του εκφοβισμού.

52. Παροχή κατάρτισης σχετικά με την ένταξη, την ισότητα και τη διαφορετικότητα στους
συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία Back to School (B2S), ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ομιλίες
που πραγματοποιούνται σε σχολεία και πανεπιστήμια θα περιλαμβάνουν το θεματικό
περιεχόμενο και θα προβάλλουν μια πολυδεκτική εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

53. Συνεργασία με την EPSO για την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των αξιολογητών
σχετικά με τις υποσυνείδητες και συνειδητές προκαταλήψεις.

Ειδικά μέτρα σχετικά με την αναπηρία

Γενικές υποχρεώσεις

54. Μέσω της Ομάδας Πρόσβασης και Ένταξης, υποβολή τακτικών εκθέσεων σχετικά με την
προσβασιμότητα στους τομείς της ΤΠ, των επικοινωνιών, της υποδομής και της συντήρησης,
όπως επίσης ανάλυση των τεχνικών κανόνων, των συμβάσεων-πλαισίων και των μεθόδων
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σύναψης συμβάσεων, δοκιμές συμμόρφωσης και αξιολόγηση των παρεχόμενων αγαθών και
υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση του καθολικού σχεδιασμού στο ΕΚ.

55. Εξέταση των δυνατοτήτων εισαγωγής ρήτρας μη οπισθοδρόμησης όσον αφορά τη
διοργανική συνεργασία, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην
εφαρμόσει κανένα διοργανικό μέτρο που θα επέφερε, άμεσα ή έμμεσα, οπισθοδρόμηση των
συνθηκών ή των όρων που ισχύουν για το προσωπικό με αναπηρία.

56. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρηματοδοτική βοήθεια του 2020, αλλαγή του
κατώτατου ορίου για την αναγνώριση αναπηρίας σε 20% σε όλους τους σχετικούς τομείς,
όπως οι εύλογες προσαρμογές, το πρόγραμμα θετικής δράσης κ.λπ., όπου αυτό δεν έχει
γίνει ακόμη.

Γονείς με αναπηρία

57. Διερεύνηση της δυνατότητας να δοθεί δικαίωμα παράτασης της άδειας μητρότητας σε γονείς
με αναπηρία.

Παιδιά με αναπηρία

58. Διερεύνηση των δυνατοτήτων θέσπισης επιπλέον άδειας ή/και μείωσης του χρόνου
εργασίας για γονείς παιδιού με αναπηρία ή σοβαρά άρρωστου παιδιού, και επέκτασης της
ειδικής άδειας για τη γέννηση ή την υιοθεσία τέτοιου παιδιού.

Ευαισθητοποίηση

59. Περαιτέρω ανάπτυξη της διοργανικής συνεργασίας με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά
την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία (UNCRPD) και της στρατηγικής υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
με σκοπό την προετοιμασία και τη δρομολόγηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη
διοίκηση και το προσωπικό. Οργάνωση ανταλλαγών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
όσον αφορά την εφαρμογή στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνεργασίας.

Προσβασιμότητα

60. Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων εκκένωσης για όσους το ζητούν για λόγους αναπηρίας.

61. Ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις ασκήσεις ασφάλειας και εκκένωσης και μέριμνα ώστε
να ζητείται η ανάδραση και η ενεργός συμβολή τους κατά την αξιολόγηση της πορείας των
γεγονότων, προκειμένου να εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των
υφιστάμενων διαδικασιών.

62. Μέριμνα ώστε το αρμόδιο όργανο του Κοινοβουλίου να δημιουργήσει ένα σημείο επαφής για
βραχυπρόθεσμες προορατικές εργασίες όσον αφορά την προσβασιμότητα των κτιρίων.

63. Συμβολή στις διοργανικές προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των
κτιρίων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και των κτιρίων των ευρωπαϊκών
σχολείων, σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και περιφερειακή νομοθεσία του τόπου στον
οποίο βρίσκονται αυτά τα κτίρια και σε συνεργασία με τις σχετικές περιφερειακές και τοπικές
αρχές.

64. Σύσταση ομάδας έργου για την προσβασιμότητα σε σχέση με κάθε έργο για νέο κτίριο ή
σημαντική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, πριν από την κατάρτιση της πρόσκλησης
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υποβολής προσφορών. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να εκπροσωπεί τα ενδιαφερόμενα
μέρη με αναπηρία.

Ατομική κινητικότητα

65. Εξασφάλιση βοήθειας «κατόπιν αιτήματος» προς το προσωπικό και τους ασκούμενους με
αναπηρία, ώστε να μετακινούνται εντός και μεταξύ κτιρίων του ΕΚ, όταν δεν μπορούν να το
πράξουν αυτόνομα υπό τις περιστάσεις.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

66. Μέριμνα για τη σταδιακή εξασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε
είδους επικοινωνία και δημοσίευση. Κατάρτιση καταλόγου βασικών εγγράφων του ΕΚ και
διασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους σε ευανάγνωστη εκδοχή στον ιστότοπο του ΕΚ καθώς
και σε μορφές μετατροπής κειμένου σε ομιλία και υποτιτλισμού.

67. Πρόταση λύσεων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των επισκεπτών με αναπηρία και
μειωμένη κινητικότητα σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στο ΕΚ, και κατάρτιση χωριστού
οδηγού για τη διοργάνωση προσβάσιμων διαδικτυακών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων με
φυσική παρουσία, προς χρήση στο Κοινοβούλιο.

Εργασία και απασχόληση

68. Ανάπτυξη στοχευμένων δραστηριοτήτων προβολής για να καταστεί το Κοινοβούλιο
ελκυστικότερο στα άτομα με αναπηρία μέσω οργανώσεων υποστήριξης, ειδικών φόρουμ και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

69. Συνέχιση του προγράμματος θετικής δράσης για την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων
με αναπηρία. Διερεύνηση της δυνατότητας να διασφαλιστεί ότι συνάδελφοι υψηλών
επιδόσεων που ξεκίνησαν στο Κοινοβούλιο μέσω του προγράμματος θετικής δράσης
μπορούν να διατηρηθούν σε μόνιμη βάση.

70. Διερεύνηση της δυνατότητας να θεσπιστούν πρόσθετες ημέρες ετήσιας άδειας με βάση την
αναπηρία του υπαλλήλου.

Συμμετοχή στον πολιτικό και τον δημόσιο βίο

71. Σύσταση για τη διεξαγωγή αξιολόγησης των μέτρων και των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί
με σκοπό την διασφάλιση της προσβασιμότητας στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που διοργανώνονται στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στους χώρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εφαρμογή και παρακολούθηση

72. Αξιολόγηση της εν εξελίξει διαδικασίας παρακολούθησης της UNCRPD –Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, εκθέσεις εφαρμογής του ΕΚ– και δέουσα
συνεκτίμηση της συμβολής των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία. Αξιολόγηση και
παρακολούθηση ιδίως της εφαρμογής της αρχής του «καθολικού σχεδιασμού» της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), καθώς και
εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την οικοδόμηση προσβασιμότητας, όπως επίσης
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εφαρμογή πολιτικής για την επιστροφή στην εργασία και την παραμονή στην εργασία,
σύμφωνα με τα άρθρα 25-27 της UNCRPD.

73. Σταδιακή επανεξέταση των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών στο ΕΚ προκειμένου να
αξιολογηθεί η συμβατότητά τους με την UNCRPD. Εάν είναι απαραίτητο, υποβολή
συστάσεων βάσει της εν λόγω επανεξέτασης.

Ειδικά μέτρα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την
έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου

74. Διατήρηση τακτικής επαφής με την Egalité και άλλες ομάδες υποστήρξης ΛΟΑΤΚΙ+ μέσω
του σημείου επαφής.

75. Μέριμνα για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών όσον αφορά οποιαδήποτε εξέλιξη των
πολιτικών του PMO και του ΚΣΥΑ στα άτομα που επωφελούνται από τις πολιτικές αυτές, και
για την παροχή σαφών πληροφοριών και επισκοπήσεων σε όλο το προσωπικό.

76. Παροχή κατάρτισης για ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό ΛΟΑΤΚΙ+ μπορεί να έχει πρόσβαση σε
ευαίσθητη και χωρίς αποκλεισμούς υγειονομική περίθαλψη και υποστήριξη. Μέριμνα ώστε οι
υπηρεσίες αυτές να είναι εξοικειωμένες με τις τοπικές νομικές καταστάσεις και, εάν χρειαστεί,
να μπορούν να κατευθύνουν το προσωπικό σε τοπικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
χωρίς αποκλεισμούς.

77. Ανάπτυξη κατάρτισης και κατευθυντήριων γραμμών για τα διοικητικά στελέχη όσον αφορά τη
στήριξη και την προώθηση ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για τους
ΛΟΑΤΚΙ+ συναδέλφους.

Ειδικά μέτρα σχετικά με τον ρατσισμό

78. Ανάπτυξη στοχευμένων μηχανισμών προβολής για να καταστεί το Κοινοβούλιο πιο ελκυστικό
για άτομα που ανήκουν σε φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες, μέσω της συνεργασίας με την
κοινωνία των πολιτών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους διαύλους επικοινωνίας.

79. Δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού υποβολής καταγγελιών για την αντιμετώπιση του
ρατσισμού στην εργασία και της έλλειψης ευελιξίας όσον αφορά τη θρησκευτική πολυμορφία.


