
A Fogyatékos Emberek Európai Parlamentje - Program tervezet  

(A Parlamenti Nap felszólalói is változhatnak.)  

 

10:00 Hivatalos megnyitó  

Antonio Tajani EP elnök 

Yannis Vardakastanis EDF elnök 

10:20-12:15  1.Plenáris ülés: Szavazni akarunk! A teljesen hozzáférhető 2019-es európai 

választások és a fogyatékos emberekkel szembeni diszkrimináció megszüntetése felé a 

politikai és közéletben.  

Felszólalók:  

az Európai Bizottság  elnöke, 

a Tanács elnöke,  

Önérdekérvényesítő, 

az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának elnöke, 

az EU Európai Gazdasági és Szociális Bizottsága elnöke 

 

11:15-12:15 Plenáris vita 60 perc (EP képviselők és 15 felszólaló a fogyatékos emberek 

mozgalma részéről)  

12:15-12:30 A Fogyatékos Emberek Európai Parlamentjének a választásokkal 

kapcsolatos határozatának elfogadása  

 

12:30-14:00 Ebéd szünet  

 

14:00-16:00 2. Plenáris ülés: Európa, amelyet akarunk/Emberi jogok mindenkinek: A 

fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezménnyel összhangban lévő 

EU 2020-2030 Stratégia megfelelő költségvetéssel és befogadó szempontú 

EU-s finanszírozási alapokkal megtámogatva  

Felszólalók:   

Marian Thyssen főbiztos, Európai Bizottság, 

az Európai Parlament Foglalkoztatási Bizottságának elnöke, 

Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit ügyi főtárgyalója, 

Európai Ombus európai ombudsmannő, 

Social Platform1, Business Europe2, ETUC3 (az Európai szociális párbeszéd partnerei), 

a Régiók Bizottsága4 elnöke 

                                                           
1 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform  

2 Európa kis, közepes- és nagyvállalatainak képviseletét ellátó szervezet 

3 Európai Szakszervezeti Szövetség 

4 az Európai Unió helyi és regionális képviselőinek közgyűlése 



15:15-16:15 plenáris vita:60 perc (EP képviselők és 15 felszólaló a fogyatékos emberek 

mozgalma részéről)        

 

16:15-18:00 3.Plenáris ülés: Az EU vezető szerepe a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ 

egyezmény végrehajtásában  

 

Felszólalók: 

Stylianides, főbiztos, Európai Bizottság, 

Mimica, főbiztos, Európai Bizottság,   

SDG Watch Europe (SDG Watch Fenntartható Fejlesztési Célok megvalósításának Figyelője, 

az EP Fejlesztési Bizottságának elnöke 

 

17:00-18:00 plenáris vita 60 perc ( EP képviselők és 15 felszólaló a fogyatékos emberek mozgalma 

részéről)  

 

 Eljárási szabályok  

A konferencián az Európai Parlament eljárási szabályaihoz hasonló szabályok lesznek.  

A felszólalók listája és a felszólalások időtartama az eseményt megelőzően megállapításra kerül.  

A szervezők biztosítani fogják, hogy a felszólalók llistáján helyet kapjanak a leginkább marginalizált 

fogyatékossági csoportok képviselői: a fogyatékos nők, a fogyatékos gyerekek és fiatalok, értelmi vagy 

pszichoszociális fogyatékossággal élő, ill. fokozott támogatást igénylő személyek.   

 

Az üléseket közösen elnököli majd az EDF elnöksége (executive committee), illetve az Európai 

Parlament Fogyatékosságügyi Munkacsoportja (EP Disability Intergroup Bureu) képviselői. Az EPPD 

ideje alatt egy határozat is megvitatásra és szavazásra kerül. 

 

Gyakorlati tudnivalók  

 szóbeli tolmácsolás az EU összes hivatalos nyelvén  

 nemzetközi jelnyelvi tolmácsolás  

  Velotype (írótolmácsolás) angolul nagy kivetítőn  

  hivatalos EP web élőközvetítés hozzáférhető formátumban  

  tanácskozások anyaga angolul, franciául, könnyen olvasható és Braille formátumban   

 

 

 


