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Puuetega inimestele hääletamisõiguse 
tagamine

Kõigil täiskasvanud eurooplastel, sealhulgas puuetega inimestel, on õigus 
hääletada riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel. See õigus põhineb 
paljudel siduvatel õigusdokumentidel, sh inimõiguste ülddeklaratsioonil, ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonil ning Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartal.

Kahjuks pole paljudel puuetega inimestel ELis võimalik oma hääletamisõigust 
täielikult kasutada. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportööri Krzysztof 
Pateri aruande kohaselt jäetakse hinnanguliselt ligi 800 000 ELi kodanikku 
16  ELi riigis seadusjärgselt riiklike eeskirjade alusel ilma õigusest 
Euroopa Parlamendi valimistel hääletada, kuna neil on puue või vaimse 
tervise probleemid. 

Nemad ja miljonid teised kodanikud ei saa hääletada mitmesugustel 
põhjustel. Näiteks määratakse paljudele puuetega inimestele elukohajärgne 
valimisjaoskond, mis ei vasta nende vajadustele. Võimaluse korral vahetaksid 
paljud neist valimisjaoskonda. 12 ELi riigis aga ei võimalda riiklikud õigusnormid 
valijatel valimisjaoskonda muuta ilma elukohta muutmata.

SISSEJUHATUS
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Valikuvõimaluste puudumine

Ehkki paljudel puuetega inimestel on 
iseseisev liikumine piiratud, ei või-
malda kaheksa ELi riiki lisaks valimis-
jaoskonnas hääletamisele alternatiiv-
seid hääletamisviise, nagu posti teel 
hääletamine, elektrooniline hääleta-
mine või teisaldatava hääletuskasti 
abil hääletamine. 

18 ELi riigis pole pimedatel valijatel 
võimalik iseseisvalt hääletada, vaid 
nad peavad laskma oma saatjal enda 
eest hääletada.

Mõnes ELi riigis on võimalik hääleta-
da volituse teel – puuetega inimene 
lubab teisel isikul enda eest hääleta-
da. Volituse teel hääletamise olemus 
aga ei võimalda puuetega inimestel 
ise oma hääletamisõigust kasutada. 
Seepärast pole see piisavalt hea alter-
natiiv.

Ka juurdepääsetava teabe puudu-
mine takistab hääletamist. Näiteks  
 
 
 

ei pruugi puuetega inimesed isegi 
üritada hääletada, kui nad ei tea, mil-
liseid erieeskirju neil tuleb võib-olla 
valimisjaoskonnas järgida või millised 
füüsilised takistused seal olla võivad. 

Komitee aruandes jõuti järeldusele, 
et kui rakendataks kõigi riikide pari-
maid tavasid, oleks igal puuetega ELi 
kodanikul täielik võimalus hääletada 
kõige mugavamal viisil, mille ta oma 
demokraatliku õiguse kasutamiseks 
valib.

Komitee teeb ettepaneku muuta Eu-
roopa Parlamendi valimisi käsitlevaid 
praegusi ELi õigusakte, nii et need 
tagaksid hääletamisvõimalused ka 
puuetega inimestele.

Aruande terviktekst on saadaval ko-
mitee veebisaidilw. Selles on põh-
jalikult käsitletud hetkeolukorda ja 
kirjeldatud, kuidas Euroopas on hää-
letamisõigus puuetega inimestele 
ainult osaliselt tagatud. Käesolevas 
brošüüris on esitatud aruande tule-
muste kokkuvõte.
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ÜRO PUUETEGA INIMESTE  

ÕIGUSTE KONVWENTSIOON

Hääletamisõigus
INIMÕIGUSTE  

ÜLDDEKLARATSIOON

EUROOPA LIIDU  PÕHIÕIGUSTE HARTA
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AUSTRIA
Austrias peab igas omavalitsuses ja igas Viini rajoonis olema 
vähemalt üks puuetega inimestele juurdepääsetav valimisjaoskond.

BELGIA
Belgias saavad puuetega valijad kasutada spetsiaalselt kohandatud 
valimiskabiini, mis asub neile juurdepääsetavas kohas. Kabiin 
võidakse paigutada isegi väljapoole valimisjaoskonda.

BULGAARIA
Bulgaaria keskvalimiskomisjon paneb oma veebisaidile üles video, 
milles kirjeldatakse puuetega inimeste hääletamisprotseduure. 
Sellel on ka viipekeelne tõlge. 
        

EESTI
Eestis saavad kõik kodanikud elektrooniliselt hääletada.

HISPAANIA
Hispaanias võib puuetega inimene, kes ei suuda minna postkontorisse, 
et avaldada soovi posti teel hääletamiseks, võtta ühendust notariga. 
Notar annab tasuta volituse, et puuetega valija määratud isik saaks 
posti teel hääletamiseks vajalikud toimingud ära teha.

Kõik ELi riigid on teinud edusamme ja suurendanud puuetega inimeste 
hääletamisvõimalusi.

NÄITEID PARIMATEST TAVADEST
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HORVAATIA
Horvaatias saavad hääletajad hankida tõendi, mis võimaldab neil 
hääletada mis tahes valimisjaoskonnas. Tänu sellele on puuetega 
inimestel võimalik välja selgitada valimisjaoskonnad, kus pakutakse 
abi.

IIRIMAA
Iirimaal saavad hooldekodudes elavad valijad taotleda lisamist 
spetsiaalsesse valijate nimekirja. Kui taotlus rahuldatakse, tulevad 
spetsiaalsed ametnikud nende juurde individuaalselt kohale ja 
registreerivad nende hääle.

ITAALIA
Itaalias tagavad kohalikud omavalitsused piiratud liikumisvõimega 
isikutele transpordi sobivasse valimisjaoskonda.

KREEKA
Kreekas on hääletamine kõigile kodanikele kohustuslik. Kuna 
kohustuslik hääletamine on puuetega inimeste jaoks sageli 
stressiallikas, on Kreeka ametiasutused selle eeskirja kohaldamisel 
väga paindlikud.

KÜPROS
Küprosel on otsustatud, et hääletussedeli maksimaalne suurus peaks 
olema 16x70 cm, et seda oleks lihtsam täita.
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LÄTI
Lätis ja veel kümnes ELi riigis ei saa valijaid hääletamisõigusest 
ühelgi juhul ilma jätta.

LEEDU
Leedus teeb keskvalimiskomisjon kättesaadavaks veebipõhise 
kaardi, kus on ära märgitud liikumisraskustega valijatele kõige 
sobivamad valimisjaoskonnad.

LUKSEMBURG
Luksemburgis võib valija isegi valimiskomisjoni liikme oma abistajaks 
määrata.

MADALMAAD
Madalmaades saavad valijad kasutada luupi, mis on saadaval igas 
valimisjaoskonnas.

MALTA
Maltal peavad igas valimisjaoskonnas olema heliesitusseadmed 
ja pimedate kirjas šabloon, mis sisaldab hääletussedelil olevate 
kandidaatide ja erakondade loetelu.

POOLA
Poolas korraldatakse haiglates ja hooldekodudes, kus viibib vähemalt 
15 inimest, nn kinnised valimisjaoskonnad.
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PORTUGAL
Portugalis loetakse hääl kehtivaks, kui valija tahe on selgelt näha, 
isegi kui tema tehtud märge hääletussedelil jääb kastikesest 
väljapoole.

PRANTSUSMAA
Prantsusmaa on üks mitmest riigist, kus inimesed, kes ise ei 
ole valimisõiguslikud, näiteks lapsed, saavad aidata puuetega 
täiskasvanutel hääletada.

ROOTSI
Rootsis võib valija, kes on saanud hääletussedeli posti teel 
hääletamiseks, meelt muuta ja viia hääletussedeli valimispäeval 
isiklikult valimisjaoskonda.

RUMEENIA
Rumeenias saavad valijad teha kandidaadi nime kõrvale märke 
valimiskomisjonilt saadud templiga.

SAKSAMAA
Saksamaal saavad pimedad tellida hääletussedelitele spetsiaalsed 
šabloonid koos CD-ga, kus on juhised šablooni kasutamiseks ning 
ametlik teave valimiste kohta pimedate kirjas.

SLOVAKKIA
Slovakkias on puuetega valijate hooldajatel võimalik hääletada 
samal ajal sama teisaldatavat hääletuskasti kasutades.
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SLOVEENIA
Sloveenias saadavad asjaomased ministeeriumid enne kõiki valimisi 
haiglatele ja hooldekodudele teate selle kohta, kui paljud nende 
asutuste elanikud või patsiendid saavad oma hääletamisõigust 
kasutada.

SOOME
Soome justiitsministeerium rahastab valimiste teabelehe avaldamist 
pimedate kirjas. 

TAANI
Taanis võimaldab pikk eelhääletamisperiood kõigil inimestel 
hääletada spetsiaalsetes valimisjaoskondades kaks päeva kuni kolm 
nädalat enne valimispäeva. Eelhääletamise võimalusest on eriti kasu 
puuetega inimestele, kellel tuleb sageli hääletamiseks eelnevaid 
korraldusi teha.

TŠEHHI VABARIIK
Tšehhi Vabariigis koostatakse üldine teabeleht mitmel kujul, mis on 
kohandatud eri puuetega inimeste vajadustele.

UNGARI
Ungaris saab puuetega inimene teatada oma vajadusest 
juurdepääsetava valimisjaoskonna järele kuni kaks päeva enne 
valimisi.

Ehkki ELi riikides on tehtud edusamme, on veel palju teha, et kõigil ELi kodanikel, ka 
puuetega inimestel, oleksid vajalikud hääletamisvõimalused.
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Intellektipuude või vaimse tervise prob-
leemidega kodanike huvide kaitseks 
võimaldavad ELi riigid mitmesuguseid 
eestkoste vorme sõltuvalt eestkosteta-
va võimetest. 

Näiteks täieliku eestkoste korral teeb 
eestkostja eestkostetava eest ära peaae-
gu kõik otsused, samas kui osalise eest-
koste puhul teeb eestkostja ära osa ot-
suseid, sõltuvalt konkreetsest inimesest. 

Üheksas ELi riigis jätab õigussüsteem 
mõned täieliku eestkoste all olevad 
inimesed automaatselt hääletamisõi-
gusest ilma, seitsmes riigis aga on isiku 
hääletamisõigusest ilmajätmine või-
malik kohtu individuaalse hindamise 
alusel. 11 ELi riigis ei saa valijaid hääle-
tamisõigusest ühelgi juhul ilma jätta. 
Nende puuetega inimeste arv, kes ei saa 
hääletada, on riigiti väga erinev. 

Portugalis ei saa oma hääletamisõigust 
kasutada umbes 100 puuetega inimest, 
mõnes riigis võib see arv aga olla lausa 
ligi 300 000 inimest.

Viimastel aastatel on ELi riigid hakanud 
loobuma hääletamisõiguse automaat-
sest äravõtmisest. Selle asemel piira-
vad riikide õigussüsteemid neid õigusi 
pigem vähestel juhtudel, mille üle lan-
getab juhtumipõhiselt otsuse kohus. 
Mõned riigid on kaotanud kõik piiranud.

Aruandes tehakse ettepanek, et Euroo-
pa Parlament ja teised ELi institutsioo-
nid peaksid aitama kiirendada seda 
muutust liikmesriikide õigussüsteemi-
des, et kaotada kõik puuetega inimeste 
hääletamisõigusega seotud õiguslikud 
piirangud.

ÕIGUSLIKUD JA TEHNILISED  
TAKISTUSED  

HÄÄLETAMISELE
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Riigiasutuste kohus on anda puuete-
ga inimestele valimiste kohta teavet 
nende vajadustele kohandatud vor-
mis. Sageli aga ei ole riikide seadus-
tega selgesõnaliselt ette nähtud, et 
sellist teavet tuleb anda. 

Valimisteave hõlmab valimiste kuu-
päeva, põhieeskirju, hääletamisviise 
ja üksikasju puuetega inimesi puu-
dutavate erimenetluste kohta. Ame-
tiasutused peavad ka tagama, et 
sellise teabe puhul võietakse arvesse 
eri puudeid, näiteks pimedate, vaeg-
nägijate ja kurtide vajadusi. 

 
 
 
 
 

Aruandes on öeldud, et ametiasu-
tused peaksid tegema koostööd 
puuetega inimesi esindavate orga-
nisatsioonidega, tagamaks, et teave 
edastatakse võimalikult tõhusal vii-
sil. Näiteks peaks olema lihtne välja 
selgitada valimisjaoskonnad, mis on 
kohandatud puuetega inimeste vaja-
dustele.

Avalik-õiguslik meedia ja internet 
ei peaks olema ainus tee puuetega 
inimestele hääletamise kohta teabe 
edastamiseks. Aruandes soovitatak-
se, et selle asemel peaksid ametiasu-
tused andma teavet eri puuetele 
kohandatud viisidel. Sageli aitavad 
intellektipuudega inimestele tõhu-
salt teavet anda pildid, kuid ELi riiki-
des kasutatakse seda meetodit harva.

Hääletamisõiguse tehnilised takistused

Hääletamisõigus
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Kõige tavalisem valimistel osalemise 
vorm on hääletamine valimisjaos-
konnas. Suurem osa valimisjaos-
kondadest ELis ei ole aga täielikult 
kohandatud eri puuetega inimeste 
vajadustele. 

Ehkki 11 ELi riigis on kehtestatud 
nõue, et kõik valimisjaoskonnad pea-
vad olema kohandatud puuetega 
inimeste vajadustele, näitab lähem 
vaatlus, et juurdepääsetavuseks pee-
takse sageli seda, et ratastoolidele 
pole füüsilisi takistusi. See kitsas kä-
sitlus jätab tähelepanuta mitmed 
küsimused, nagu näiteks pimedate 
vajadused.

Kuna valimisjaoskondi pole võimalik 
kiiresti puuetega inimeste vajadus-
tele kohandada, on parim variant 
lubada puuetega valijatel valimisja-

oskonda muuta, kui valimisjaoskond 
määrati neile elukoha järgi. Aruandes 
ollakse seisukohal, et selle muudatu-
se jaoks vajalik haldusmenetlus peaks 
olema lihtne ja kiire.

Kõik puuetega valijad peaksid ka saa-
ma vabalt valida isiku, kes neid vali-
misjaoskonnas abistab. Paljud riigid 
on kehtestanud selliste abistajate va-
limise suhtes tingimused, mis näivad 
olevat alusetud.

Tõhusad meetmed on ka ametlike 
teadete ja hääletussedelite koopiate 
esitamine sobivas suuruses ja kõrgu-
sel, kus neid on lihtne lugeda; teabe 
kättesaadavaks tegemine pimedate 
kirjas ning veebipõhise viipekeeletõl-
gi kasutamise võimaldamine.

Valimisjaoskonnas
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Hääletamise protseduur määrab sa-
geli selle, kas puuetega inimesed 
suudavad iseseisvalt hääletada või 
mitte. Sageli tekitavad hääletussedeli 
ülesehitus ja hääletamisviis puuete-
ga inimestele ületamatuid raskusi. 
Seetõttu peab valija avaldama oma 
hääle teisele isikule, kes siis tema eest 
hääletab, sel juhul aga pole võimalik 
järgida salajase hääletuse põhimõtet.

Lisaks on kandidaadi nime või regist-
reerimisnumbri kirjutamine või valiku 
ümber ringi tõmbamine oluline takis-
tus inimestele, kellel on käte kasuta-
mine piiratud.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kõige mugavam lahendus on lasta 
valijatel oma valik ära märkida, tehes 
piisavalt suurde kastikesse ristikese 
(„x“) vms märke. Pimedatele, vaegnä-
gijatele ja inimestele, kellel on raske 
pastapliiatsiga selgelt kirjutada, on 
sageli parimaks lahenduseks hääle-
tussedelitele pandavad spetsiaalsed 
katted, tingimusel et teave on esita-
tud pimedate kirjas või hõlpsasti loe-
tava tekstina. 

Kui puuetega valija peab valima mit-
mete kaartide hulgast erakonna ni-
mega kaardi, peab kiri olema piisavalt 
suur ja kõik kaardid peavad olema 
trükitud ka pimedate kirjas.

Intellektipuudega valijate puhul on 
parim lähenemisviis anda teavet liht-
lausete või illustreeritud juhistena. 

Hääletussedel
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Kümme ELi riiki pakuvad vähemalt 
teatud valijarühmadele võimalust 
spetsiaalses valimisjaoskonnas eel-
hääletada. Need valimisjaoskonnad 
asuvad ruumides, mis on kohandatud 
selliste inimeste vajadustele, kelle ise-
seisev liikumine on piiratud. 

Enamikus riikides ei ole eelhääleta-
miseks tarvis haldustoiminguid teha: 
valijad lähevad lihtsalt valimisjaos-
konna lahtiolekuaegadel kohale. Mõ-
nes riigis aga peavad valijad eelhääle-
tamiseks eelnevalt registreeruma.

Eelhääletamine on tõhus viis aidata 
puuetega inimestel valimistest osa 
võtta. Tänu sellele on kohalikel oma-
valitsustel rohkem aega korraldada 
puuetega inimeste transport valimis-
jaoskonda.

Hooldekodudes lihtsustab tööpäeval 
eelhääletamine hääletusprotsessi. 
Siis on tavaliselt tööl rohkem perso-
nali kui pühapäeval, mis on enamikus 
riikides traditsiooniline valimispäev.

Eelhääletamine

Mõnes ELi riigis on kohalikel valijatel 
võimalik saada hääletussedel eelne-
valt kätte, täita see isiklikult ja saata 
posti teel valimiskomisjonile.

Posti teel hääletamine muudab hää-
letamisprotsessi paljude puuetega 
inimeste jaoks märgatavalt lihtsa-
maks. Selle lahenduse tõhusus sõltub 
aga muu hulgas sellest, kui lihtne on 
registreerimisprotsess ja kas toimin-
gud on tasuta. 

Puuetega valijad, kes registreeruvad 
posti teel hääletamiseks, peaksid saa-
ma lisaks hääletussedelile ka juhised 
nende konkreetsele puudele kohan-
datud kujul. Näiteks peaksid pimedad 
ja vaegnägijad saama hääletussedeli-
le spetsiaalse katte pimedate kirjas 
või CD juhistega.

Posti teel hääletamine
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Teisaldatav hääletuskast on tõhus viis 
võimaldamaks puuetega inimestel 
hääletada. 17 ELi riigis on valijatel 
võimalik lasta toimetada oma elu-
kohta hääletuskast või spetsiaalne 
hääletusümbrik. 

Valijad saavad seda hääletamisvii-
si kasutada siis, kui neil pole puude 
või tervisliku seisundi tõttu võimalik 
valimisjaoskonda minna. Selline hää-
letamisviis on abiks ka haiglates või 
hooldekodudes viibijatele.

 
 
 
 

Haigele või raske puudega inimesele 
võib olla koormav oodata mitu tundi 
hääletuskasti saabumist, seepärast 
peaks kasti kohaletoomise ajavahe-
mik olema lühike.

Seni, kuni valimisjaoskondade juur-
depääsetavust parandatakse, peaksid 
hääletamist korraldavad asutused 
kaaluma võimalust paigutada väike 
hääletuskast väljapoole valimisjaos-
konda, näiteks selle ette, et tagada 
juurdepääs inimestele, kelle iseseisev 
liikumine on piiratud.
 

Hääletamine teisaldatava 
hääletuskasti abil
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Volituse teel hääletamine, mida tun-
takse ka hääleõiguse delegeerimi-
sena, leiab aset siis, kui valija volitab 
teist isikut enda nimel valimisjaos-
konnas hääletama. See variant on või-
malik vaid neljas ELi riigis.

Volituse teel hääletamist saab pida-
da üksnes täiendavaks lahenduseks 
puuetega inimestele, kellel on raske 
ise hääletada, kuid seda ei tohi kasu-
tada ettekäändena, miks mitte või-
maldada kõigil valijatel reaalselt ja 
vahetult valimistel hääletada.

Ametiasutused peavad pöörama eri-
list tähelepanu hääleõiguse delegee-
rimise viisile, et vältida anomaaliaid 
valimisprotsessis. Aruande kohaselt 
on üks lahendus piirata inimeste arvu, 
keda ühel isikul on lubatud esindada. 

Volituse teel hääletamine
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Eestis saavad kõik kodanikud 
elektrooniliselt hääletada, mis on 
paljudele puuetega eestlastele kõige 
mugavam lahendus. See on aga osa 
ulatuslikust süsteemist, mille kaudu 
kodanikud ja riigiasutused saavad 
omavahel elektrooniliselt suhelda. 

 
 
 
 
 

Mujal pole üksnes valimisteks 
mõeldud elektroonilist süsteemi 
luua mõttekas. Lisaks turvalisuse 
kaalutlustele peaksid teiste 
ELi riikide ametiasutused 
tegema olulisi investeeringuid 
teadlikkuse suurendamiseks sellest 
hääletamisviisist ning edastama 
mitmesuguste puuetega inimestele 
asjakohast ja kohandatud teavet.

Elektrooniline hääletamine
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Kolmes ELi riigis on hääletamine ko-
hustuslik. Kui puuetega inimesed ei 
saa nendes riikides ebarahuldavate 
korralduste tõttu hääletada, võib see 
olla neile oluline stressiallikas, kuna 
valimistel mitteosalemise eest võib riik 
rakendada sanktsioone.

Sellised riigid peaksid tagama lahen-
dused, mis võimaldavad kõigil puuete-
ga inimestel valimistest osa võtta. 

Kohustuslik hääletamine
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Kõigil ELi kodanikel, kes elavad muus 
ELi liikmesriigis kui nende päritolu-
riik, on õigus hääletada Euroopa Par-
lamendi valimistel. Enne hääletamist 
tuleb neil aga registreeruda.

Paljude puuetega inimeste jaoks on 
isiklikult ametiasutuses registreeru-
mine võimatu või äärmiselt raske. Ka 
 
 
 
 
 
 
 

sutusele tuleks võtta muud registree-
rimisviisid, mis oleksid kohandatud 
eri puuetega inimeste vajadustele, 
ning neid võimalusi tuleks pidevalt 
laiendada.

Valija registreerimine peaks toimuma 
ainult üks kord, ilma et oleks tarvis 
järgmiste valimiste ajal uuesti regist-
reeruda. Hääletamiseks registree-
rumise tähtajad tuleks samuti kogu 
ELis ühtlustada: praegu on eri riiki-
des tähtajad alates 5 kuni 90 päevani 
enne valimisi.

Teises ELi riigis 
hääletamine
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Demograafilised muutused ja vana-
nevad ühiskonnad suurendavad üha 
enam ööpäevaringselt hooldekodu-
des elavate ja pikka aega haiglaravil 
viibivate inimeste arvu. Kolmandikus 
ELi riikidest aga ei ole neis asutustes 
viibivatel inimestel võimalik valimis-
test osa võtta.

Teistes ELi riikides on küll teoreetili-
selt võimalik nendes asutustes hääle-
tada, kuid tegelikkuses on selleks vaja 
olulist tuge valija perekonnalt. Vaid 
seitse ELi riiki tagavad sellistele valija-
tele spetsiaalsed valimisjaoskonnad.

Riigiasutused peaksid pöörama erilist 
tähelepanu sellele, et need inimesed 
saaksid hääletada. Kui asutuses viibib 
vähemalt 50–100 inimest, on parim 
lahendus võtta kasutusele nn kinni-

ne valimisjaoskond. Kui asutuses on 
vähem inimesi, saab liikuv valimisko-
misjon tuua kohale teisaldatava hää-
letuskasti. Aruande kohaselt peaks 
voodihaigetel igal juhul alati olema 
võimalik hääletada teisaldatava hää-
letuskasti abil.

Sellistes asutustes muutuvad pat-
siendid sageli personalist väga sõltu-
vaks, mistõttu on oht, et valija otsu-
sed ei pruugi olla täiesti iseseisvad. 
Valimiskomisjonid peaksid tagama, 
et valijad saavad ise hääletada.

Hääletamine hooldekodudes  
ja haiglates
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Siin kokku võetud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aruande eesmärk 
pole ühtki ELi riiki kritiseerida. Pigem on komitee raportööri Krzysztof Pateri 
sõnul eesmärgiks innustada riigiasutusi ühiselt uurima viise, kuidas tagada 
mõningatele nende kõige haavatavamatele kodanikele täielikud poliitilised 
õigused.

Aruandes ei esitata ka täielikke lahendusi, mida ELi riigid peaksid rakendama. 
Selle asemel käsitletakse probleemi täit ulatust ja esitatakse palju võimalikke 
lahendusi, mida ELi riigid saavad valida või edasi arendada ning rakendada 
kooskõlas oma riigi valimistraditsioonidega. 

Puuetega inimestel peaks mitte üksnes olema täielik õigus hääletada, vaid ka 
võimalus hääletada võimalikult mugaval viisil. Euroopa Parlament peaks võtma 
juhtrolli, et töötada välja õigusaktid, mis teevad sellest õigusest reaalsuse.

Komitee aruande „Puuetega inimeste tegelikud õigused Euroopa Parlamendi 
valimistel hääletada“ terviktekst on kõigis 24 ELi ametlikus keeles saadaval siin: 
www.eesc.europa.eu/the-real-right-of-persons-with-disabilities-to-vote-in-
EP-elections

KÕIGILE TÄIELIK 
HÄÄLETAMISÕIGUS
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LISAALLIKAD

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/president

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee

Komitee veebisait: 

Komitee presidendi veebisait: 
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