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Garantarea drepturilor de vot pentru 
persoanele cu handicap

Toți cetățenii adulți ai Uniunii, inclusiv cei cu handicap, au dreptul de a vota la 
alegerile naționale și la cele pentru Parlamentul European. Acest drept este 
prevăzut în numeroase documente juridice cu caracter obligatoriu, printre care 
și Declarația universală a drepturilor omului, Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Din păcate, la nivelul UE, multe persoane cu handicap nu își pot exercita pe deplin 
drepturile de vot. Într-un raport întocmit de Comitetul Economic și Social European 
(CESE), raportorul Krzysztof Pater estimează că aproximativ 800 000 de cetățeni 
ai Uniunii din 16 state ale UE sunt privați de dreptul de a vota la alegerile 
pentru Parlamentul European ca urmare a aplicării normelor naționale, din 
cauza handicapului sau a problemelor lor de sănătate mintală. 

Aceștia și milioane de alți cetățeni nu pot să voteze dintr-o serie de motive. 
De exemplu, multe persoane cu handicap sunt arondate la o secție de votare 
desemnată în funcție de reședință, care nu corespunde nevoilor lor. Dacă ar avea 
posibilitatea de a alege, multe dintre aceste persoane ar schimba secția de votare. 
Cu toate acestea, în 12 state ale UE, legislația națională nu le permite votanților să 
schimbe secția de votare fără a-și schimba reședința.

INTRODUCERE
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O lipsă de opțiuni

În plus, deși multe persoane cu 
handicap au o mobilitate independentă 
redusă, opt state ale UE nu pun la 
dispoziție forme alternative de votare, 
în locul votului la o secție de votare, 
cum ar fi votul prin corespondență, 
votul electronic sau votul cu o urnă 
mobilă. 

În 18 state ale UE, votanții nevăzători 
nu au nicio posibilitate de a vota în 
mod independent, fiind obligați să 
însărcineze o persoană care îi însoțește 
să voteze în numele lor.

Câteva state ale UE permit votul prin 
reprezentare, prin care o persoană cu 
handicap permite unei alte persoane 
să voteze în numele său. Dar, prin 
definiție, votul prin reprezentare nu 
permite persoanelor cu handicap să 
își exercite drepturile de vot pe cont 
propriu. Prin urmare, aceasta nu este o 
alternativă adecvată.

De asemenea, lipsa informațiilor 
accesibile descurajează participarea 
la vot. De exemplu, persoanele cu 
handicap pot fi descurajate să încerce 
să participe la vot dacă nu cunosc 

normele specifice pe care trebuie să 
le respecte într-o secție de votare 
sau obstacolele fizice cu care se pot 
confrunta. 

Raportul CESE conchide că, dacă s-ar 
pune în aplicare cele mai bune practici 
din toate statele, fiecare cetățean cu 
handicap al Uniunii ar avea capacitatea 
deplină de a participa la vot, având 
posibilitatea de a alege modul cel mai 
confortabil pentru a-și exercita dreptul 
democratic.

CESE sugerează că legislația actuală a 
UE privind alegerile pentru Parlamentul 
European ar trebui să fie modificată 
pentru a include garanții cu privire la 
opțiunile de votare ale persoanelor cu 
handicap.

Raportul complet este disponibil pe 
site-ul web al CESE. Raportul prezintă 
întreaga situație și descrie modul în 
care dreptul de vot este numai parțial 
protejat în Europa pentru persoanele 
cu handicap. Această broșură prezintă 
un rezumat al concluziilor raportului.
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Dreptul de  
vot DECLARAȚIA UNIVERSALĂ  

A DREPTURILOR OMULUI

CONVENȚIA ONU PRIVIND DREPTURILE 

PERSOANELOR CU HANDICAP

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A 
UNIUNII EUROPENE
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AUSTRIA
În Austria, fiecare municipalitate și fiecare district al Vienei ar trebui să 
pună la dispoziție cel puțin o secție de votare accesibilă persoanelor cu 
handicap.

BELGIA
Votanții belgieni cu handicap pot să utilizeze o cabină de vot special 
adaptată și situată într-o zonă accesibilă. Cabina poate fi instalată chiar 
în exteriorul secției de votare.

BULGARIA
Comisia electorală centrală din Bulgaria pune la dispoziție, pe site-ul 
său web, un film care prezintă procedurile de votare pentru persoane 
cu handicap. Acest film cuprinde o traducere în limbajul prin semne. 

CIPRU
Cipru a decis că dimensiunea maximă a buletinului de vot ar trebui să 
fie de 16x70 cm, pentru a fi mai ușor de completat.

Toate statele UE au înregistrat progrese în ceea ce privește extinderea opțiunilor de 
votare pentru persoanele cu handicap.

CÂTEVA EXEMPLE DE  
BUNE PRACTICI
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CROAȚIA
Votanții din Croația pot să obțină un certificat care le permite să voteze 
la orice secție de votare. Cu ajutorul acestui certificat, persoanele cu 
handicap pot identifica secțiile de votare care oferă asistență.

DANEMARCA
În Danemarca, o marjă amplă pentru votul anticipat acordă tuturor 
persoanelor o perioadă între două zile și trei săptămâni pentru a-și 
exprima votul anticipat, la secțiile de votare desemnate. Opțiunea de 
a vota anticipat le este utilă în special persoanelor cu handicap, pentru 
care sunt necesare proceduri organizatorice de votare prealabile.

ESTONIA
Toți cetățenii din Estonia pot vota prin mijloace electronice.

FINLANDA
Ministerul Justiției din Finlanda plătește publicarea unui pliant în Braille, 
cu informații privind alegerile. 

FRANȚA
Franța este unul dintre statele care permit persoanelor fără drept de 
vot, cum ar fi copiii, să ajute adulții cu handicap să voteze.

GERMANIA 
Persoanele nevăzătoare din Germania pot comanda șabloane de 
buletine de vot însoțite de un CD care cuprinde instrucțiuni privind 
utilizarea șablonului și informații oficiale, în Braille, privind alegerile.
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GRECIA
În Grecia, votul este obligatoriu. Autoritățile elene aplică totuși această 
normă cu foarte multă flexibilitate, întrucât votul obligatoriu le produce 
deseori un stres considerabil persoanelor cu handicap.

IRLANDA
Votanții care locuiesc în instituții de îngrijire pe termen lung din Irlanda 
pot solicita includerea pe o listă specială a votanților. Dacă le este 
aprobată cererea, solicitanții sunt vizitați în mod individual de membrii 
birourilor electorale speciale, care le colectează voturile.

ITALIA
În Italia, autoritățile locale le asigură persoanelor cu mobilitate redusă 
transportul către secții de votare adecvate.

LETONIA
Votanții din Letonia, la fel ca în cazul altor zece state ale UE, nu pot fi 
privați de dreptul de a vota, sub nicio formă.

LITUANIA
În Lituania, comisia electorală centrală pune la dispoziție o hartă 
online care indică cele mai adecvate secții de votare pentru votanții cu 
mobilitate redusă.

LUXEMBURG
În Luxemburg, votanții pot desemna inclusiv un membru al comisiei 
electorale ca asistent.
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MALTA
În Malta, fiecare secție de votare trebuie prevăzută cu playere audio și 
un șablon în Braille, care include candidații și partidele de pe buletinul 
de vot.

POLONIA
În Polonia, se organizează  „secții de votare închise”  în spitale și în instituții 
de îngrijire pe termen lung, în care locuiesc cel puțin 15 persoane.

PORTUGALIA
În Portugalia, un vot este luat în considerare dacă indică în mod clar 
voința votantului, chiar dacă semnul aplicat de votant iese din casetă.

REPUBLICA CEHĂ
În Republica Cehă, se redactează un pliant cu informații generale, 
în diferite forme, adaptat nevoilor persoanelor cu diferite tipuri de 
handicap.

ROMÂNIA
România permite votanților să aplice un semn lângă numele 
candidatului, folosind o ștampilă obținută de la comisia electorală.

SLOVACIA
În Slovacia, persoanele care asigură îngrijire permanentă pentru votanții 
cu handicap pot să voteze simultan în aceeași urnă de vot mobilă.

SLOVENIA
În Slovenia, înaintea fiecărei alegeri, ministerele de resort transmit 
spitalelor și instituțiilor de îngrijire pe termen lung anunțuri prin care 
specifică câte persoane aflate în îngrijire sau pacienți își pot exercita 
drepturile de vot.
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SPANIA
În Spania, persoanele cu handicap care nu se pot deplasa la oficiul poștal 
să solicite votul prin corespondență pot chema un notar public. Notarul 
emite gratuit o procură, astfel încât persoana desemnată de votantul cu 
handicap să poată îndeplini cerințele privind votul prin corespondență.

SUEDIA
Un votant care a primit un buletin de vot pentru un vot prin 
corespondență în Suedia se poate răzgândi și îl poate duce personal la 
secția de votare la care este arondat, în ziua alegerilor.

ȚĂRILE DE JOS 
Votanții din Țările de Jos pot utiliza o lupă pusă la dispoziție în fiecare 
secție de votare.

UNGARIA
Persoanele cu handicap din Ungaria pot indica faptul că au nevoie de 
o secție de votare accesibilă cel târziu cu două zile înainte de alegeri.

În ciuda acestor progrese la nivelul statelor UE, sunt încă necesare multe eforturi pentru 
a garanta că toți cetățenii Uniunii, inclusiv persoanele cu handicap, beneficiază de 
opțiunile de votare de care au nevoie.
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Pentru a proteja interesele cetățenilor 
cu handicap intelectual sau cu probleme 
de sănătate mintală, statele UE permit 
anumite tipuri de tutelă legală, în funcție 
de capacitățile persoanei aflate sub tutelă. 

De exemplu, tutorii plenari iau majoritatea 
deciziilor în numele persoanelor aflate 
sub tutelă, iar tutorii parțiali iau unele 
decizii, în funcție de persoană. 

În nouă state ale UE, sistemul juridic 
revocă automat drepturile de vot ale 
unor persoane aflate sub tutelă plenară, 
iar în șapte state ale UE, o instanță 
judecătorească poate să decidă privarea 
de dreptul de vot a persoanei, în urma 
evaluării acesteia. În 11 state ale UE, 
cetățenii nu pot fi privați de dreptul de 
vot sub nicio formă. Numărul persoanelor 
cu handicap care nu pot vota variază în 
funcție de țară. 
 
 
 
 
 

În Portugalia, aproximativ 100 de persoa-
ne cu handicap nu își pot exercita dreptul 
de vot, iar în alte state numărul lor s-ar 
putea ridica la aproximativ 300 000.

În ultimii ani, statele UE au avut tendința 
de a renunța la revocarea automată a 
dreptului de vot. În schimb, sistemele 
juridice naționale limitează deseori acest 
drept într-un număr redus de situații, 
pe baza unei decizii emise de o instanță 
judecătorească, de la caz la caz. Unele 
state au abrogat toate limitările.

Raportul propune ca Parlamentul Eu-
ropean și alte instituții ale UE să sprijine 
accelerarea acestei schimbări în sistemele 
juridice ale statelor membre, cu scopul de 
a abroga toate limitările juridice privind 
drepturile de vot ale persoanelor cu han-
dicap.

OBSTACOLE JURIDICE 
ȘI TEHNICE ÎN CALEA 
DREPTURILOR DE VOT
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Pentru a proteja interesele cetățenilor 
cu handicap intelectual sau cu proble-
me de sănătate mintală, statele UE per-
mit anumite tipuri de tutelă legală, în 
funcție de capacitățile persoanei aflate 
sub tutelă. 

De exemplu, tutorii plenari iau majori-
tatea deciziilor în numele persoanelor 
aflate sub tutelă, iar tutorii parțiali iau 
unele decizii, în funcție de persoană. 

În nouă state ale UE, sistemul juridic 
revocă automat drepturile de vot 
ale unor persoane aflate sub tutelă 
plenară, iar în șapte state ale UE, o 
instanță judecătorească poate să 
decidă privarea de dreptul de vot a 
persoanei, în urma evaluării acesteia. 
În 11 state ale UE, cetățenii nu pot 
fi privați de dreptul de vot sub nicio 
formă. Numărul persoanelor cu 
 
 
 
 

handicap care nu pot vota variază în 
funcție de țară. 

În Portugalia, aproximativ 100 de per-
soane cu handicap nu își pot exercita 
dreptul de vot, iar în alte state numă-
rul lor s-ar putea ridica la aproximativ 
300 000.

În ultimii ani, statele UE au avut tendin-
ța de a renunța la revocarea automată 
a dreptului de vot. În schimb, sisteme-
le juridice naționale limitează deseori 
acest drept într-un număr redus de 
situații, pe baza unei decizii emise de 
o instanță judecătorească, de la caz la 
caz. Unele state au abrogat toate limi-
tările.

Raportul propune ca Parlamentul Eu-
ropean și alte instituții ale UE să spri-
jine accelerarea acestei schimbări în 
sistemele juridice ale statelor membre, 
cu scopul de a abroga toate limitările 
juridice privind drepturile de vot ale 
persoanelor cu handicap.

Obstacole tehnice în calea drepturilor de vot

Dreptul de  
vot
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Cea mai simplă formă de participare 
la procesul electoral este votul la o 
secție de votare. Cu toate acestea, 
marea majoritate a secțiilor de votare 
din UE nu sunt adaptate pe deplin la 
nevoile persoanelor cu diferite tipuri 
de handicap. 

Deși 11 state ale UE prevăd ca toate 
secțiile de votare să fie adaptate la 
nevoile persoanelor cu handicap, o 
privire mai atentă dezvăluie faptul că 
„accesibilitatea” este deseori definită ca 
o lipsă a barierelor fizice pentru scaune 
cu rotile. Această viziune îngustă 
ignoră o serie de aspecte, cum ar fi 
nevoile persoanelor nevăzătoare.

Întrucât secțiile de votare nu se pot 
adapta rapid la nevoile persoanelor cu 
handicap, cea mai bună opțiune este 
de a permite votanților cu handicap 
să schimbe secțiile de votare, dacă au 
fost arondați la o secție în funcție de 

reședință. Raportul indică faptul că 
procedura administrativă prin care se 
efectuează o astfel de modificare ar 
trebui să fie simplă și rapidă.

De asemenea, toți votanții cu handicap 
ar trebui să poată alege persoana care îi 
va asista la secția de votare. Numeroase 
state impun condiții privind alegerea 
acestor asistenți, care nu par a avea o 
justificare.

Alte măsuri eficace includ afișarea 
unor anunțuri oficiale și a unor copii 
ale buletinelor de vot, de dimensiuni 
adecvate și la o înălțime care să 
permită citirea cu ușurință a acestora; 
punerea la dispoziție a informațiilor 
în Braille și posibilitatea de a utiliza 
un interpret al limbajului prin semne 
disponibil online.

La secția de votare
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Procedura de votare determină deseori 
posibilitatea efectivă a persoanelor 
cu handicap de a vota în mod 
independent. Se întâmplă de multe 
ori ca modul în care este conceput 
buletinul de vot și forma de votare 
necesară să constituie un obstacol 
insurmontabil. În schimb, votantul 
trebuie să își divulge opțiunea de vot 
unei alte persoane, care o va exprima 
în locul său, încălcându-se astfel 
principiul confidențialității.

În plus, notarea numelui sau a 
numărului de înregistrare al unui 
candidat sau desenarea unui cerc în 
jurul alegerii constituie un obstacol 
major pentru votanții care își pot utiliza 
foarte puțin mâinile.

 
 
 
 
 

Cea mai convenabilă soluție este să se 
permită votanților să facă o alegere  
aplicând un „X” sau un semn similar 
într-o casetă suficient de mare. În 
cazul persoanelor nevăzătoare sau cu 
deficiențe de vedere sau în cazul celor 
care întâmpină dificultăți la notarea 
clară cu un instrument de scris, o 
copertă specială a buletinului de vot 
este deseori cea mai bună soluție, cu 
condiția ca informațiile să fie în Braille 
sau să fie ușor de citit. 

Dacă un votant cu handicap trebuie 
să aleagă o cartelă cu numele unui 
partid politic dintr-o serie de cartele, 
dimensiunea caracterelor trebuie să 
fie suficient de mare și, de asemenea, 
toate cartelele trebuie să fie tipărite în 
Braille.

Pentru votanții cu handicap intelectual, 
cea mai bună abordare este să se 
furnizeze informații folosind fraze 
simple sau instrucțiuni ilustrate. 

Buletinul de vot

VOTAREA
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Zece state ale UE oferă, cel puțin anu-
mitor grupuri de votanți, posibilitatea 
de a vota anticipat la o secție de votare 
desemnată. Aceste secții de votare sunt 
amplasate în spații adaptate nevoilor 
persoanelor cu mobilitate independen-
tă redusă. 

În majoritatea statelor, votul anticipat 
nu presupune sarcini administrative: 
votanții se prezintă pur și simplu la sec-
ția de votare în timpul programului de 
votare. Totuși, anumite state reclamă în-
registrarea prealabilă a persoanelor care 
votează anticipat.

Votul anticipat este o modalitate efica-
ce de a ajuta persoanele cu handicap 
să participe la alegeri. Această măsură 
acordă autorităților locale mai mult 
timp pentru pregătirea transportului 
persoanelor cu handicap, cu scopul de a 
asigura accesul la secția de votare.

În instituțiile de îngrijire pe termen lung, 
votul anticipat facilitează procesul de 
votare într-o zi lucrătoare. De obicei, în-
tr-o zi lucrătoare sunt prezenți mai mulți 
membri ai personalului decât într-o zi 
de duminică, zi tradițională a alegerilor 
în majoritatea statelor.

Votul anticipat

Câteva state ale UE permit votanților de 
pe propriul teritoriu să primească bule-
tinul de vot anticipat, să îl completeze 
personal și, apoi, să îl trimită prin poștă 
comisiei electorale.

Votul prin corespondență înlesnește 
considerabil procesul de votare pen-
tru multe persoane cu handicap. Dar 
această utilizare ușoară depinde, printre 
altele, de simplitatea procesului de înre-
gistrare și de absența taxelor. 

Votanții cu handicap care se înregistrea-
ză pentru votul prin corespondență nu 
ar trebui să primească numai buletinul 
de vot, ci și instrucțiuni într-o formă 
adaptată tipului special de handicap al 
acestora. De exemplu, persoanele ne-
văzătoare și cu deficiențe de vedere ar 
trebui să primească coperte speciale în 
Braille sau CD-uri cu instrucțiuni. 

Votul prin  
corespondență
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Urna de vot mobilă este un mod eficace 
de a le permite persoanelor cu handicap 
să participe la vot. Șaptesprezece state 
ale UE permit trimiterea fie a unei 
urne mobile, fie a unui plic special de 
votare la reședința votanților, pentru a 
fi utilizate în procesul electoral. 

Votanții pot utiliza această formă de 
votare atunci când handicapul sau 
starea de sănătate îi împiedică să se 
deplaseze la o secție de votare. De 
asemenea, această formă de votare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

este utilă pacienților din spitale sau 
persoanelor din instituțiile de îngrijire 
pe termen lung.

Pentru persoanele bolnave sau care 
au un handicap grav, poate fi extrem 
de dificil să aștepte câteva ore sosirea 
comisiei cu urna de vot; așadar 
intervalul în care urmează să fie livrată 
urna de vot ar trebui să fie scurt.

În plus, până la îmbunătățirea 
accesibilității secțiilor de votare, 
autoritățile electorale ar trebui să ia în 
considerare posibilitatea de a amplasa 
o urnă mică de vot în afara secției de 
votare sau în fața acesteia, pentru 
votanții cu mobilitate independentă 
redusă.

Votul cu urna mobilă
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Cunoscut sub denumirea de delegare 
a drepturilor de vot, votul prin 
reprezentare se aplică în cazurile în care 
votantul autorizează o altă persoană să 
exprime votul în numele său la o secție 
de votare. Această opțiune este posibilă 
numai în patru state ale UE.

Deși votul prin reprezentare poate 
fi numai o soluție complementară 
pentru acele persoane cu handicap 
care întâmpină dificultăți în procesul 
de exprimare a votului propriu, acesta 
nu trebuie să fie utilizat ca pretext 
pentru a nu permite tuturor votanților 
să participe direct și efectiv la alegeri.

Autoritățile trebuie să acorde o atenție 
specială modului în care sunt delegate 
drepturile de vot pentru a preveni 
neregulile din timpul procesului 
electoral. Potrivit raportului, o soluție 
este limitarea numărului de persoane 
pentru care o persoană poate acționa 
în calitate de reprezentant. 

Votul prin reprezentare
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Toți cetățenii din Estonia pot vota prin 
mijloace electronice, aceasta fiind 
cea mai convenabilă soluție pentru 
numeroși estonieni cu handicap. Totuși, 
acest sistem face parte dintr-un cadru 
mai amplu de comunicare electronică 
între cetățenii statului și autoritățile 
naționale. 

 
 

În alte state, instituirea unui astfel 
de sistem numai pentru alegeri nu 
are niciun sens. Lăsând la o parte 
aspectele de securitate, autoritățile 
din alte state ale UE ar trebui să facă 
investiții substanțiale pentru a promova 
această metodă de votare și pentru 
a transmite informații adecvate și 
adaptate persoanelor cu diferite tipuri 
de handicap.

Votul electronic

1818



Votul este obligatoriu în trei state ale 
UE. Dacă nu au posibilitatea de a vota 
în aceste state din cauza procedurilor 
nesatisfăcătoare, persoanele cu handi-
cap pot fi supuse unui stres puternic, 
întrucât se pot teme de sancțiuni din 
partea statului pe motiv de neprezen-
tare la vot.

Aceste state ar trebui să se asigure că 
sunt puse în aplicare soluții care permit 
tuturor persoanelor cu handicap să par-
ticipe la alegeri. 

Votul obligatoriu
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Toți cetățenii Uniunii care locuiesc în-
trun stat membru diferit de țara lor de 
origine au dreptul să voteze la alegerile 
pentru Parlamentul European. Acești 
cetățeni trebuie totuși să se înregistreze 
înainte de a putea vota.

Pentru multe persoane cu handicap, 
înregistrarea personală la un birou se 
poate dovedi imposibilă sau extrem de 
dificilă. Ar trebui să se pună în aplicare 
și să se îmbunătățească permanent alte 

modalități de înregistrare, adaptate 
nevoilor persoanelor cu diferite tipuri 
de handicap.

Înregistrarea votanților ar trebui să 
aibă loc numai o singură dată, fără a fi 
necesară repetarea acesteia la alegerile 
următoare. De asemenea, termene-
le-limită pentru înregistrare la vot ar 
trebui să fie armonizate la nivelul UE. În 
prezent, acestea variază între 90 de zile 
și 5 zile înaintea alegerilor.

Votul într-un alt stat 
membru al UE
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Schimbarea demografică din societățile 
îmbătrânite are drept rezultat o creștere 
constantă a numărului de persoane care 
locuiesc în instituții de îngrijire pe termen 
lung sau care urmează un tratament de 
lungă durată în spitale. Dar în aproximativ 
o treime dintre statele UE, persoanele din 
aceste instituții nu au posibilitatea de a 
participa la alegeri.

În alte state ale UE, deși votul în 
cadrul acestor instituții este, teoretic, 
posibil, votul practic necesită un 
sprijin considerabil din partea familiei 
votantului. Numai șapte state ale UE 
pun la dispoziție secții de votare speciale 
pentru acești votanți.

Autoritățile naționale ar trebui să acorde 
o atenție specială pentru a se asigura 
că aceste persoane au posibilitatea de 
a vota. Dacă o instituție găzduiește cel 

puțin între 50 și 100 de persoane, cea mai 
bună soluție este organizarea unei secții 
de votare închise. Pentru un număr mai 
mic de persoane, o comisie electorală 
mobilă poate să pună la dispoziție o 
urnă de vot mobilă. În orice caz, potrivit 
raportului, persoanele imobilizate la pat 
ar trebui să aibă întotdeauna acces la o 
urnă de vot mobilă.

Pacienții dezvoltă deseori o mare 
dependență față de personal, riscul fiind 
ca deciziile unui votant să nu fie complet 
independente. Comisiile electorale ar 
trebui să se concentreze pe găsirea unor 
soluții, astfel încât votanții să poată vota 
independent.

Votul în instituțiile de îngrijire pe termen  
lung și în spitale

SPITAL
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Obiectivul raportului CESE care este prezentat pe scurt în acest document nu este 
de a critica vreun stat membru. Mai degrabă, raportul încurajează autoritățile 
naționale să coopereze pentru a găsi soluții care să garanteze drepturile politice 
depline ale unora dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai lor, declară raportorul CESE, 
Krzysztof Pater.

Raportul nu oferă nici un set complet de soluții, care să fie adoptate de statele 
membre. În schimb, raportul prezintă pe larg problema și, totodată, multe 
posibile soluții, care pot fi alese sau dezvoltate și puse în aplicare de statele UE, în 
conformitate cu tradițiile electorale naționale proprii. 

Ar trebui ca persoanele cu handicap să se bucure de dreptul deplin de vot, și, 
totodată, să aibă posibilitatea de a vota în modul cel mai confortabil cu putință. 
Parlamentul European ar trebui să deschidă calea către elaborarea unei legislații 
care să transforme acest drept în realitate.

Raportul complet al CESE, intitulat „Drepturile efective ale persoanelor cu 
handicap de a vota la alegerile pentru Parlamentul European”, poate fi consultat 
aici în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE: www.eesc.europa.eu/the-real-right-
of-persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-elections

UN DREPT DEPLIN DE 
VOT PENTRU TOȚI
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Resurse suplimentare

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

Pagina de internet a CESE: 

Site-ul web al președintele CESE: 



     

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Responsabil de editare: Unitatea Vizite şi publicaţii
EESC-2019-21-RO

www.eesc.europa.eu

© Uniunea Europeană, 2019
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a fotografiilor / ilustraţiilor, trebuie să 
se solicite acordul direct de la deţinătorul (deţinătorii) drepturilor de autor:

p. 1 & p. 2 - © Shutterstock.com/tsvetina_ivanova
p. 5  – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Astrovector

p. 6-10  – © Shutterstock
p. 12  – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Studio_G

p. 13  – © Shutterstock.com/Maanas
p. 15  – © Shutterstock.com/Pro Symbols & © Shutterstock.com/Astrovector

p. 16 – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Enmaler
p. 17  – © Shutterstock.com/hvostik

p. 18  – © Shutterstock.com/YummyBuum
p. 19  – © Shutterstock.com/Artram
p. 20  – © Shutterstock.com/illpos

p. 21  – © Shutterstock.com/Sapann Design

RO
REG.NO. BE - BXL - 27 

Print:
QE-03-19-084-RO-C

ISBN 978-92-830-4372-0
doi:10.2864/604374

Online:
QE-03-19-084-RO-N

ISBN 9978-92-830-4370-6
doi:10.2864/400614

Comitetul Economic şi Social European

  


