20 Νοεµβρίου, 2009

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
κυρία Ελένη Θεοχάρους,
2334 Λακατάµεια
Φαξ: 22493981, 25870491

Αγαπητή κυρία Θεοχάρους,

Αρχικά, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
να σας ευχηθώ µια επιτυχηµένη κοινοβουλευτική θητεία. Επίσης, σας αποστέλλω την
παρούσα για να σας παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Οµάδα Αναπήρων
(European Parliament Disability Intergroup) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας
προσκαλέσω να συµµετάσχετε.

Από την ίδρυσή της το 1980, η εν λόγω Οµάδα Ευρωβουλευτών είναι ένας από τους πιο
πιστούς υποστηρικτές στο θέµα της αναπηρίας, και η συµµετοχή της είναι ανεκτίµητη
στη δική µας κοινότητα που είναι αυτή της αναπηρίας. Καθιδρύεται για να υπερασπίσει
και να προωθήσει τα δικαιώµατα όλων των ατόµων µε αναπηρία στις ευρωπαϊκές
πολιτικές και διαδικασίες. Καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής της, η Οµάδα έχει συµβάλει
στη θέσπιση ευνοϊκής νοµοθεσίας για τα άτοµα µε αναπηρία σε τοµείς όπως η µεταφορά,
η απασχόληση, η έρευνα ή τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Τα µέλη της Οµάδας έχουν υποβάλει
εκατοντάδες τροποποιήσεων και συζήτησαν πολυάριθµες περιπτώσεις για υπεράσπιση
των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία στην Ευρώπη. Η Οµάδα Ευρωβουλευτών
συνεργάζεται στενά µε το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αναπήρων (EDF), την Οργάνωση
οµπρέλα που αντιπροσωπεύει τα συµφέροντα πάνω από 65 εκατοµµύρια Ευρωπαίων µε
αναπηρία, στην οποία µετέχει και η Συνοµοσπονδία µας. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της
Οµάδα Αναπήρων είναι ο κ. Richard Howitt, Ευρωβουλευτής (UK, S& D).

Εάν επιθυµείτε να συµµετέχετε

στη νέα

Οµάδα Ευρωβουλευτών στην 7η

κοινοβουλευτική περίοδο ή εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις
δραστηριότητές της, παρακαλώ ενηµερώστε τη συνάδελφο µας στις Βρυξέλλες, κυρία

Janina Arsenjeva, η οποία διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στη Γραµµατεία στην
Οµάδα Ευρωβουλευτών.

Τα στοιχεία της εν λόγω κυρίας είναι:
Τηλ:+32 2 282 4602
Ταχυδροµική διεύθυνση: Janina.arsenjeva@edf-feph.org

Με ιδιαίτερη εκτίµηση,
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