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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.11.2018 B8-0547/1 

Módosítás  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

A fogyatékossággal élő nők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel a megszorító intézkedések 

negatívan érintik a nőket és általában a 

fogyatékossággal élő személyeket, 

többszörös megkülönböztetést 

eredményezve; 

H. mivel a megszorító intézkedések 

negatívan érintik a nőket és általában a 

fogyatékossággal élő személyeket, 

többszörös megkülönböztetést 

eredményezve; mivel a fogyatékossággal 

élő személyek társadalmi-gazdasági helyzete 

jelentősen romlott a megszorító politikák 

bevezetése és a szociális és munkaügyi 

jogok elleni uniós támadások 

következtében, amelyek különösen nagy 

hatást gyakoroltak a fogyatékossággal élő 

nőkre; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Módosítás  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

A fogyatékossággal élő nők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ca. mivel napi szinten tagadják meg a 

fogyatékossággal élő személyektől az 

alapvető jogaikat azáltal, hogy állandósítják 

az állami és a magánszektorban a díjazás 

ellenében történő, jogokat biztosító 

munkavállaláshoz való hozzáférés 

nehézségeit; mivel a fogyatékossággal élő 

személyek szakképzése nem elegendő ahhoz, 

ami szükséges, és amit el lehetne érni annak 

érdekében, hogy az lehetővé tegye a munka 

világába való felvételhez szükséges 

ismeretek, készségek és kompetenciák 

megszerzését; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Módosítás  3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

A fogyatékossággal élő nők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel a fogyatékossággal élő nők 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, 

és jobban érinti őket a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés kockázata; mivel a 

fogyatékossággal élő nők helyzete az idők 

során romlott a férfiakéval összehasonlítva 

(a dolgozói szegénység a nők körében 

2007-ben 10%, 2014-ben pedig 12% volt); 

M. mivel a fogyatékossággal élő nők 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, 

és jobban érinti őket a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés kockázata; mivel a 

szegénység és a kirekesztés helyzete 

tartóssá válik ott, ahol a szociális védelem 

nyilvánvalóan elégtelen; mivel a 

fogyatékossággal élő nők helyzete az idők 

során romlott a férfiakéval összehasonlítva 

(a dolgozói szegénység a nők körében 

2007-ben 10%, 2014-ben pedig 12% volt); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Módosítás  4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

A fogyatékossággal élő nők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel minden nő, és különösen a 

fogyatékossággal élő nők és lányok 

számára minden nyelven, formában és 

formátumban teljes mértékben 

hozzáférhetővé kell tenni a támogatói, 

védelmi és kommunikációs, valamint a 

gondozási és egészségügyi 

szolgáltatásokat, köztük az alapvető 

egészségügyi ellátáshoz, a nők elleni 

erőszakhoz, a gyermekgondozáshoz és az 

anyasághoz kapcsolódó szolgáltatásokat; 

O. mivel továbbra is nehézségek 

merülnek fel az egészségügyi központok, a 

kórházi ellátás, a támogatási termékek, a 

gyógyszerek, valamint a nyomon 

követéshez és a rehabilitációhoz szükséges 

alapvető terápiák igénybevétele terén; 

mivel továbbra is súlyos mobilitási 

problémák állnak fenn, akár a nyilvános 

terek és utcák forgalmát akadályozó 

építészeti akadályok, akár a közösségi és a 

tömegközlekedéshez való korlátozott 

hozzáférés miatt; mivel továbbra is 

vannak kommunikációs akadályok 

(például a jelnyelvi tolmácsok hiánya a 

közigazgatásban és a siketek televíziós 

akadálymentessége), amelyek korlátozzák 

és akadályozzák a közszolgáltatásokhoz és 

az információkhoz való hozzáférést; mivel 

minden nő, és különösen a 

fogyatékossággal élő nők és lányok 

számára minden nyelven, formában és 

formátumban teljes mértékben 

hozzáférhetővé kell tenni a támogatói, 

védelmi, kommunikációs, gondozási és 

egészségügyi szolgáltatásokat, mint 

például az alapvető egészségügyi 

ellátáshoz, a nők elleni erőszakhoz, a 

gyermekgondozáshoz és az anyasághoz 
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kapcsolódó szolgáltatásokat; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Módosítás  5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

A fogyatékossággal élő nők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Q preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Q. mivel a számos nemzetközi 

egyezmény és az európai jogi 

rendelkezések, illetve a jelenleg érvényes 

európai fogyatékosságügyi stratégia 

ellenére a fogyatékossággal élő személyek 

még mindig nem élvezhetik 

maradéktalanul az állampolgári és 

társadalmi jogaikat; mivel a 

fogyatékossággal élő nők és lányok a 

döntéshozatal és a nemek közötti 

egyenlőség terén való előrelépés 

tekintetében továbbra is peremhelyzetben 

vannak; 

Q. mivel a számos nemzetközi 

egyezmény és az európai jogi rendelkezések, 

illetve a jelenleg érvényes európai 

fogyatékosságügyi stratégia ellenére a 

fogyatékossággal élő személyek még mindig 

nem élvezhetik maradéktalanul az 

állampolgári és társadalmi jogaikat; mivel 

nem garantált a kultúrához, a sporthoz és a 

szabadidőhöz való egyenlő hozzáférés, 

valamint a társadalmi és politikai életben 

való egyenlő részvétel; mivel az ezeken a 

területeken dolgozó szakembereket 

alábecsülik; mivel az összes fent említett 

egyezményt és rendelkezést módszeresen 

figyelmen kívül hagyják, miközben továbbra 

is megtagadják a fogyatékossággal élő 

munkavállaló és személyek alapvető jogait; 

mivel a fogyatékossággal élő nők és lányok a 

döntéshozatal és a nemek közötti egyenlőség 

terén való előrelépés tekintetében továbbra is 

peremhelyzetben vannak; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Módosítás  6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

A fogyatékossággal élő nők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

W preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

W. mivel a társadalomba való teljes 

mértékű integráció elsősorban a minőségi 

foglalkoztatás és a hozzáférhető és 

befogadó oktatás révén valósul meg, és 

ezért a foglalkoztatás nem csupán 

jövedelemforrás, mivel a társadalmi 

integráció mechanizmussá is válik, mivel 

kapcsolatot teremt a társadalommal, 

interperszonális kapcsolatokat, illetve a 

társadalmi, kulturális és gazdasági életben 

való részvétel érzését hozza létre; 

W. mivel az állami iskolarendszerben 

hiányoznak a sajátos nevelési igényű 

gyermekek és fiatalok megfelelő kíséretéhez 

és hatékony befogadásához szükséges 

emberi erőforrások, anyagi és pedagógiai 

eszközök; mivel a társadalomba való teljes 

mértékű integráció elsősorban a minőségi 

foglalkoztatás és a hozzáférhető oktatás 

révén valósul meg; mivel a foglalkoztatás 

nem csupán jövedelemforrás, hanem a 

társadalmi integráció mechanizmusává is 

vált, mivel kapcsolatot teremt a 

társadalommal, interperszonális 

kapcsolatokat, illetve a társadalmi, 

kulturális és gazdasági életben való 

részvétel érzését hozza létre; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Módosítás  7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében 

A fogyatékossággal élő nők helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 16a. sürgeti a tagállamokat, hogy 

érvényesítsék az egyenlő munkáért egyenlő 

díjazás elvét, hogy számolják fel a 

bérdiszkriminációt, és garantálják a nők és 

férfiak közötti egyenlőséget, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek tekintetében 

is; 

Or. en 

 

 


