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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 1
Odniesienie 3 a (nowe)

– uwzględniając, że rok 2007 jest  Europejskim rokiem równości szans dla wszystkich,

Or. de

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 2
Odniesienie 3 b (nowe)

– uwzględniając art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej,

Or. de
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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 3
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
uznaje, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są często bardziej narażone, w domu 
i poza nim, na przemoc, obrażenia lub zniewagi, zaniedbanie lub niedbałe 
traktowanie, maltretowanie lub wykorzystywanie,

Or. en

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 4
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
uznaje, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są często bardziej narażone, w domu 
i poza nim, na przemoc, obrażenia lub zniewagi, zaniedbanie lub niedbałe 
traktowanie, maltretowanie lub wykorzystywanie,

Or. en

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 5
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
podkreśla również potrzebę włączenia zagadnień płci do wszelkich wysiłków 
mających na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego korzystania z 
praw człowieka i podstawowych wolności,

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 6
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
uznaje prawo wszystkich niepełnosprawnych, będących w odpowiednim wieku, do 
zawarcia małżeństwa i założenia rodziny,
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Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 7
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że blisko 80% niepełnosprawnych kobiet pada ofiarą przemocy, i 
że są one bardziej narażone na przemoc seksualną niż pozostałe kobiety; mając na 
uwadze, że przemoc jest nie tylko pospolitym zjawiskiem w życiu niepełnosprawnych 
kobiet, lecz czasem sama bywa przyczyną ich niepełnosprawności,

Or. sv

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 8
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że osoby niepełnosprawne stanowią bardzo zróżnicowaną i 
niejednorodną grupę ludności, a działania mające ją wspierać muszą uwzględnić to 
zróżnicowanie oraz fakt, że niektóre grupy, takie jak kobiety niepełnosprawne, 
napotykają dodatkowe trudności i liczne formy dyskryminacji,

Or. el

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 9
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że według badań przeprowadzonych w państwach członkowskich 
głównie matki podejmują kroki (medyczne, kształceniowe, administracyjne etc.) 
zmierzające do poszerzenia wiedzy o niepełnosprawności ich dzieci i znalezienia 
najlepszego sposobu podejścia do niej,

Or. es
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Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 10
Punkt B b preambuły (nowy)

Bb. mając na uwadze, że na ogół kobiety biorą na siebie odpowiedzialność za osoby 
niepełnosprawne i niesamodzielne, co w niektórych przypadkach oznacza, że muszą 
zrezygnować z pracy, jeśli brak jest odpowiednich placówek opiekuńczych,  

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 11
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że instytucje europejskie, jak również władze krajowe i lokalne 
powinny promować działania na rzecz faktycznego i efektywnego równouprawnienia 
oraz mając na uwadze, że europejski rok równych szans dla wszystkich powinien być 
dodatkowym impulsem dla tych działań,

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 12
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że niepełnosprawne kobiety są ofiarami wielu form dyskryminacji;
mając na uwadze, że dyskryminacja z powodu niepełnosprawności i płci często łączy 
się z innymi czynnikami układu sił, takimi jak młodość/wiek, orientacja 
hetero/homo/bi/trans czy rasa, 

Or. sv

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 13
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że niepełnosprawne kobiety są ofiarami wielorakiej dyskryminacji z 
powodu ich płci, upośledzenia i niepełnosprawności,

Or. en
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Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 14
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że niepełnosprawne kobiety są ofiarami wielorakiej dyskryminacji z 
powodu płci, rasy i niepełnosprawności i bardziej narażone są na ubóstwo i 
wykluczenie społeczne,

Or. el

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 15
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że duży odsetek niepełnosprawnych kobiet pada ofiarą przemocy 
fizycznej i psychicznej, kobiety niepełnosprawne bardziej narażone są na 
wykorzystywanie seksualne niż pozostała populacja kobiet, a w wielu przypadkach 
przemoc jest przyczyną niepełnosprawności,

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 16
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że równe traktowanie kobiet niepełnosprawnych, matek dzieci 
niepełnosprawnych jest podstawowym prawem, i obowiązkiem wynikającym z zasad 
etycznych,

Or. pl

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 17
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że równe traktowanie jest podstawowym prawem człowieka,

Or. sv
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o starania na rzecz likwidacji 
istniejących przeszkód i barier, tak aby ułatwić udział kobiet i dziewcząt w życiu 
politycznym, kulturalnym, społecznym i zawodowym oraz zwiększyć liczbę kobiet i 
dziewcząt korzystających z tych możliwości, między innymi poprzez lepsze 
stosowania wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego i prawa w zakresie 
równouprawnienia płci oraz lepszego wykorzystania możliwości, które dają 
odpowiednie programy wspólnotowe i EFS;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 19
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie likwidacji istniejących 
przeszkód i barier, tak aby stworzyć równość praw i szans udziału kobiet i dziewcząt 
w życiu politycznym, kulturalnym, społecznym i zawodowym;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 20
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o starania na rzecz likwidacji 
istniejących przeszkód i barier, także barier architektonicznych tak aby ułatwić udział 
kobiet i dziewcząt w życiu rodzinnym, politycznym, kulturalnym, społecznym i 
zawodowym;

Or. pl
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Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 21
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o likwidację istniejących przeszkód i 
barier, tak aby stworzyć równość praw i szans udziału kobiet i dziewcząt w życiu 
politycznym, kulturalnym, społecznym i zawodowym;

Or. el

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 22
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji i państw członkowskich (skreślenie) o likwidację istniejących 
przeszkód i barier, tak aby ułatwić udział kobiet i dziewcząt w życiu politycznym, 
kulturalnym, społecznym i zawodowym w dowolnym charakterze;

Or. sv

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 23
Ustęp 1

1. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o starania na rzecz likwidacji 
istniejących przeszkód i barier, tak aby ułatwić udział niepełnosprawnych kobiet i 
dziewcząt w życiu politycznym, kulturalnym, społecznym i zawodowym;

Or. es

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 24
Ustęp 2

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ustalenie i wprowadzenie 
koniecznych środków wspierających kobiety niepełnosprawne w celu umożliwienia 
im rozwoju w tych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, gdzie ich obecność 
jest wciąż niewystarczająca;

Or. en
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Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 25
Ustęp 2

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wprowadzenie i wzmocnienie 
koniecznych środków wspierających kobiety niepełnosprawne w celu umożliwienia 
im rozwoju w tych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, gdzie ich obecność 
jest wciąż niewystarczająca;

Or. el

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 26
Ustęp 2

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o stymulowanie udziału kobiet 
niepełnosprawnych w tych dziedzinach życia społecznego, zawodowego, 
kulturalnego i politycznego, gdzie ich obecność jest wciąż niewystarczająca;

Or. es

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 27
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa władze centralne i regionalne do wspierania i odpowiedniego z punktu 
widzenia płci i niepełnosprawności finansowania innowacyjnych polityk i 
świadczeń, w szczególności w zakresie pomocy indywidualnej, mobilności, zdrowia, 
edukacji, szkolenia, szkolenia ustawicznego, zatrudnienia, samodzielnego życia i 
opieki społecznej;

Or. en

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 28
Ustęp 2 b (nowy)

2b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznego prawa i 
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działań koncentrujących się na kobietach i dzieciach, które zapewnią wykrywanie, 
badanie i - w uzasadnionych przypadkach - ściganie przypadków wykorzystywania, 
przemocy i wykorzystywania seksualnego osób niepełnosprawnych w ich miejscach 
zamieszkania i poza nimi; w tym kontekście sugeruje zwrócenie szczególnej uwagi 
na kobiety, którym niepełnosprawność uniemożliwia występowanie we własnej 
sprawie;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 29
Ustęp 3

3. podkreśla znaczenie aktywnego zwalczania, poczynając od dzieciństwa, segregacji 
osób niepełnosprawnych;

Or. sv

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 30
Ustęp 3

3. podkreśla znaczenie dążenia do integracji od wczesnego dzieciństwa osób 
niepełnosprawnych;

Or. el

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 31
Ustęp 3

3. podkreśla znaczenie dążenia do zapewnienia od wczesnego dzieciństwa integracji 
osób niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 32
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że Unia Europejska powinna podjąć wszelkie możliwe działania w tym 
legislacyjne w celu odbiurokratyzowania systemu pomocy oraz zwiększenia środków 
dla kobiet i dzieci niepełnosprawnych;

Or. pl

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 33
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa państwa członkowskie do zajęcia się brakiem odpowiedniej ginekologicznej i 
podstawowej opieki zdrowotnej dla kobiet niepełnosprawnych i zapewnienie im 
specjalnego personelu medycznego oraz odpowiedniej infrastruktury; 

Or. el

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 34
Ustęp 3 b (nowy)

3b. wzywa Komisję do zbadania we współpracy z odpowiednimi władzami krajowymi 
szczególnych problemów zdrowotnych i opieki społecznej, które napotykają kobiety 
niepełnosprawne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opiekę i informację;

Or. el

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 35
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia modeli próbnych i 
sprawdzonych procedur placówek integracyjnych poczynając od przedszkola przez 
szkołę i proces szkolenia, a na życiu zawodowym kończąc;

Or. de
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 36
Ustęp 4

4. uważa, że istnieje związek między niepełnosprawnością i niższym poziomem 
wykształcenia, co przekłada się później na wskaźniki aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 37
Ustęp 5

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że niepełnosprawne kobiety osiągają niższy poziom 
wykształcenia, co powoduje, że mają większe trudności ze znalezieniem pracy; jest 
zdania, że osoby niepełnosprawne muszą mieć te same możliwości kształcenia i 
prawo dostępu do rynku pracy, aby mogły się same utrzymać; uważa, że należy 
zachęcać niepełnosprawne kobiety i dziewczęta do poszukiwania wykształcenia i 
pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i zainteresowaniom, a nie dostosowanej do 
tego, czego im brakuje;

Or. sv

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 38
Ustęp 5

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że niepełnosprawne kobiety osiągają niższy poziom 
wykształcenia, co powoduje, że mają większe trudności z uzyskaniem dostępu do 
rynku pracy, utrzymania się na nim i awansu; 

Or. es
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 39
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia stosowania zasady 
powszechnego dostępu społeczeństwa do dóbr i usług, tak aby niepełnosprawne 
kobiety mogły cieszyć się możliwie największą samodzielnością;

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 40
Ustęp 5 b (nowy)

5b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania odpowiednich środków 
eliminacji przepaści informatycznej wynikającej z płci, tak aby kobiety 
niepełnosprawne miały dostęp do udogodnień ITC i mogły korzystać z nich na równi 
z mężczyznami, ponieważ w wielu sytuacjach urządzenia ITC są podstawowym 
instrumentem integracji osób niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 41
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uważa, że w celu poprawy  dostępu do rynku pracy, lepszej aktywizacji i rozwoju 
osób niepełnosprawnych należy wykorzystać wszelkie, w tym fiskalne, zachęty, tak 
by pracodawcy chętniej zatrudniali osoby niepełnosprawne, a czas pracy był bardziej 
dopasowany do matek wychowujących dzieci niepełnosprawne;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 42
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by - w ramach wysiłków zmierzających do 
zwiększenia zatrudnienia niepełnosprawnych kobiet - zapobiegały dyskryminacji ze 
strony pracodawców w zakresie zajmowanych przez nie stanowisk;
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Or. sv

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 43
Ustęp 6

6. uważa za istotne wprowadzenie strategii uwzględniających różne sytuacje, życzenia i 
potrzeby osób niepełnosprawnych, aby możliwe było dostosowanie działań 
politycznych do każdej sytuacji;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 44
Ustęp 6

6. ponieważ każdy przypadek jest inny uważa za istotne wprowadzenie pojęcia 
„elastyczności” w dziedzinach związanych z niepełnosprawnością, aby możliwe było 
dostosowanie działań pomocowych do każdej sytuacji;

Or. pl

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 45
Ustęp 6 a (nowy)

6a. jest zdania, że wprowadzone posunięcia powinny umożliwiać lepszą integrację;

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 46
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca uwagę, że w większości przypadków kobiety zajmują się osobami 
niepełnosprawnymi, dlatego też uważa za niezbędne opracowanie środków 
podnoszących świadomość społeczną  w celu zapewnienia, że i mężczyźni podejmą 
się tego zadania;
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Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 47
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa państwa członkowskie do  pełnego uwzględnienia potrzeb osób 
niepełnosprawnych i szczególnych potrzeb kobiet we wszystkich krajowych, 
regionalnych i lokalnych działaniach,  w szczególności dotyczących planowania 
urbanistycznego, kształcenia, zatrudnienia, polityki mieszkaniowej, transportu oraz 
służby zdrowia i opieki społecznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 48
Ustęp 7

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o dołożenie starań, by za opiekę nad 
niepełnosprawnymi i ich udział w życiu społecznym  odpowiadało całe 
społeczeństwo, a nie tylko rodziny osób niepełnosprawnych;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 49
Ustęp 7

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie sytuacji osób
przyjmujących odpowiedzialność za niepełnosprawnych, często członków ich rodzin, 
podczas przygotowywania polityki i programów pomocowych; uważa za rzecz ważną 
podkreślenie faktu, że pracę tę głównie wykonują kobiety i dlatego kobiety, zarówno 
w roli płatnej pomocy jak też członków rodzin,  są szczególnie dotknięte cięciami w 
publicznych programach opieki nad niepełnosprawnymi;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 50
Ustęp 7

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie przy planowaniu 
działań szczególnego oddania kobiet odpowiedzialnych za osoby niepełnosprawne w 
celu udostępnienia im pomocy ułatwiającej ich codzienne życie;

Or. es

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 51
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania niezbędnych środków 
pomocy rodzinom i organizacjom wspierającym osoby niepełnosprawne i ich 
rodziny;

Or. es

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 52
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wstrząśnięty faktem, że niepełnosprawne kobiety są trzykrotnie bardziej narażone na 
akty przemocy niż kobiety pełnosprawne, domaga się wykorzystania programu 
Daphne również do zwalczania tego rodzaju przemocy;

Or. de

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 53
Ustęp 7 b (nowy)

7b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanych kroków w celu 
powstrzymania wykorzystywania seksualnego niepełnosprawnych kobiet i zbadania 
środków prewencyjnych, dzięki którym w ogóle nie byłyby one narażone na to 
ryzyko;

Or. de
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 54
Ustęp 8

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 55
Ustęp 8

8. uważa za konieczne zaproponowanie różnorodnych  środków wsparcia, tak aby 
zarówno osoby niepełnosprawne jak też ich rodziny mogły prowadzić normalne życie 
w tych samych warunkach, w jakich żyją osoby sprawne i ich rodziny;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 56
Ustęp 8

8. uważa za konieczne zaproponowanie środków wsparcia dla osób, często członków 
rodzin,   przyjmujących ekonomiczną i społeczną odpowiedzialność za 
niepełnosprawnych, co w wielu przypadkach wymaga całkowitego poświęcenia i 
prowadzi do ich izolacji; zauważa, że w obecnej sytuacji na kobietach ciąży znaczna 
część tych opłacanych lub bezpłatnych obowiązków; za rzecz oczywistą uważa, że 
zadaniem tym nie powinni zajmować się głównie ani mężczyźni ani kobiety i należy 
czynnie zwalczać pogląd, że należy to do obowiązków kobiet;

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 57
Ustęp 8

8. uważa za konieczne zaproponowanie środków wsparcia i elastycznego czasu pracy 
dla kobiet opiekujących się niepełnosprawnymi, co w wielu przypadkach wymaga 
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całkowitego poświęcenia i uniemożliwia prowadzenie normalnego życia; a także 
zaliczenia pracy przy niepełnosprawnych do ogólnego wymiaru pracy i wyliczeń 
emerytalnych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 58
Ustęp 8

8. uważa za konieczne opracowanie środków wsparcia dla niesamodzielnych kobiet 
niepełnosprawnych, które w wielu przypadkach wymagają pełnej profesjonalnej 
opieki w celu umożliwienia im prowadzenia godnego życia na równi z innymi;

Or. en

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 59
Ustęp 8

8. uważa za konieczne wprowadzenie środków wsparcia dla kobiet opiekujących się 
osobami niepełnosprawnymi, co w wielu przypadkach wymaga wsparcia w różnych 
dziedzinach; 

Or. el

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 60
Ustęp 8 a (nowy)

8a. proponuje państwom członkowskim harmonizację przepisów dotyczących parkingów 
dla osób niepełnosprawnych i rozważenia możliwości redukcji opłat za przejazd dla 
osób im towarzyszących;

Or. it
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Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 61
Ustęp 8 a (nowy)

8a. przypomina państwom członkowskim o obowiązku zmniejszenia obciążenia kobiet, 
które w obecnej sytuacji są zmuszone do wzięcia na siebie odpowiedzialności za 
osoby niepełnosprawne;

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 62
Ustęp 9

9. jest zdania, że jednym z głównych celów Unii Europejskiej powinna być poprawa 
jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz ich pełna integracja ze 
społeczeństwem;

Or. pl

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 63
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla potrzebę wyraźniejszego akcentowania i poprawy medialnego wizerunku 
niepełnosprawnych kobiet, co pozwoli lepiej poznać szerokim kręgom społecznym 
ich codzienne życie i da im możliwość wyrażenia opinii i udziału w życiu społecznym 
i politycznym; 

Or. el

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 64
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla wagę uznania przez państwa członkowskie oczywistego prawa 
niepełnosprawnych kobiet do ich własnej seksualności i zakładania rodziny;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 65
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów zapewniających 
niezależne życie niepełnosprawnym kobietom i mężczyznom i uznania, że stanowi to 
podstawowe prawo, które musi być przestrzegane;

Or. en

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 66
Ustęp 9 b (nowy)

9b. uznaje, że niepełnosprawne kobiety dyskryminowane są nawet w zakresie dostępu do 
istniejącej opieki umożliwiającej samodzielne życie oraz opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 67
Ustęp 10

10. podkreśla rolę edukacji dzieci obojga płci i ich wychowania w budowie 
społeczeństwa przyszłości i podkreśla, że należy dążyć do zapewnienia, że
niepełnosprawność nie uniemożliwia  uczestniczenia w życiu społecznym na 
zasadzie równych szans i praw, w celu zapewnienia atmosfery współpracy i integracji;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 68
Ustęp 10

10. podkreśla rolę dzieci i ich wychowania, ponieważ są naszą przyszłością, i podkreśla, 
że należy dążyć do tego, aby zarówno niepełnosprawne, jak i w pełni sprawne osoby
uczestniczyły w życiu społecznym na zasadzie równych szans i praw, w celu 
zapewnienia atmosfery współpracy i integracji;
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Or. pl

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 69
Ustęp 10

10. podkreśla rolę dzieci i ich wychowania, ponieważ są naszą przyszłością, i podkreśla, 
że należy dążyć do tego, aby zarówno niepełnosprawne, jak i w pełni sprawne 
dziewczynki uczestniczyły w życiu społecznym na zasadzie równych szans i praw, w 
celu zapewnienia atmosfery współpracy i integracji i uczulenia młodzieży szkolnej na 
niepełnosprawność, bez czego nie da się osiągnąć tych celów;

Or. en

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 70
Ustęp 10 a (nowy)

10a. podkreśla znaczenie organizacji pozarządowych pracujących z niepełnosprawnymi 
kobietami i wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do wsparcia tych organizacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 71
Ustęp 11

11. podkreśla konieczność (skreślenie) zebrania najnowszych danych uwzględniających 
różnice płci na temat niepełnosprawności i przeprowadzenia badań stosujących 
wskaźniki płci w celu poznania prawdziwej sytuacji niepełnosprawnych kobiet i 
dziewcząt;

Or. es
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 72
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla konieczność zapewnienia opieki nad zdrowiem reprodukcyjnym 
niepełnosprawnych kobiet z uwzględnieniem takich zagadnień, jak planowanie 
rodziny, opieka zdrowotna i informacje o macierzyństwie, aby kobiety te mogły 
zawierać związki sprawiedliwe, odpowiedzialne i przynoszące satysfakcję;

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 73
Ustęp 11 b (nowy)

11b. podkreśla potrzebę zapewnienia specjalnej opieki kobietom niepełnosprawnym, 
które zagrożone są przemocą lub wykorzystywaniem seksualnym;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 74
Ustęp 11 a (nowy)

11a. stwierdza, że polityka UE powinna bardziej pobudzać organizację pracodawców, 
związków zawodowych i organizacji pozarządowych do skuteczniejszego 
wypracowania metod pomocy osobą niepełnosprawnym;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 75
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję do ułatwienia stworzenia sieci dla niepełnosprawnych kobiet w całej 
UE i krajach kandydujących, która pozwoli na wymianę najlepszych praktyk, 
rozbudowę możliwości i wzmocnienie ich pozycji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 76
Ustęp 11 b (nowy)

11b. podkreśla konieczność wolnego dostępu niepełnosprawnych kobiet do nowych 
mediów audiowizualnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 77
Ustęp 12

12. przypomina Komisji, że tylko dzięki pogłębionej znajomości tematu można 
zaplanować działania, przeznaczyć środki i ocenić wpływ tych działań na poprawę 
sytuacji osób niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawkę złożyły Katerina Batzeli, Evangelia Tzampazi

Poprawka 78
Ustęp 12

12. przypomina Komisji, że tylko dzięki pogłębionej znajomości tego tematu, w oparciu o
społeczny model niepełnosprawności można znaleźć użyteczne rozwiązania i 
zapewnić pomoc;

Or. el

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 79
Ustęp 12

12. przypomina Komisji, że tylko dzięki pogłębionej znajomości tematu z perspektywy 
społecznego modelu niepełnosprawności można znaleźć użyteczne rozwiązania i 
zapewnić pomoc;

Or. en
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Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 80
Ustęp 12 a (nowy)

12a. przypomina państwom członkowskim o podstawowym znaczeniu ich współpracy 
zmierzającej do poprawy sytuacji wszystkich niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt;

Or. es

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 81
Ustęp 12 b (nowy)

12b. wzywa państwa członkowskie do wsparcia inicjatyw obywatelskich mających na celu 
wsparcie osób niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 82
Ustęp 13

13. przypomina o ważnej roli partnerów społecznych, przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego we wspieraniu i promowaniu równości szans i dostępu osób 
niepełnosprawnych do zatrudnienia i kształcenia ustawicznego z należytym 
uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb;;

Or. fr

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 83
Ustęp 13

13. przypomina o ważnej roli partnerów społecznych, szczególnie organizacji 
niepełnosprawnych kobiet,  we wspieraniu i promowaniu równości szans i dostępu 
osób niepełnosprawnych do zatrudnienia;

Or. es
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Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 84
Ustęp 13 a (nowy)

13a. oddaje hołd pracy stowarzyszeń rodziców, zwykle zakładanych i prowadzonych przez 
matki niepełnosprawnych dzieci, które za pomocą swych organizacji i stron 
internetowych zbierają informacje (o specjalistycznych centrach medycznych, 
przepisach, edukacji, opiece społecznej etc.)  pomocne innym rodzicom i zwracające 
uwagę władz publicznych;

Or. es

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 85
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia obszernych programów walki z przemocą 
fizyczną i psychiczną, w tym przemocą o podłożu  seksualnym,  skierowaną 
przeciwko niepełnosprawnym kobietom;

Or. sv

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 86
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa państwa członkowskie do odnotowania sytuacji niepełnosprawnych kobiet i 
dziewcząt w sprawozdaniach krajowych zgodnie z Konwencja ONZ w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 87
Ustęp 13 a (nowy)

13a. jest zdania, że niepełnosprawność należy traktować jako zjawisko naturalne, część 
codziennego życia, a nie towarzyszącą mu dewiację; zauważa, że w społeczeństwie 
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zawsze będą osoby niepełnosprawne, co samo przez się dowodzi, że 
niepełnosprawność stanowi  jego integralną część;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 88
Ustęp 13 b (nowy)

13b. podkreśla, że należy czynnie uwzględniać potrzeby i autonomię osób 
niepełnosprawnych przy planowaniu miast i terenów pozamiejskich, budowie miejsc 
pracy, domów i pomieszczeń publicznych, podejmowaniu decyzji w sprawach 
infrastruktury, miejsc publicznych i środków transportu;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 89
Ustęp 13 c (nowy)

13c. podkreśla, że miejsca i przestrzenie publiczne powinny być dostępne dla osób 
niepełnosprawnych na równi z osobami zdrowymi i w ten sam sposób, miejsca 
służące higienie i toalety powinny być zaprojektowane tak, by niepełnosprawność 
nie stanowiła problemu, że ważną rzeczą jest poszukiwanie i rozpoznawanie efektów 
synergicznych, że większe toalety dają więcej miejsca rodzicom z dziećmi i miejsce 
do przewijania, etc;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 90
Ustęp 13 d (nowy)

13d. przypomina, że specjalną troską należy otoczyć zdrowie niepełnosprawnych kobiet; 
jest zdania, że należy wyraźniej akcentować zdrowie i choroby kobiet i należy ułatwić 
badania nad nimi;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 91
Ustęp 13 e (nowy)

13e. podkreśla znaczenie posiadania odwagi uświadomienia sobie, że niepełnosprawne 
kobiety również stają się ofiarami przemocy i napaści i nie można ukrywać tej 
sprawy, gdyż należy umożliwić między innymi stworzenie pomocy, która dziś 
osiągalna jest dla kobiet - ofiar przemocy; jest zdania, że napaści na 
niepełnosprawne kobiety muszą być również odpowiednio traktowane przez prawo w 
celu uniknięcia rozbieżności poglądów na temat prawa kobiet do ich własnego ciała 
i seksualności bez względu na to, czy są pełnosprawne czy też nie;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 92
Ustęp 13 f (nowy)

13f. powinien sam wspierać szersze wykorzystanie i rozwój technologii oraz urządzeń w 
celu eliminacji miejsc stwarzających trudności;  jest zdania, że prace nad rozwojem 
powinny opierać się na fakcie, że kobiety i mężczyźni mają czasem różne potrzeby;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 93
Ustęp 13 g (nowy)

13g. wzywa państwa członkowskie do dokonywania na swym terenie przeglądu sytuacji 
niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt w ramach sprawozdań okresowych zgodnie z 
Konwencją ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 94
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uczynienia budowy społeczności 
obywatelskiej opartej na różnorodności celem polityki w zakresie 
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niepełnosprawności;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 95
Ustęp 13 b (nowy)

13b. wzywa Komisję i państwa członkowskie do tworzenia równych warunków życia 
niepełnosprawnych dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 96
Ustęp 13 c (nowy)

13c. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego określenia i eliminacji przeszkód 
w utrudniających pełny udział w życiu społecznym, które napotykają osoby 
niepełnosprawne, oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację 
niepełnosprawnych dziewcząt i kobiet;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 97
Ustęp 13 d (nowy)

13d. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia niepełnosprawnym dzieciom, 
młodzieży i dorosłym  warunków umożliwiających niezależność i kierowanie 
własnym życiem przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień równości;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 98
Ustęp 13 e (nowy)

13e. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustalenia celu i terminu eliminacji 
wszelkich utrudnień w dostępie do transportu publicznego, pomieszczeń i wszystkich 
miejsc publicznych,  które napotykają osoby niepełnosprawne; 

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 99
Ustęp 13 f (nowy)

13f. wzywa Komisję do zobowiązania państw członkowskich - w celu poprawy ochrony 
praw człowieka osób niepełnosprawnych - do informowania jej oraz Parlamentu 
Europejskiego o podjętych działaniach w celu wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 100
Ustęp 13 g (nowy)

13g. wzywa państwa członkowskie do poświęcenia szczególnej uwagi potrzebie 
opracowania działań zwalczających fizyczną, psychiczną i/lub seksualną przemoc 
wobec dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 101
Ustęp 13 h (nowy)

13h. wzywa państwa członkowskie do dołożenia starań celem zwiększenia zatrudnienia 
niepełnosprawnych kobiet oraz do ustalenia i eliminacji przeszkód w ich udziale w 
życiu zawodowym;
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Or. sv

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 102
Ustęp 14

14. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Radzie Europy oraz sekretarzowi generalnemu ONZ;

Or. en
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