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Изменение 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания като 
правно обвързващ международен 
договор за правата на човека, 
потвърждаващ правата на жените и 
момичетата с увреждания;  изразява 
съжаление, че само четири държави-
членки на ЕС засега са ратифицирали 
конвенцията и протокола;  приканва 
Комисията и държавите-членки да 
включат всички разпоредби на 
Конвенцията в националното право и 
правото на ЕС;

1. приветства Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания като 
правно обвързващ международен 
договор за правата на човека, 
потвърждаващ правата на жените и 
момичетата с увреждания;  изразява 
съжаление, че само четири държави-
членки на ЕС засега са ратифицирали 
конвенцията и протокола;  приканва 
Комисията и държавите-членки да 
включат всички разпоредби на 
Конвенцията в националното право и 
правото на ЕС, и да предвидят 
мерките и финансовите средства, 
необходими за тяхното прилагане в 
точни срокове, като определят 
количествени цели;

Or. fr

Изменение 2
Eva-Britt Svensson

Предложение за решение
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. възлага на държавите-членки 
ангажимент да изготвят национални 
планове за действие за постигане на 
целите, формулирани в Конвенцията 
на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с 
увреждания и в резолюцията на 
Парламента от 26 април 2007 г. за 
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положението на жените с 
увреждания в Европейския съюз*;
__________

* ОВ C 74 E от 20.3.2008 г., стр. 742.

Or. sv

Изменение 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че за гарантиране на равно 
третиране и равни права за жените и 
момичетата с увреждания трябва да се 
прилага интегриране на измерението, 
свързано с пола, в решенията за 
политики и мерки за хората с 
увреждания, и в тяхното прилагане във 
всички области, особено по отношение 
на правото на труд, интеграцията на 
работното място, образованието и 
борбата с дискриминацията;

2. изтъква, че за гарантиране на равно 
третиране и равни права за жените и 
момичетата с увреждания трябва да се 
прилага интегриране на измерението, 
свързано с пола, в решенията за 
политики и мерки за хората с 
увреждания, и в тяхното прилагане във 
всички области, особено по отношение 
на правото на труд, интеграцията на 
работното място, образованието и 
обучението през целия живот, и 
борбата с дискриминацията;

Or. fr

Изменение 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. във връзка с протокола изтъква 
колко е важно изучаването и 
използването на новите технологии 
за подобряване на условията на 
живот на момичетата и жените с 
увреждания, и насърчава 
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научноизследователската дейност в 
тази насока, като отчита 
законодателството на всяка 
държава-членка в областта на 
биоетиката;

Or. fr

Изменение 5
Edite Estrela

Предложение за решение
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава, че жените и момичетата с 
увреждания са често изложени на по-
голям риск, както във, така и извън 
дома, от насилие, нараняване или 
злоупотреба, пренебрежение или 
пренебрежително отношение и 
малтретиране, включително сексуална 
експлоатация, злоупотреба, насилствено 
стерилизиране, принудителен брак и 
изолация;

3. признава, че жените и момичетата с 
увреждания са често изложени на по-
голям риск, както във, така и извън 
дома, от насилие, нараняване или 
злоупотреба, пренебрежение или 
пренебрежително отношение и 
малтретиране, включително сексуална 
експлоатация, злоупотреба, насилствено 
стерилизиране, принудителен брак, 
принудителна институционализация
и изолация;

Or. en

Изменение 6
Roselyne Lefrançois

Предложение за решение
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че майките с увреждания, 
които могат да срещнат особени 
затруднения, следва да са обект на 
повече внимание от страна на 
държавите-членки, и по-конкретно да 
им се предлага систематична помощ, 
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приспособена към потребностите им.

Or. fr
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