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Pozměňovací návrh 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá Úmluvu Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním 
postižením jako právně závaznou 
mezinárodní smlouvu o lidských právech, 
která potvrzuje práva žen a dívek se 
zdravotním postižením; vyjadřuje své 
politování nad tím, že zatím ratifikovaly 
tuto Úmluvu a opční protokol pouze čtyři 
členské státy EU; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby začlenily veškerá ustanovení této 
Úmluvy do vnitrostátní legislativy 
i právních předpisů EU;

1. vítá Úmluvu Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním 
postižením jako právně závaznou 
mezinárodní smlouvu o lidských právech, 
která potvrzuje práva žen a dívek se 
zdravotním postižením; vyjadřuje své 
politování nad tím, že zatím ratifikovaly 
tuto Úmluvu a opční protokol pouze čtyři 
členské státy EU; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby začlenily veškerá ustanovení této 
Úmluvy do vnitrostátní legislativy 
i právních předpisů EU a aby ve 
stanovených lhůtách podnikly nezbytná 
opatření a vyčlenily finanční prostředky 
nutné pro jejich zavedení a stanovily při 
tom kvantitativní cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Eva-Britt Svensson

Návrh rozhodnutí
Bod 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
národní akční plány pro dosažení cílů 
uvedených v Úmluvě OSN o právech osob 
se zdravotním postižením a v usnesení 
Parlamentu ze dne 26. dubna 2007 
o situaci žen se zdravotním postižením 
v Evropské unii*;
__________
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Pozměňovací návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že s cílem zajistit rovné 
zacházení a stejná práva pro ženy a dívky 
se zdravotním postižením je třeba 
uplatňovat rovné příležitosti pro ženy 
a muže při rozhodování o politikách 
a opatřeních pro osoby se zdravotním 
postižením, a rovněž i jejich provádění ve 
všech oblastech, zejména pokud jde 
o právo na práci, integraci na pracovišti, 
vzdělávání a boj proti diskriminaci;

2. zdůrazňuje, že s cílem zajistit rovné 
zacházení a stejná práva pro ženy a dívky 
se zdravotním postižením je třeba 
uplatňovat rovné příležitosti pro ženy 
a muže při rozhodování o politikách 
a opatřeních pro osoby se zdravotním 
postižením, a rovněž i jejich provádění ve 
všech oblastech, zejména pokud jde 
o právo na práci, integraci na pracovišti, 
vzdělávání a celoživotní vzdělání a boj 
proti diskriminaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. odkazujíce na protokol, zdůrazňuje 
význam studia a využívání nových 
technologií ke zlepšení životních 
podmínek mladých dívek a žen se 
zdravotním postižením a podporuje 
výzkum v této oblasti, přičemž zohledňuje 
právní předpisy o bioetice platné 
v jednotlivých členských státech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává, že ženy a dívky se zdravotním 
postižením jsou často vystavovány, doma 
i mimo domov, většímu riziku násilí, 
zranění nebo zneužívání, zanedbávání nebo 
nedbalému zacházení včetně sexuálního 
vykořisťování, zneužívání, nucené 
sterilizace, vynucených sňatků a izolace;

3. uznává, že ženy a dívky se zdravotním 
postižením jsou často vystavovány, doma 
i mimo domov, většímu riziku násilí, 
zranění nebo zneužívání, zanedbávání nebo 
nedbalému zacházení včetně sexuálního 
vykořisťování, zneužívání, nucené 
sterilizace, vynucených sňatků, nuceného 
umisťování do ústavů a izolace;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Roselyne Lefrançois

Návrh rozhodnutí
Bod 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že členské státy by měly 
věnovat větší pozornost matkám se 
zdravotním postižením, které mohou čelit 
v každodenním životě zvláštním těžkostem, 
a zejména by jim měla být systematicky 
nabízena pomoc přizpůsobená jejich 
potřebám.

Or. fr


	764279cs.doc

