
AM\764279DA.doc PE418.363v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2008/0170(CNS)

23.1.2009

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 6

Udkast til udtalelse
Hiltrud Breyer
(PE418.117v01-00)

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs 
vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder

Forslag til afgørelse
(KOM(2008)0530 – C6-**** – 2008/0170(CNS))



PE418.363v01-00 2/5 AM\764279DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\764279DA.doc 3/5 PE418.363v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. glæder sig over FN-konventionen om 
handicappedes rettigheder som en retligt 
bindende 
internationalmenneskerettighedstraktat, der 
bekræfter handicappede kvinders og pigers 
rettigheder; beklager, at kun fire EU-
medlemsstater hidtil har ratificeret 
konventionen og protokollen; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
indarbejde alle konventionens 
bestemmelser i EU-lovgivning og national 
lovgivning;

1. glæder sig over FN-konventionen om 
handicappedes rettigheder som en retligt 
bindende 
internationalmenneskerettighedstraktat, der 
bekræfter handicappede kvinders og pigers 
rettigheder; beklager, at kun fire EU-
medlemsstater hidtil har ratificeret 
konventionen og protokollen; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
indarbejde alle konventionens 
bestemmelser i EU-lovgivning og national 
lovgivning og til at sørge for de 
foranstaltninger og finansielle midler, der 
er nødvendige for deres anvendelse inden 
for præcise frister, idet der fastsættes 
kvantitative målsætninger;

Or. fr

Ændringsforslag 2
Eva-Britt Svensson

Forslag til afgørelse
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. opfordrer medlemsstaterne til at 
udarbejde nationale handlingsplaner for 
at opfylde målene i FN's konvention om
handicappedes rettigheder og 
Parlamentets beslutning af 26. april 2007 
om handicappede kvinders situation i Den 
Europæiske Union;
__________
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Ændringsforslag 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. understreger, at for at sikre 
ligebehandling og lige rettigheder for 
kvinder og piger med handicap skal 
ligestillingsaspektet indgå i beslutninger 
vedrørende politikker og foranstaltninger 
for handicappede og deres gennemførelse 
på alle områder, særlig vedrørende retten 
til at arbejde, integration på arbejdspladsen, 
uddannelse og ikkeforskelsbehandling;

2. understreger, at for at sikre 
ligebehandling og lige rettigheder for 
kvinder og piger med handicap skal 
ligestillingsaspektet indgå i beslutninger 
vedrørende politikker og foranstaltninger 
for handicappede og deres gennemførelse 
på alle områder, særlig vedrørende retten 
til at arbejde, integration på arbejdspladsen, 
uddannelse og livslang læring og 
ikkeforskelsbehandling;

Or. fr

Ændringsforslag 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. understreger med henvisning til 
protokollen vigtigheden af læring og 
brugen af de nye teknologier til at 
forbedre levevilkårene for handicappede 
unge piger og kvinder, og opfordrer til 
forskning i den henseende, idet der tages 
hensyn til lovgivningerne om bioetik i de 
enkelte medlemsstater;

Or. fr
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Ændringsforslag 5
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. anerkender, at kvinder og piger med 
handicap ofte, både i og uden for hjemmet, 
er udsat for en større risiko for vold, fysisk 
skade eller overgreb, vanrøgt eller 
forsømmelig behandling, herunder seksuel 
udnyttelse, mishandling, tvungen 
sterilisation, tvangsægteskab og isolering;

3. anerkender, at kvinder og piger med 
handicap ofte, både i og uden for hjemmet, 
er udsat for en større risiko for vold, fysisk 
skade eller overgreb, vanrøgt eller 
forsømmelig behandling, herunder seksuel 
udnyttelse, mishandling, tvungen 
sterilisation, tvangsægteskab, 
tvangsinstitutionalisering og isolering;

Or. en

Ændringsforslag 6
Roselyne Lefrançois

Forslag til afgørelse
Punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. mener, at handicappede mødre, som 
dagligt kan stå over for særlige 
vanskeligheder, bør være genstand for en 
større opmærksomhed fra 
medlemsstaternes side og navnlig 
systematisk få tilbudt en hjælp, der passer 
til deres behov.

Or. fr
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