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Τροπολογία 1
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία ως μία νομικώς δεσμευτική 
διεθνή σύμβαση στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία 
επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών με αναπηρία· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερα κράτη μέλη έχουν μέχρι στιγμής 
επικυρώσει τη Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν όλες τις 
διατάξεις της Σύμβασης στο κοινοτικό 
δίκαιο και το εσωτερικό δίκαιο των 
κρατών μελών·

1. χαιρετίζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία ως μία νομικώς δεσμευτική 
διεθνή σύμβαση στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία 
επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών με αναπηρία· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερα κράτη μέλη έχουν μέχρι στιγμής 
επικυρώσει τη Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν όλες τις 
διατάξεις της Σύμβασης στο κοινοτικό 
δίκαιο και το εσωτερικό δίκαιο των 
κρατών μελών και να προβλέψουν τα 
απαραίτητα χρηματοδοτικά μέτρα και
μέσα για την εφαρμογή τους εντός 
καθορισμένων προθεσμιών, ορίζοντας 
ποσοτικούς στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 2
Eva-Britt Svensson

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα 
κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά 
σχέδια δράσης για την επίτευξη του 
στόχου της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και του ψηφίσματος του 
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Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 
σχετικά με την κατάσταση των γυναικών 
με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση *.
__________

* Ε.Ε. C 74 E, 20.3.2008, σελ. 742.

Or. sv

Τροπολογία 3
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι για να εξασφαλισθούν η ίση 
μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα σε 
γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία, θα 
πρέπει η ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
ισότητας γυναικών και ανδρών να 
εφαρμόζεται στις αποφάσεις για τις 
πολιτικές και τα μέτρα για τα άτομα με 
αναπηρία και στις εφαρμογές αυτών σε 
όλους τους τομείς, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
δικαίωμα στην εργασία, την ένταξη στον 
χώρο εργασίας, την εκπαίδευση και την 
απαγόρευση των διακρίσεων·

2. τονίζει ότι για να εξασφαλισθούν η ίση 
μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα σε 
γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία, θα 
πρέπει η ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
ισότητας γυναικών και ανδρών να 
εφαρμόζεται στις αποφάσεις για τις 
πολιτικές και τα μέτρα για τα άτομα με 
αναπηρία και στις εφαρμογές αυτών σε 
όλους τους τομείς, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
δικαίωμα στην εργασία, την ένταξη στον 
χώρο εργασίας, την εκπαίδευση και στη 
διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, και 
την απαγόρευση των διακρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 4
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. παραπέμποντας στο Πρωτόκολλο, 
υπογραμμίζει τη σημασία της εκμάθησης 
και της χρήσης των νέων τεχνολογιών για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
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των κοριτσιών και γυναικών με 
αναπηρία, και ενθαρρύνει τη σχετική 
έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νομοθεσίες των επιμέρους κρατών μελών 
στον τομέα της βιοηθικής·

Or. fr

Τροπολογία 5
Edite Estrela

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν 
συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο, εντός και 
εκτός οικίας, να υποστούν βία, σωματική 
βλάβη ή κακοποίηση, παραμέληση ή 
πλημμελή μεταχείριση, και 
κακομεταχείριση περιλαμβανομένης της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της 
κατάχρησης, της εξαναγκαστικής 
στείρωσης, του εξαναγκαστικού γάμου και 
της απομόνωσης·

3. Αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν 
συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο, εντός και 
εκτός οικίας, να υποστούν βία, σωματική 
βλάβη ή κακοποίηση, παραμέληση ή 
πλημμελή μεταχείριση, και 
κακομεταχείριση περιλαμβανομένης της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της 
κατάχρησης, της εξαναγκαστικής 
στείρωσης, του εξαναγκαστικού γάμου, 
της εξαναγκαστικής εισαγωγής σε ίδρυμα
και της απομόνωσης·

Or. en

Τροπολογία 6
Roselyne Lefrançois

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκτιμά ότι οι μητέρες με αναπηρία, 
που αντιμετωπίζουν ενδεχομένως στην 
καθημερινή τους ζωή ιδιαίτερες 
δυσκολίες,  πρέπει να αποτελέσουν το 
αντικείμενο μεγαλύτερης προσοχής εκ 
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μέρους των κρατών μελών, και ότι 
ενδείκνυται να τους προσφέρεται 
συστηματικά μια αναπροσαρμοσμένη 
στις ανάγκες τους βοήθεια.

Or. fr


	764279el.doc

