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Muudatusettepanek 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni kui õiguslikult siduvat 
rahvusvahelist inimõiguste lepingut, 
millega kinnitatakse puuetega naiste ja 
tütarlaste õigusi; avaldab kahetsust, et 
konventsiooni ja protokolli on seni 
ratifitseerinud vaid neli ELi liikmesriiki; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma konventsiooni kõik sätted Euroopa 
Liidu ja riikide õigusaktidesse;

1. tervitab Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni kui õiguslikult siduvat 
rahvusvahelist inimõiguste lepingut, 
millega kinnitatakse puuetega naiste ja 
tütarlaste õigusi; avaldab kahetsust, et 
konventsiooni ja protokolli on seni 
ratifitseerinud vaid neli ELi liikmesriiki; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma konventsiooni kõik sätted Euroopa 
Liidu ja riikide õigusaktidesse, nägema 
ette meetmed ja rahalised vahendid, mis 
on vajalikud nende kohaldamiseks 
konkreetsete tähtaegade jooksul, ning 
kehtestama selleks kvantitatiivsed 
eesmärgid;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub liikmesriike üles koostama 
riiklikke tegevuskavasid, et täita 
eesmärgid, mis on kehtestatud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonis 
ja parlamendi 26. aprilli 2007. aasta 
resolutsioonis puuetega naiste olukorra 
kohta Euroopa Liidus*;
__________
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Muudatusettepanek 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et puuetega naistele ja 
tütarlastele teistega võrdse kohtlemise ja 
võrdsete õiguste tagamiseks tuleb otsustes, 
mis käsitlevad puuetega inimestele 
suunatud poliitikat ja meetmeid ning nende 
rakendamist kõikides valdkondades – eriti, 
mis puudutab õigust tööle, integratsiooni 
töökohal, haridust ja 
mittediskrimineerimist – järgida soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõtet;

2. rõhutab, et puuetega naistele ja 
tütarlastele teistega võrdse kohtlemise ja 
võrdsete õiguste tagamiseks tuleb otsustes, 
mis käsitlevad puuetega inimestele 
suunatud poliitikat ja meetmeid ning nende 
rakendamist kõikides valdkondades – eriti, 
mis puudutab õigust tööle, integratsiooni 
töökohal, haridust, elukestvat õpet ja 
mittediskrimineerimist – järgida soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõtet;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. viidates protokollile, rõhutab uute 
tehnoloogiate alase koolituse ja nende 
kasutamise olulisust puuetega naiste ja 
tütarlaste elutingimuste parandamisel 
ning ergutab tegema selleteemalisi 
uurimusi, võttes arvesse iga liikmesriigi 
õigusakte bioeetika valdkonnas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 5
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnistab, et puuetega naistel ja 
tütarlastel on sageli suurem oht langeda 
kodus või väljaspool seda vägivalla, 
vigastuste või kuritarvituste, hoolimatuse 
või jõhkra kohtlemise ja väärkohtlemise, 
sealhulgas seksuaalse ärakasutamise, 
ahistamise, sundsteriliseerimise, 
sundabielu ja isoleerimise ohvriks;

3. tunnistab, et puuetega naistel ja 
tütarlastel on sageli suurem oht langeda 
kodus või väljaspool seda vägivalla, 
vigastuste või kuritarvituste, hoolimatuse 
või jõhkra kohtlemise ja väärkohtlemise, 
sealhulgas seksuaalse ärakasutamise, 
ahistamise, sundsteriliseerimise, 
sundabielu, sundkorras 
hoolekandeasutusse suunamise ja 
isoleerimise ohvriks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
pöörama rohkem tähelepanu puuetega 
emadele, kelle igapäevaelus võib ette tulla 
erilisi raskusi ning kellele tuleks eelkõige 
pakkuda süstemaatiliselt nende 
vajadustele vastavat abi.

Or. fr
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