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Tarkistus 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. pitää myönteisenä vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevaa 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimusta, koska se on laillisesti 
sitova ihmisoikeussopimus, jossa 
vahvistetaan vammaisten naisten ja tyttöjen 
oikeudet; pahoittelee, että ainoastaan neljä 
EU:n jäsenvaltiota on tähän mennessä 
ratifioinut yleissopimuksen ja sen 
pöytäkirjan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään kaikki 
yleissopimuksen määräykset EU:n 
lainsäädäntöön ja kansallisiin 
lainsäädäntöihin;

1. pitää myönteisenä vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevaa 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimusta, koska se on laillisesti 
sitova ihmisoikeussopimus, jossa 
vahvistetaan vammaisten naisten ja tyttöjen 
oikeudet; pahoittelee, että ainoastaan neljä 
EU:n jäsenvaltiota on tähän mennessä 
ratifioinut yleissopimuksen ja sen 
pöytäkirjan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään kaikki 
yleissopimuksen määräykset EU:n 
lainsäädäntöön ja kansallisiin 
lainsäädäntöihin ja säätämään tietyn 
määräajan kuluessa niiden soveltamiseen 
tarvittavista toimenpiteistä ja 
määrärahoista sekä vahvistamaan 
määrälliset tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 2
Eva-Britt Svensson

Ehdotus päätökseksi
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
kansalliset toimintasuunnitelmat, jotta 
voitaisiin saavuttaa vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimukseen ja Euroopan 
parlamentin 26. huhtikuuta 2007 
antamaan vammaisten naisten asemaa 
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Euroopan unionissa koskevaan 
päätöslauselmaan* sisältyvät tavoitteet.
__________

*EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 742.

Or. sv

Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että vammaisten naisten ja 
tyttöjen tasa-arvoisen kohtelun ja 
yhdenvertaisten oikeuksien 
varmistamiseksi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista on sovellettava 
vammaisiin henkilöihin kohdistuvia 
politiikkoja ja toimia koskevissa 
päätöksissä ja niiden täytäntöönpanossa 
kaikilla aloilla, erityisesti oikeudessa 
työhön, työelämään integroitumisessa, 
koulutuksessa ja syrjinnän torjunnassa;

2. korostaa, että vammaisten naisten ja 
tyttöjen tasa-arvoisen kohtelun ja 
yhdenvertaisten oikeuksien 
varmistamiseksi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista on sovellettava 
vammaisiin henkilöihin kohdistuvia 
politiikkoja ja toimia koskevissa 
päätöksissä ja niiden täytäntöönpanossa 
kaikilla aloilla, erityisesti oikeudessa 
työhön, työelämään integroitumisessa, 
koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa 
sekä syrjinnän torjunnassa;

Or. fr

Tarkistus 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tähdentää pöytäkirjaan viitaten 
uusien tekniikoiden oppimisen ja 
hyödyntämisen merkitystä vammaisten 
tyttöjen ja naisten elinolosuhteiden 
kohentamisessa ja kannustaa alan 
tutkimukseen ottaen huomioon kunkin 
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jäsenvaltion bioetiikkaan liittyvän 
lainsäädännön;

Or. fr

Tarkistus 5
Edite Estrela

Ehdotus päätökseksi
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ovat tietoisia siitä, että vammaiset naiset 
ja tytöt ovat usein sekä kotona että kodin 
ulkopuolella suuremmassa vaarassa joutua 
väkivallan, vahingoittamisen tai 
väärinkäytösten, laiminlyömisen tai 
välinpitämättömän kohtelun ja
pahoinpitelyn kohteiksi, seksuaalinen
hyväksikäyttö ja väärinkäyttö, 
pakkosterilisaatio, pakkoavioliitto sekä 
eristäminen mukaan luettuina;

3. tunnustaa, että vammaiset naiset ja tytöt 
ovat usein sekä kotona että kodin 
ulkopuolella suuremmassa vaarassa joutua 
väkivallan, vahingoittamisen tai 
väärinkäytösten, laiminlyömisen tai 
välinpitämättömän kohtelun ja 
pahoinpitelyn kohteiksi, seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja väärinkäyttö, 
pakkosterilisaatio, pakkoavioliitto, 
laitoshoitoon pakottaminen sekä 
eristäminen mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 6
Roselyne Lefrançois

Ehdotus päätökseksi
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
vammaisiin äiteihin, jotka saattavat 
joutua päivittäin selviytymään erityisistä 
vaikeuksista, ja että heille olisi muun 
muassa tarjottava jatkuvasti heidän 
tarpeidensa mukaista apua.

Or. fr
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