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Módosítás 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
1 bekezdés

Véleménytervezet Amendment

1. üdvözli a fogyatékossággal élők jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt mint jogilag 
kötelező érvényű nemzetközi emberi jogi 
szerződést, amely megerősíti a fogyatékkal 
élő nők és lányok jogait; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a mai napig csupán négy 
uniós tagállam erősítette meg az 
egyezményt és a jegyzőkönyvet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
egyezmény rendelkezéseit építsék be az 
uniós és a nemzeti jogszabályokba;

1. üdvözli a fogyatékossággal élők jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt mint jogilag 
kötelező érvényű nemzetközi emberi jogi 
szerződést, amely megerősíti a fogyatékkal 
élő nők és lányok jogait; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a mai napig csupán négy 
uniós tagállam erősítette meg az 
egyezményt és a jegyzőkönyvet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
egyezmény rendelkezéseit építsék be az 
uniós és a nemzeti jogszabályokba, és 
határozzák meg a pontos határidőn belüli 
alkalmazásukhoz szükséges pénzügyi 
intézkedéseket és eszközöket mennyiségi 
célkitűzések megállapítása révén;

Or. fr

Módosítás 2
Eva-Britt Svensson

Határozatra irányuló javaslat
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Amendment

(1a) felhívja a tagállamokat, hogy a 
fogyatékossággal élők jogairól szóló 
ENSZ-egyezményben és az Európai 
Unióban a fogyatékossággal élő nők 
helyzetéről szóló, 2007. április 26-i 
európai parlamenti állásfoglalásban* 
megfogalmazott célkitűzések elérése 
érdekében hozzanak létre nemzeti
cselekvési terveket;
* HL C 74E, 2008.3.20., 742. o.
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Módosítás 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
2 bekezdés

Véleménytervezet Amendment

2. hangsúlyozza, hogy annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyatékkal élő nők és 
lányok egyenlő bánásmódban 
részesüljenek és egyenlő jogaik legyenek, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget 
előmozdító megközelítést kell alkalmazni a 
fogyatékkal élőkre vonatkozó politikák és 
intézkedések megalkotásában és 
alkalmazásában minden területen, különös 
tekintettel a munkához való jog, a 
munkahelyi integráció, valamint az oktatás 
és a megkülönböztetésellenesség területére;

2. hangsúlyozza, hogy annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyatékkal élő nők és 
lányok egyenlő bánásmódban 
részesüljenek és egyenlő jogaik legyenek, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget 
előmozdító megközelítést kell alkalmazni a 
fogyatékkal élőkre vonatkozó politikák és 
intézkedések megalkotásában és 
alkalmazásában minden területen, különös 
tekintettel a munkához való jog, a 
munkahelyi integráció, valamint az oktatás, 
az egész életen át tartó tanulás és a 
megkülönböztetésellenesség területére;

Or. fr

Módosítás 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Amendment

(2a) a jegyzőkönyvre való hivatkozással 
hangsúlyozza az új technológiák 
elsajátításának és használatának 
fontosságát a fogyatékossággal élő lányok 
és nők életkörülményeinek javítása 
érdekében, és ösztönzi az erre irányuló 
kutatásokat, figyelembe véve valamennyi 
tagállam bioetikával kapcsolatos 
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jogszabályait;

Or. fr

Módosítás 5
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
3 bekezdés

Véleménytervezet Amendment

3. elismeri, hogy a fogyatékossággal élő 
nők és lányok esetében gyakran nagyobb a 
kockázata – otthonukon belül és azon kívül 
is – az erőszaknak, testi sértésnek vagy 
bántalmazásnak, a hanyag vagy gondatlan 
bánásmódnak, illetve a rossz 
bánásmódnak, beleértve a szexuális 
kizsákmányolást; a bántalmazást, az 
erőszakos sterilizációt, a 
kényszerházasságot és az elszigetelést;

3. elismeri, hogy a fogyatékossággal élő 
nők és lányok esetében gyakran nagyobb a 
kockázata – otthonukon belül és azon kívül 
is – az erőszaknak, testi sértésnek vagy 
bántalmazásnak, a hanyag vagy gondatlan 
bánásmódnak, illetve a rossz 
bánásmódnak, beleértve a szexuális 
kizsákmányolást; a bántalmazást, az 
erőszakos sterilizációt, a 
kényszerházasságot, az intézetbe 
kényszerítést és az elszigetelést;

Or. en

Módosítás 6
Roselyne Lefrançois

Határozatra irányuló javaslat
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Amendment

(4a) úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő 
anyákra, akik a mindennapi életben 
kifejezett nehézségekkel nézhetnek 
szembe, a tagállamoknak nagyobb 
figyelmet kellene fordítaniuk, nevezetesen 
rendszeres, a szükségleteiknek megfelelő 
támogatást kell számukra kínálni;

Or. fr
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