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Pakeitimas 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. sveikina Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją kaip pagal tarptautinę 
teisę privalomą Sutartį dėl žmogaus teisių, 
kuriuo patvirtinamos neįgalių moterų ir 
mergaičių teisės; apgailestauja, kad iki šiol 
tik keturios ES valstybės narės ratifikavo 
Konvenciją ir Protokolą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares perkelti Konvencijos 
nuostatas į ES teisę ir nacionalinę teisę;

1. sveikina Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją kaip pagal tarptautinę 
teisę privalomą Sutartį dėl žmogaus teisių, 
kuriuo patvirtinamos neįgalių moterų ir 
mergaičių teisės; apgailestauja, kad iki šiol 
tik keturios ES valstybės narės ratifikavo 
Konvenciją ir Protokolą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares perkelti Konvencijos 
nuostatas į ES teisę ir nacionalinę teisę ir 
suteikti būtinas priemones ir finansinius 
išteklius, skirtus juos taikyti per nustatytą 
terminą ir nustatyti kokybinius tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 2
Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares sudaryti 
nacionalinius veiksmų planus, kurie 
padėtų įvykdyti JT konvencijos dėl 
neįgaliųjų teisių ir Parlamento 2007 m. 
balandžio 26 d. rezoliucijos dėl moterų su 
negalia padėties ES  tikslus;
__________

* JOUE  C 74 E du 20.3.2008, p. 742.

Or. sv
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Pakeitimas 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti lygias 
neįgalių mergaičių ir moterų teises ir 
vienodas sąlygas, sprendžiant dėl 
neįgaliesiems taikomų priemonių ir jų 
įgyvendinimo reikia įtraukti lyčių lygybės 
aspektą į visas politikos sritis, įskaitant 
teisę į darbą, integravimą darbovietėje, 
švietimą ir nediskriminavimą;

2. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti lygias 
neįgalių mergaičių ir moterų teises ir 
vienodas sąlygas, sprendžiant dėl 
neįgaliesiems taikomų priemonių ir jų 
įgyvendinimo reikia įtraukti lyčių lygybės 
aspektą į visas politikos sritis, įskaitant 
teisę į darbą, integravimą darbovietėje, 
švietimą bei mokymąsi visą gyvenimą ir 
nediskriminavimą;

Or. fr

Pakeitimas 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2 a. atsižvelgiant į protokolą pabrėžia 
naujų technologijų mokymosi ir 
naudojimosi svarbą, nes tai gerina moterų 
ir mergaičių su negalia gyvenimo sąlygas 
ir skatina šios srities mokslinius tyrimus, 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
bioetikos teisyną; 

Or. fr
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Pakeitimas 5
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažindamos, kad neįgalioms 
moterims ir mergaitėms tiek namuose, tiek 
už namų ribų dažnai kyla didesnis smurto, 
sužalojimų ar prievartos pavojus, taip pat 
pavojus susidurti su atsainiu ar aplaidžiu 
požiūriu, netinkamu elgesiu ar 
išnaudojimu, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą, prievartą, priverstinę 
sterilizaciją, priverstinę santuoką ir 
izoliaciją;

3. pripažindamos, kad neįgalioms 
moterims ir mergaitėms tiek namuose, tiek 
už namų ribų dažnai kyla didesnis smurto, 
sužalojimų ar prievartos pavojus, taip pat 
pavojus susidurti su atsainiu ar aplaidžiu 
požiūriu, netinkamu elgesiu ar 
išnaudojimu, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą, prievartą, priverstinę 
sterilizaciją, priverstinę santuoką, 
priverstinį uždarymą į specialias įstaigas
ir izoliaciją;

Or. en

Pakeitimas 6
Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. mano, kad motinos, turinčios negalią, 
gali kasdieną patirti ypatingų sunkumų, 
todėl turėtų sulaukti didesnio valstybių 
narių dėmesio, ypač joms nuolat turėtų 
būti siūloma jų poreikius atitinkanti 
pagalba.

Or. fr
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