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Grozījums Nr. 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lēmuma priekšlikums
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē ANO Konvenciju par 
invalīdu tiesībām kā juridiski saistošu 
starptautisku cilvēktiesību līgumu, kas 
apstiprina sieviešu un meiteņu ar 
invaliditāti tiesības; nožēlo, ka šo 
konvenciju un protokolu līdz šim 
ratificējušas tikai četras ES dalībvalstis; 
aicina Komisiju un dalībvalstis iekļaut 
visus konvencijas noteikumus ES un 
iekšējos tiesību aktos;

1. atzinīgi vērtē ANO Konvenciju par 
invalīdu tiesībām kā juridiski saistošu 
starptautisku cilvēktiesību līgumu, kas 
apstiprina sieviešu un meiteņu ar 
invaliditāti tiesības; nožēlo, ka šo 
konvenciju un protokolu līdz šim 
ratificējušas tikai četras ES dalībvalstis; 
aicina Komisiju un dalībvalstis iekļaut 
visus konvencijas noteikumus ES un 
iekšējos tiesību aktos un paredzēt 
nepieciešamos pasākumus un finanšu 
līdzekļus to piemērošanai noteiktā 
termiņā, nosakot kvantitatīvus mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Eva-Britt Svensson

Lēmuma priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzliek par pienākumu dalībvalstīm 
izveidot valsts rīcības plānus to mērķu 
sasniegšanai, kuri noteikti Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām un 
Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa 
rezolūcijā par sieviešu invalīdu tiesībām 
Eiropas Savienībā*;
__________

* ES OV C 74 E, 20.3.2008., 742. lpp.

Or. sv
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Grozījums Nr. 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lēmuma priekšlikums
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme un vienlīdzīgas tiesības 
sievietēm un meitenēm ar invaliditāti un 
tāpēc dzimumu līdztiesība ir jāņem vērā 
visos lēmumos par politiku un 
pasākumiem, kas ir paredzēti cilvēkiem ar 
invaliditāti, kā arī tos īstenojot visās jomās, 
īpaši saistībā ar tiesībām uz darbu, 
iekļaušanos darba vietā, izglītību un 
diskriminācijas apkarošanu;

2. uzsver, ka jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme un vienlīdzīgas tiesības 
sievietēm un meitenēm ar invaliditāti un 
tāpēc dzimumu līdztiesība ir jāņem vērā 
visos lēmumos par politiku un 
pasākumiem, kas ir paredzēti cilvēkiem ar 
invaliditāti, kā arī tos īstenojot visās jomās, 
īpaši saistībā ar tiesībām uz darbu, 
iekļaušanos darba vietā, izglītību un 
mūžizglītību un diskriminācijas 
apkarošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lēmuma priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atsaucoties uz protokolu, uzsver 
mācīšanās un jauno tehnoloģiju 
izmantošanas nozīmi, lai būtu iespējams 
uzlabot dzīves apstākļus meitenēm un 
sievietēm ar invaliditāti, un atbalsta 
pētniecību ar šādu mērķi, ņemot vērā ar 
bioētiku saistītus tiesību aktus katrā no 
dalībvalstīm;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka sievietes un meitenes ar 
invaliditāti gan mājās, gan ārpus tām nereti 
tiek pakļautas lielākam vardarbības, traumu 
vai ļaunprātīgas izmantošanas, nevērības 
vai paviršas attieksmes un sliktas 
attieksmes riskam, ieskaitot seksuālu 
izmantošanu, ļaunprātīgu izmantošanu, 
piespiedu sterilizāciju, piespiedu laulības 
un izolāciju;

3. atzīst, ka sievietes un meitenes ar 
invaliditāti gan mājās, gan ārpus tām nereti 
tiek pakļautas lielākam vardarbības, traumu 
vai ļaunprātīgas izmantošanas, nevērības 
vai paviršas attieksmes un sliktas 
attieksmes riskam, ieskaitot seksuālu 
izmantošanu, ļaunprātīgu izmantošanu, 
piespiedu sterilizāciju, piespiedu laulības,
piespiedu ieslodzīšana un izolāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Roselyne Lefrançois

Lēmuma priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāpievērš 
lielāka uzmanība mātēm ar invaliditāti, 
kuras ikdienā var sastapties ar noteiktām 
grūtībām, un viņām būtu sistemātiski 
jāpiedāvā viņu vajadzībām piemērota 
palīdzība.

Or. fr
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