
AM\764279MT.doc PE418.363v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2008/0170(CNS)

23.1.2009

EMENDI
1 - 6

Abbozz ta' opinjoni
Hiltrud Breyer
(PE418.117v01-00)
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Emenda 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal Deċiżjoni
Paragrafu 1

Abbozz t’opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabbiltà bħala Trattat tal-Jeddijiet tal-
Bniedem internazzjonali legalment 
vinkolanti li jikkonferma l-jeddijiet tan-
nisa u tal-bniet b'diżabilità; jiddispjaċih li 
s'issa kienu erbgħa biss l-Istati Membri tal-
UE li rratifikaw il-Konvenzjoni u l-
Protokoll; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jinkorporaw id-
dispożizzjonijiet kollha tal-Konvenzjoni 
fid-dritt komunitarju u domestiku;

1. Jilqa' l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabbiltà bħala Trattat tal-Jeddijiet tal-
Bniedem internazzjonali legalment 
vinkolanti li jikkonferma l-jeddijiet tan-
nisa u tal-bniet b'diżabilità; jiddispjaċih li 
s'issa kienu erbgħa biss l-Istati Membri tal-
UE li rratifikaw il-Konvenzjoni u l-
Protokoll; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jinkorporaw id-
dispożizzjonijiet kollha tal-Konvenzjoni 
fid-dritt komunitarju u domestiku u biex 
jistabbilixxu l-miżuri u l-mezzi finanzjarji 
neċessarji għall-applikazzjoni tagħhom fi 
żmien preċiż, filwaqt li jiffissaw objettivi 
kwantitattivi;

Or. fr

Emenda 2
Eva-Britt Svensson

Proposta għal Deċiżjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz t’opinjoni Emenda

1 a Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali sabiex jiksbul-objettivi stipulati 
fil-Konvenzjoni tan-Nazzjoniiet Uniti 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 
u fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tas-26 ta’ 
April 2007 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 
b’diżabilità fl-Unjoni Ewropea*;
__________
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Emenda 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal Deċiżjoni
Paragrafu 2

Abbozz t’opinjoni Emenda

2. Jisħaq li biex jiġu żgurati t-trattament 
ugwali u l-jeddijiet indaqs għan-nisa u l-
bniet b'diżabilità, għandu jiġi applikat il-
gender mainstreaming fid-deċiżjonijiet 
dwar il-politiki u l-miżuri għall-persuni 
b'diżabilità u l-implimentazzjoni tagħhom 
fl-oqsma kollha, l-aktar il-jedd għax-
xogħol, l-intregrazzjoni fuq il-post tax-
xogħol, l-edukazzjoni u l-anti-
diskriminazzjoni;

2. Jisħaq li biex jiġu żgurati t-trattament 
ugwali u l-jeddijiet indaqs għan-nisa u l-
bniet b'diżabilità, għandu jiġi applikat il-
gender mainstreaming fid-deċiżjonijiet 
dwar il-politiki u l-miżuri għall-persuni 
b'diżabilità u l-implimentazzjoni tagħhom 
fl-oqsma kollha, l-aktar il-jedd għax-
xogħol, l-intregrazzjoni fuq il-post tax-
xogħol, l-edukazzjoni u t-taħriġ tul il-
ħajja, u l-anti-diskriminazzjoni;

Or. fr

Emenda 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal Deċiżjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz t’opinjoni Emenda

2 bis. B’referenza għall-protokoll, 
jenfasizza l-importanza tal-apprentistat u 
tal-użu ta’ teknoloġiji ġodda għat-titjib 
tal-kundizzjonijiet tal-għejxien tal-bniet u 
n-nisa żgħażagħ u jinkoraġġixxi r-riċerka
għal dan il-għan, filwaqt li jikkunsidra l-
leġiżlazzjonijiet relatati mal-bijoetika 
f’kull Stat Membru;

Or. fr
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Emenda 5
Edite Estrela

Proposta għal Deċiżjoni
Paragrafu 3

Abbozz t’opinjoni Emenda

3. Filwaqt li jagħraf li n-nisa u l-bniet 
b’diżabilità huma ħafna drabi f’riskju 
ikbar, kemm ġewwa kif ukoll barra d-dar, 
ta’ vjolenza, feriment jew abbuż, 
negliġenza jew trattament negliġenti, 
maltrattament inkluż l-isfruttament 
sesswali, l-abbuż, l-isterilizzazzjoni 
mġiegħla, iż-żwieġ imġiegħel, u l-
iżolament;

3. Filwaqt li jagħraf li n-nisa u l-bniet 
b’diżabilità huma ħafna drabi f’riskju 
ikbar, kemm ġewwa kif ukoll barra d-dar, 
ta’ vjolenza, feriment jew abbuż, 
negliġenza jew trattament negliġenti, 
maltrattament inkluż l-isfruttament 
sesswali, l-abbuż, l-isterilizzazzjoni 
mġiegħla, iż-żwieġ imġiegħel, l-għeluq 
f’istituzzjoni psikjartika u l-iżolament;

Or. en

Emenda 6
Roselyne Lefrançois

Proposta għal Deċiżjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz t’opinjoni Emenda

4 a. iqis li l-ommijiet b’diżabilità li ta’ 
kuljum jistgħu jkunu affrontati 
b’diffikultajiet partikolari, għandhom 
jingħataw attenzjoni ikbar min-naħa tal-
Istati Membri u speċjalment għandhom 
jipproponu assistenza sistematika adattata 
għall-bżonnijiet tagħhom.

Or. fr
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