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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Punt 1

Ontwerpadvies Amendement

verwelkomt het Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap als 
juridisch bindend internationaal verdrag 
inzake de mensenrechten ter bekrachtiging 
van de rechten van vrouwen en meisjes met 
een handicap; betreurt het feit dat tot nu toe 
slechts vier lidstaten het verdrag en het 
protocol hebben geratificeerd; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten alle bepalingen 
van het verdrag in Europese en nationale 
wetgeving op te nemen;

verwelkomt het Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap als 
juridisch bindend internationaal verdrag 
inzake de mensenrechten ter bekrachtiging 
van de rechten van vrouwen en meisjes met 
een handicap; betreurt het feit dat tot nu toe 
slechts vier lidstaten het verdrag en het 
protocol hebben geratificeerd; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten alle bepalingen 
van het verdrag in Europese en nationale 
wetgeving op te nemen en te zorgen voor 
de noodzakelijke maatregelen en 
financiële middelen om die bepalingen 
binnen een vastgestelde termijn uit te 
voeren, en daarvoor kwantitatieve 
doelstellingen vast te stellen;

Or. fr

Amendement 2
Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Punt 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten nationale 
actieplannen vast te stellen om te voldoen 
aan de doelstellingen van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap en van de resolutie van het 
Parlement van 26 april 2007 over de 
situatie van vrouwen met een handicap in 
de Europese Unie*.

PB C 74 E van 20.3.2008, blz. 742.
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Or. sv

Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Punt 2

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat er, om de gelijke 
behandeling van en gelijke rechten voor 
vrouwen en meisjes met een handicap te 
waarborgen, bij de besluitvorming over 
beleid en maatregelen inzake personen met 
een handicap en de tenuitvoerlegging 
daarvan op alle beleidsterreinen sprake 
dient te zijn van gendermainstreaming, met 
name op het gebied van het recht om te 
werken, integratie op de werkplek, 
scholing en anti-discriminatie;

benadrukt dat er, om de gelijke 
behandeling van en gelijke rechten voor 
vrouwen en meisjes met een handicap te 
waarborgen, bij de besluitvorming over 
beleid en maatregelen inzake personen met 
een handicap en de tenuitvoerlegging 
daarvan op alle beleidsterreinen sprake 
dient te zijn van gendermainstreaming, met 
name op het gebied van het recht om te 
werken, integratie op de werkplek, 
scholing en levenslang leren en anti-
discriminatie;

Or. fr

Amendement 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Punt 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept, in verband met het 
protocol, het belang van het aanleren en 
gebruiken van de nieuwe technologieën 
voor de verbetering van de 
levensomstandigheden van meisjes en 
vrouwen, en moedigt het onderzoek op dat 
terrein aan, rekening houdend met de 
wetgeving van elke lidstaat op het gebied 
van de bio-ethiek;

Or. fr
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Amendement 5
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Punt 3

Ontwerpadvies Amendement

erkent dat vrouwen en meisjes met een 
handicap vaak, zowel binnen de huiselijke 
kring als daarbuiten, een verhoogd risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld, 
aantasting van de lichamelijke integriteit of 
misbruik, verwaarlozing of 
verwaarlozingsgedrag en mishandeling, 
waaronder seksuele uitbuiting, misbruik, 
gedwongen sterilisatie, een gedwongen 
huwelijk of isolatie;

erkent dat vrouwen en meisjes met een 
handicap vaak, zowel binnen de huiselijke 
kring als daarbuiten, een verhoogd risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld, 
aantasting van de lichamelijke integriteit of 
misbruik, verwaarlozing of 
verwaarlozingsgedrag en mishandeling, 
waaronder seksuele uitbuiting, misbruik, 
gedwongen sterilisatie, een gedwongen 
huwelijk, gedwongen opname in een 
inrichting of isolatie;

Or. en

Amendement 6
Roselyne Lefrançois

Ontwerpadvies
Punt 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat moeders met een 
handicap, die in het dagelijks leven op 
bijzondere moeilijkheden kunnen stuiten, 
meer aandacht zouden moeten genieten 
van de zijde van de lidstaten en met name 
stelselmatig op hun behoeften afgestemde
bijstand aangeboden zouden moeten 
krijgen ;

Or. fr
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