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Poprawka 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje Konwencję Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, jako prawnie wiążącą 
międzynarodową umowę dotyczącą praw 
człowieka, potwierdzającą prawa 
niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt; 
ubolewa nad tym, że do tej pory jedynie 
cztery państwa członkowskie ratyfikowały 
tę konwencję i protokół; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do włączenia 
wszystkich przepisów konwencji do prawa 
wspólnotowego i prawa krajowego;

1. przyjmuje Konwencję Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, jako prawnie wiążącą 
międzynarodową umowę dotyczącą praw 
człowieka, potwierdzającą prawa 
niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt; 
ubolewa nad tym, że do tej pory jedynie 
cztery państwa członkowskie ratyfikowały 
tę konwencję i protokół; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do włączenia 
wszystkich przepisów konwencji do prawa 
wspólnotowego i prawa krajowego oraz do 
przewidzenia środków i zasobów 
finansowych niezbędnych do ich 
stosowania w określonym terminie i przy 
zastosowaniu celów ilościowych;

Or. fr

Poprawka 2
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zobowiązuje państwa członkowskie 
do opracowania krajowych planów 
działania, aby osiągnąć cele określone 
w Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób niepełnosprawnych oraz 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 
sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii 
Europejskiej*;
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Poprawka 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby zapewnić równe 
traktowanie i równe prawa dla 
niepełnosprawnych kobiet i i dziewcząt 
należy włączyć politykę dotyczącą płci do 
decyzji z zakresu polityki i działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych we wszystkich 
obszarach, a zwłaszcza w odniesieniu do 
prawa do pracy, integracji w miejscu 
pracy, edukacji i przeciwdziałania 
dyskryminacji;

2. podkreśla, że aby zapewnić równe 
traktowanie i równe prawa dla 
niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt 
należy włączyć politykę dotyczącą płci do 
decyzji z zakresu polityki i działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych we wszystkich 
obszarach, a zwłaszcza w odniesieniu do 
prawa do pracy, integracji w miejscu 
pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego,
i przeciwdziałania dyskryminacji;

Or. fr

Poprawka 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. w odniesieniu do protokołu podkreśla 
znaczenie nauki i wykorzystania nowych 
technologii w celu poprawy warunków 
życia niepełnosprawnych kobiet i 
dziewcząt, oraz zachęca do prowadzenia 
badań w tej dziedzinie przy uwzględnieniu 
odpowiedniego prawodawstwa w zakresie 
bioetyki w każdym państwie 
członkowskim;
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Poprawka 5
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że niepełnosprawne kobiety i 
dziewczęta są często bardziej narażone, 
zarówno w środowisku rodzinnym, jak i 
poza nim, na przemoc, naruszanie 
nietykalności osobistej lub znieważanie, 
opuszczenie lub zaniedbywanie, znęcanie 
się, w tym wykorzystywanie seksualne, 
przymusową sterylizację, przymusowe 
małżeństwo i izolację;

3. uznaje, że niepełnosprawne kobiety i 
dziewczęta są często bardziej narażone, 
zarówno w środowisku rodzinnym, jak i 
poza nim, na przemoc, naruszanie 
nietykalności osobistej lub znieważanie, 
opuszczenie lub zaniedbywanie, znęcanie 
się, w tym wykorzystywanie seksualne, 
przymusową sterylizację, przymusowe 
małżeństwo, przymusowe zamknięcie w 
zakładzie opieki społecznej i izolację;

Or. en

Poprawka 6
Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący decyzji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że niepełnosprawne matki, 
które muszą codziennie radzić sobie ze 
specyficznymi trudnościami, powinny być 
otoczone szczególną opieką przez państwa 
członkowskie, a zwłaszcza mieć regularnie 
dostęp do pomocy dostosowanej do ich 
potrzeb. 

Or. fr
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