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Amendamentul 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Alineatul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) salută Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap care reprezintă un 
tratat internațional obligatoriu din punct de 
vedere juridic în domeniul drepturilor 
omului care confirmă drepturile femeilor și 
fetelor cu handicap; regretă că până la 
această dată numai patru state membre ale 
UE au ratificat Convenția și Protocolul 
opțional la aceasta; solicită Comisiei și 
statelor membre să includă toate 
dispozițiile Convenției în dreptul 
comunitar și în dreptul intern;

(1) salută Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap care reprezintă un 
tratat internațional obligatoriu din punct de 
vedere juridic în domeniul drepturilor 
omului care confirmă drepturile femeilor și 
fetelor cu handicap; regretă că până la 
această dată numai patru state membre ale 
UE au ratificat Convenția și Protocolul 
opțional la aceasta; solicită Comisiei și 
statelor membre să includă toate 
dispozițiile Convenției în dreptul 
comunitar și în dreptul intern și să prevadă 
măsurile și mijloacele financiare necesare 
aplicării lor în termene clare, stabilind 
obiective cantitative;

Or. fr

Amendamentul 2
Eva-Britt Svensson

Propunere de decizie
Alineatul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1a) solicită statelor membre  să elaboreze 
planuri de acțiune naționale pentru a 
atinge obiectivele stabilite în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și în 
rezoluția sa din 26 aprilie 2007 referitoare 
la situația femeilor cu handicap în 
Uniunea Europeană*;
__________
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* JOUE C 74 E din 20.3.2008, p. 742.

Or. sv

Amendamentul 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Alineatul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) subliniază că, pentru a garanta 
egalitatea de tratament și drepturi egale 
pentru femeile și fetele cu handicap, 
dimensiunea de gen trebuie aplicată în 
deciziile privind politicile și măsurile care 
vizează persoanele cu handicap, iar acestea 
trebuie aplicate în toate domeniile, în 
special cu privire la dreptul la muncă, 
integrarea la locul de muncă, educație și 
lupta împotriva discriminării;

(2) subliniază că, pentru a garanta 
egalitatea de tratament și drepturi egale 
pentru femeile și fetele cu handicap, 
dimensiunea de gen trebuie aplicată în 
deciziile privind politicile și măsurile care 
vizează persoanele cu handicap, iar acestea 
trebuie aplicate în toate domeniile, în 
special cu privire la dreptul la muncă, 
integrarea la locul de muncă, educație și 
formarea pe tot parcursul vieții, precum și 
lupta împotriva discriminării;

Or. fr

Amendamentul 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Alineatul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2a) cu trimitere la Protocol, subliniază 
importanța formării și a utilizării noilor 
tehnologii pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale tinerelor fete și 
femei cu handicap, și încurajează 
cercetarea în acest scop, ținând cont de 
legislația referitoare la bioetică din 
fiecare stat membru;

Or. fr
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Amendamentul 5
Edite Estrela

Propunere de decizie
Alineatul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

(3) recunoaște că femeile și fetele cu 
handicap sunt supuse frecvent atât la 
propriul domiciliu cât și în afara acestuia 
unui risc mai ridicat de violențe, leziuni 
sau abuzuri, neglijare sau tratament 
neglijent și maltratare, inclusiv exploatare 
sexuală, abuzuri, sterilizare forțată, 
căsătorie forțate și izolare;

(3) recunoaște că femeile și fetele cu 
handicap sunt supuse frecvent atât la 
propriul domiciliu cât și în afara acestuia 
unui risc mai ridicat de violențe, leziuni 
sau abuzuri, neglijare sau tratament 
neglijent și maltratare, inclusiv exploatare 
sexuală, abuzuri, sterilizare forțată, 
internare din oficiu, căsătorie forțate și 
izolare;

Or. en

Amendamentul 6
Roselyne Lefrançois

Propunere de decizie
Alineatul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(4a) consideră că mamelor cu handicap 
care în viața cotidiană se pot confrunta cu 
dificultăți deosebite, ar trebui să li se 
acorde o atenție mai mare de către statele 
membre și, că ar trebui să li se propună, 
în special, o asistență adaptată la nevoile 
lor;

Or. fr
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