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Predlog spremembe 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog sklepa
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja konvencijo OZN o pravicah 
invalidov kot pravno zavezujočo 
mednarodno pogodbo o človekovih 
pravicah, ki potrjuje pravice invalidnih 
žensk in deklet; obžaluje, da so konvencijo 
in protokol doslej ratificirale le štiri države 
članice EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj v nacionalne zakonodaje in 
zakonodajo EU vključijo vse določbe 
konvencije;

1. pozdravlja Konvencijo Združenih 
narodov o pravicah invalidov kot pravno 
zavezujočo mednarodno pogodbo o 
človekovih pravicah, ki potrjuje pravice 
invalidnih žensk in deklet; obžaluje, da so 
konvencijo in protokol doslej ratificirale le 
štiri države članice EU; poziva Komisijo in 
države članice, naj v nacionalne 
zakonodaje in zakonodajo EU vključijo vse 
določbe konvencije ter predvidijo potrebne 
ukrepe in finančna sredstva za njihovo 
izvajanje v določenih rokih z opredelitvijo 
količinskih ciljev;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Eva-Britt Svensson

Predlog sklepa
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj oblikujejo 
nacionalne akcijske načrte za uresničitev 
ciljev iz Konvencije Združenih narodov o 
invalidih in resolucije Parlamenta z dne 
26. aprila 2007 o položaju invalidnih 
žensk v Evropski uniji*;
__________

UL EU C 74 E, 20.3.2008, str. 742.

Or. sv
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Predlog spremembe 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog sklepa
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za zagotovitev 
enakega obravnavanja in enakih pravic za 
invalidne ženske in dekleta pri vseh 
odločitvah o politikah in ukrepih za 
invalidne osebe ter pri njihovem izvajanju 
upoštevati načelo enakosti med spoloma na 
vseh področjih, zlasti glede pravice do 
dela, vključitve v delovno okolje, 
izobraževanja in nediskriminacije;

2. poudarja, da je treba za zagotovitev 
enakega obravnavanja in enakih pravic za 
invalidne ženske in dekleta pri vseh 
odločitvah o politikah in ukrepih za 
invalidne osebe ter pri njihovem izvajanju 
upoštevati načelo enakosti med spoloma na 
vseh področjih, zlasti glede pravice do 
dela, vključitve v delovno okolje, 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja 
ter nediskriminacije;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog sklepa
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. v zvezi s protokolom poudarja 
pomembnost učenja in uporabe nove 
tehnologije za boljše življenjske pogoje 
invalidnih deklet in žensk ter spodbuja 
raziskave na tem področju ob upoštevanju 
zakonodaje o bioetiki v posameznih 
državah članicah;

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Edite Estrela

Predlog sklepa
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so invalidne ženske in 
dekleta v družini ali izven nje pogosto bolj 
izpostavljene nasilju, poškodbam, 
zlorabljanju, zapuščenosti, malomarnemu 
ali slabemu ravnanju, vključno s spolnim 
izkoriščanjem, zlorabljanjem, prisilno 
sterilizacijo, prisilnimi porokami in 
osamitvijo;

3. ugotavlja, da so invalidne ženske in 
dekleta v družini ali izven nje pogosto bolj 
izpostavljene nasilju, poškodbam, 
zlorabljanju, zapuščenosti, malomarnemu 
ali slabemu ravnanju, vključno s spolnim 
izkoriščanjem, zlorabljanjem, prisilno 
sterilizacijo, prisilnimi porokami, prisilno 
namestitvijo v zavode in osamitvijo;

Or. en

Predlog spremembe 6
Roselyne Lefrançois

Predlog sklepa
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi morale države članice 
večjo pozornost nameniti invalidnim 
materam, ki se lahko dnevno srečujejo s 
posebnimi težavami, in jim sistematično 
nuditi potrebno pomoč.

Or. fr
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