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Ändringsförslag 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som ett rättsligt 
bindande människorättsfördrag som 
bekräftar rättigheterna för kvinnor och 
flickor med funktionsnedsättning, och 
beklagar att endast fyra av EU:s 
medlemsstater hittills ratificerat 
konventionen och protokollet.
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att inbegripa alla konventionens 
bestämmelser i EU:s och nationell 
lagstiftning.

1. Europaparlamentet välkomnar FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som ett rättsligt 
bindande människorättsfördrag som 
bekräftar rättigheterna för kvinnor och 
flickor med funktionsnedsättning, och 
beklagar att endast fyra av EU:s 
medlemsstater hittills ratificerat 
konventionen och protokollet. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att inbegripa alla konventionens 
bestämmelser i EU:s och nationell 
lagstiftning och att tillhandahålla de 
åtgärder och ekonomiska resurser som 
krävs för att tillämpa dem inom tydligt 
angivna tidsfrister, tillsammans med 
kvantitativa mål.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Eva-Britt Svensson

Förslag till beslut
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att upprätta nationella 
handlingsplaner för att uppfylla målen i 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
parlamentets resolution av den 
26 april 2007 om funktionshindrade 
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kvinnors situation i Europeiska unionen*.
__________
* EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 742.

Or. sv

Ändringsförslag 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att ett 
jämställdhetsperspektiv måste tillämpas när 
politiska beslut som rör personer med 
funktionsnedsättning fattas och genomförs 
på alla områden, särskilt när det gäller 
rätten till arbete, integrering på 
arbetsplatsen, utbildning och arbete mot 
diskriminering, för att garantera 
likabehandling och lika rättigheter för 
kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning.

2. Europaparlamentet framhåller att ett 
jämställdhetsperspektiv måste tillämpas när 
politiska beslut som rör personer med 
funktionsnedsättning fattas och genomförs 
på alla områden, särskilt när det gäller 
rätten till arbete, integrering på 
arbetsplatsen, utbildning, livslångt lärande 
och arbete mot diskriminering, för att 
garantera likabehandling och lika 
rättigheter för kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller med 
hänvisning till protokollet hur viktigt det 
är att lära sig och att använda den nya 
tekniken för att funktionshindrade 
flickors och kvinnors livssituation ska 
kunna förbättras. Parlamentet 
uppmuntrar forskning i detta syfte, med 
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hänsyn tagen till lagstiftningen om bioetik 
i varje medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Edite Estrela

Förslag till beslut
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning ofta löper större risk 
att både i och utanför hemmet utsättas för 
våld, kränkande behandling och övergrepp 
samt att bli övergivna, försummade eller 
misshandlade; detta kan även handla om 
sexuellt utnyttjande, övergrepp, 
tvångssterilisering, tvångsäktenskap och 
isolering.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning ofta löper större risk 
att både i och utanför hemmet utsättas för 
våld, kränkande behandling och övergrepp 
samt att bli övergivna, försummade eller 
misshandlade; detta kan även handla om 
sexuellt utnyttjande, övergrepp, 
tvångssterilisering, tvångsäktenskap, 
tvångsinstitutionalisering och isolering.

Or. en

Ändringsförslag 6
Roselyne Lefrançois

Förslag till beslut
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att 
funktionshindrade mödrar, som kan stöta 
på särskilda svårigheter i vardagslivet, bör 
ägnas större uppmärksamhet av 
medlemsstaterna, inte minst genom att 
systematiskt erbjudas assistans anpassad 
efter deras behov. 

Or. fr
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