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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

- като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2003 г. относно Съобщението на 
Комисията, озаглавено "Към правно обвързващ инструмент за насърчаване и 
закрила на правата и достойнството на лицата с увреждания" (COM(2003)16 –
2003/2100(INI))1, и своята резолюция от 26 април 2007 г. за положението на жените 
с увреждания в Европейския съюз (2006/2277(INI))2,

- като взе предвид Декларацията от Пекин и Платформата за действие, приета в 
Пекин на 15 септември 1995 г. от Четвъртата световна конференция за жените,

1. приветства Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания като правно 
обвързващ международен договор за правата на човека, потвърждаващ правата на 
жените и момичетата с увреждания; изразява съжаление, че само четири държави-
членки на ЕС засега са ратифицирали конвенцията и протокола; приканва 
Комисията и държавите-членки да включат всички разпоредби на Конвенцията в 
националното право и правото на ЕС;

2. изтъква, че за гарантиране на равно третиране и равни права за жените и 
момичетата с увреждания трябва да се прилага интегриране на измерението, 
свързано с пола, в решенията за политики и мерки за хората с увреждания, и в 
тяхното прилагане във всички области, особено по отношение на правото на труд, 
интеграцията на работното място, образованието и борбата с дискриминацията;

3. признава, че жените и момичетата с увреждания са често изложени на по-голям 
риск, както във, така и извън дома, от насилие, нараняване или злоупотреба, 
пренебрежение или пренебрежително отношение и малтретиране, включително 
сексуална експлоатация, злоупотреба, насилствено стерилизиране, принудителен 
брак и изолация;

4. призовава държавите-членки да въведат законодателство за защита на правата на 
жените и момичетата с увреждания в случаи на сексуална експлоатация и психично 
и физическо насилие в обществото и в дома, и да подкрепят възстановяването на 
жените и момичетата с увреждания, които са били обект на подобно насилие.

                                               
1 ОВ C 76 E, 25.03.2004 г., стр.231.
2 ОВ C 74 E, 20.03.2008 г. стр.742.
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