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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. září 2003 ke sdělení Komise s názvem „Vznik právně 
závazného nástroje Spojených národů k podpoře a ochraně práv a důstojnosti osob se 
zdravotním postižením“ (KOM(2003) 16 – 2003/2100(INI))1 a své usnesení ze dne 26. 
dubna 2007 o situaci žen se zdravotním postižením v Evropské unii (2006/2277(INI))2,

– s ohledem na „pekingské prohlášení a akční platformu“ přijaté dne 15. září 1995
v Pekingu Čtvrtou světovou konferencí o ženách,

1. vítá Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením jako 
právně závaznou mezinárodní smlouvu o lidských právech, která potvrzuje práva žen
a dívek se zdravotním postižením; vyjadřuje své politování nad tím, že zatím ratifikovaly 
tuto Úmluvu a opční protokol pouze čtyři členské státy EU; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby začlenily veškerá ustanovení této Úmluvy do vnitrostátní legislativy i právních 
předpisů EU;

2. zdůrazňuje, že s cílem zajistit rovné zacházení a stejná práva pro ženy a dívky se 
zdravotním postižením je třeba uplatňovat rovné příležitosti pro ženy a muže při 
rozhodování o politikách a opatřeních pro osoby se zdravotním postižením, a rovněž
i jejich provádění ve všech oblastech, zejména pokud jde o právo na práci, integraci na 
pracovišti, vzdělávání a boj proti diskriminaci;

3. uznává, že ženy a dívky se zdravotním postižením jsou často vystavovány, doma i mimo 
domov, většímu riziku násilí, zranění nebo zneužívání, zanedbávání nebo nedbalému 
zacházení včetně sexuálního vykořisťování, zneužívání, nucené sterilizace, vynucených 
sňatků a izolace;

4. vyzývá členské státy, aby zavedly právní předpisy na ochranu práv žen a dívek
se zdravotním postižením v případech sexuálního zneužití a psychického nebo fyzického 
násilí na veřejnosti a v jejich domácím prostředí a aby podporovaly zotavení žen a dívek
se zdravotním postižením, které byly vystaveny takovému násilí.

                                               
1 Úř. věst. C 76 E/231, 25.3.2004.
2 Úř. věst. C 74 E/742, 20.3.2008.
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