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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

- der henviser til sin beslutning af 3. september 2003 om Kommissionens meddelelse "Mod 
et juridisk bindende FN-instrument til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder 
og værdighed" (KOM(2003)0016 - 2003/2100(INI))1 og sin beslutning af 26. april 2007 
om handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union (2006/2277(INI))2,

- der henviser til den erklæring og det handlingsprogram, som blev vedtaget i Beijing den 
15. september 1995 af den fjerde verdenskvindekonference,

1. glæder sig over FN-konventionen om handicappedes rettigheder som en retligt bindende 
internationalmenneskerettighedstraktat, der bekræfter handicappede kvinders og pigers 
rettigheder; beklager, at kun fire EU-medlemsstater hidtil har ratificeret konventionen og 
protokollen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde alle 
konventionens bestemmelser i EU-lovgivning og national lovgivning;

2. understreger, at for at sikre ligebehandling og lige rettigheder for kvinder og piger med 
handicap skal ligestillingsaspektet indgå i beslutninger vedrørende politikker og 
foranstaltninger for handicappede og deres gennemførelse på alle områder, særlig 
vedrørende retten til at arbejde, integration på arbejdspladsen, uddannelse og 
ikkeforskelsbehandling;

3. anerkender, at kvinder og piger med handicap ofte, både i og uden for hjemmet, er udsat 
for en større risiko for vold, fysisk skade eller overgreb, vanrøgt eller forsømmelig 
behandling, herunder seksuel udnyttelse, mishandling, tvungen sterilisation, 
tvangsægteskab og isolering;

4. opfordrer medlemsstaterne til at indføre lovgivning, der beskytter kvinder og piger med 
handicap i forbindelse med seksuelt misbrug og psykisk og fysisk vold uden for og i 
hjemmet, og til at fremme helbredelsen af kvinder og piger med handicap, som er blevet 
udsat for en sådan vold.

                                               
1 EUT C 76 E/231 af 25.3.2004.
2 EUT C 74 E/742 af 20.3.2008.
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