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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2003 επί της ανακοινώσεως της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο ‘Για ένα νομικά 
δεσμευτικό μέσο των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με ειδικές ανάγκες’ (COM(2003) 16 –
2003/2100(INI)1 και το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την κατάσταση 
των γυναικών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2277(INI))2,

- έχοντας υπόψη τη 'Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης' που ενεκρίθη στο Πεκίνο στις
15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες,

1. χαιρετίζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία ως μία νομικώς δεσμευτική διεθνή σύμβαση στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων η οποία επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με 
αναπηρία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο τέσσερα κράτη μέλη έχουν μέχρι 
στιγμής επικυρώσει τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν όλες τις διατάξεις της Σύμβασης στο κοινοτικό δίκαιο και το 
εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών·

2. τονίζει ότι για να εξασφαλισθούν η ίση μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα σε γυναίκες 
και κορίτσια με αναπηρία, θα πρέπει η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών 
και ανδρών να εφαρμόζεται στις αποφάσεις για τις πολιτικές και τα μέτρα για τα άτομα 
με αναπηρία και στις εφαρμογές αυτών σε όλους τους τομείς, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
δικαίωμα στην εργασία, την ένταξη στον χώρο εργασίας, την εκπαίδευση και την 
απαγόρευση των διακρίσεων·

3. Αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά 
μεγαλύτερο κίνδυνο, εντός και εκτός οικίας, να υποστούν βία, σωματική βλάβη ή 
κακοποίηση, παραμέληση ή πλημμελή μεταχείριση, και κακομεταχείριση 
περιλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κατάχρησης, της 
εξαναγκαστικής στείρωσης, του εξαναγκαστικού γάμου και της απομόνωσης·

4. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία σε περίπτωση σεξουαλικής 
παρενόχλησης και βίας τόσο σε δημόσιους χώρους όσο και στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον καθώς και για την υποστήριξη της αποκατάστασης γυναικών και κοριτσιών 
με αναπηρία που υπέστησαν τέτοιας μορφής βία.

                                               
1 ΕΕC 76 αριθ. E/231, 25.3.2004.
2 ΕΕC 74 αριθ. E/742, 20.3.2008.


	760058el.doc

