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ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

- võttes arvesse oma 3. septembri 2003. aasta resolutsiooni komisjoni teatise "Puuetega 
inimeste õiguste ja väärikuse edendamiseks ning kaitsmiseks õiguslikult siduva ÜRO 
instrumendi loomine" kohta (KOM(2003)0016 – 2003/2100(INI))1 ja 26. aprilli 2007. 
aasta resolutsiooni puuetega naiste olukorra kohta Euroopa Liidus (2006/2277(INI))2; 

- võttes arvesse 15. septembril 1995. aastal neljandal naiste maailmakonverentsil Pekingis 
vastu võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi,

1. tervitab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni kui 
õiguslikult siduvat rahvusvahelist inimõiguste lepingut, millega kinnitatakse puuetega 
naiste ja tütarlaste õigusi; avaldab kahetsust, et konventsiooni ja protokolli on seni 
ratifitseerinud vaid neli ELi liikmesriiki; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma 
konventsiooni kõik sätted Euroopa Liidu ja riikide õigusaktidesse;

2. rõhutab, et puuetega naistele ja tütarlastele teistega võrdse kohtlemise ja võrdsete õiguste 
tagamiseks tuleb otsustes, mis käsitlevad puuetega inimestele suunatud poliitikat ja 
meetmeid ning nende rakendamist kõikides valdkondades – eriti, mis puudutab õigust 
tööle, integratsiooni töökohal, haridust ja mittediskrimineerimist – järgida soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõtet;

3. tunnistab, et puuetega naistel ja tütarlastel on sageli suurem oht langeda kodus või 
väljaspool seda vägivalla, vigastuste või kuritarvituste, hoolimatuse või jõhkra kohtlemise 
ja väärkohtlemise, sealhulgas seksuaalse ärakasutamise, ahistamise, sundsteriliseerimise, 
sundabielu ja isoleerimise ohvriks;

4. kutsub liikmesriike üles kehtestama õigusakte, kaitsmaks puuetega naiste ja tütarlaste 
õigusi seksuaalse väärkohtlemise ning psühholoogilise ja füüsilise vägivalla vastu nii 
avalikkuses kui ka kodukeskkonnas ning toetamaks nende puuetega naiste ja tütarlaste 
paranemist, kelle suhtes on sellist vägivalda tarvitatud. 

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