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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

- tekintettel a Bizottság „A fogyatékkal élők jogainak és méltóságának érvényesítését és 
védelmét szolgáló, jogilag kötelező erejű ENSZ-eszköz létrehozása” című, 2003. 
szeptember 3-i közleményére (COM(2003)16 – 2003/2100(INI))1 és az Európai Unióban 
a fogyatékkal élő nők helyzetéről szóló, 2007. április 26-i állásfoglalására 
(2006/2277(INI))2,

- tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciája által 1995. szeptember 15-én Pekingben 
elfogadott nyilatkozatra és cselekvési programra,

1. üdvözli a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt mint jogilag kötelező 
érvényű nemzetközi emberi jogi szerződést, amely megerősíti a fogyatékkal élő nők és 
lányok jogait; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a mai napig csupán négy uniós tagállam 
erősítette meg az egyezményt és a jegyzőkönyvet; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az egyezmény rendelkezéseit építsék be az uniós és a nemzeti 
jogszabályokba;

2. hangsúlyozza, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő nők és lányok 
egyenlő bánásmódban részesüljenek és egyenlő jogaik legyenek, a nemek közötti 
esélyegyenlőséget előmozdító megközelítést kell alkalmazni a fogyatékkal élőkre 
vonatkozó politikák és intézkedések megalkotásában és alkalmazásában minden területen, 
különös tekintettel a munkához való jog, a munkahelyi integráció, valamint az oktatás és a 
megkülönböztetésellenesség területére;

3. elismeri, hogy a fogyatékossággal élő nők és lányok esetében gyakran nagyobb a 
kockázata – otthonukon belül és azon kívül is – az erőszaknak, testi sértésnek vagy 
bántalmazásnak, a hanyag vagy gondatlan bánásmódnak, illetve a rossz bánásmódnak, 
beleértve a szexuális kizsákmányolást; a bántalmazást, az erőszakos sterilizációt, a 
kényszerházasságot és az elszigetelést;

4. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be az otthonukon belül és azon kívül szexuális 
bántalmazásnak vagy lelki és fizikai erőszaknak kitett fogyatékkal élő nőket és lányokat 
védelmező jogszabályokat, valamint támogassák ezen erőszakos cselekmények 
áldozataivá vált fogyatékkal élő nők és lányok felépülését.

                                               
1 HL C 76. E/231, 2004.3.25.
2 HL C 74. E/742, 2004.3.20.
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