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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

- atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
„Jungtinių Tautų teisiškai privalomo dokumento, kuriuo siekiama užtikrinti neįgaliųjų 
teisių paisymą ir orumą, link“ (COM(2003) 16 – 2003/2100(INI))1 ir savo 2007 m. 
balandžio 26 d. rezoliuciją dėl neįgalių moterų padėties Europos Sąjungoje 
(2006/2277(INI))2,

- atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir 1995 m. rugsėjo 15 d. Ketvirtosios pasaulinės 
moterų konferencijos Pekine metu patvirtintą Veiksmų platformą,

1. sveikina Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją kaip pagal tarptautinę teisę 
privalomą Sutartį dėl žmogaus teisių, kuriuo patvirtinamos neįgalių moterų ir mergaičių 
teisės; apgailestauja, kad iki šiol tik keturios ES valstybės narės ratifikavo Konvenciją ir 
Protokolą; ragina Komisiją ir valstybes nares perkelti Konvencijos nuostatas į ES teisę ir 
nacionalinę teisę;

2. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti lygias neįgalių mergaičių ir moterų teises ir vienodas 
sąlygas, sprendžiant dėl neįgaliesiems taikomų priemonių ir jų įgyvendinimo reikia 
įtraukti lyčių lygybės aspektą į visas politikos sritis, įskaitant teisę į darbą, integravimą 
darbovietėje, švietimą ir nediskriminavimą;

3. pripažindamos, kad neįgalioms moterims ir mergaitėms tiek namuose, tiek už namų ribų 
dažnai kyla didesnis smurto, sužalojimų ar prievartos pavojus, taip pat pavojus susidurti 
su atsainiu ar aplaidžiu požiūriu, netinkamu elgesiu ar išnaudojimu, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą, prievartą, priverstinę sterilizaciją, priverstinę santuoką ir izoliaciją;

4. ragina valstybes nares priimti teisės aktus, kuriais užtikrinamos neįgalių moterų ir 
mergaičių teisės viešai arba naminėje aplinkoje vykstančios seksualinės prievartos, 
psichologinio ir fizinio smurto atvejais, ir paremti neįgalių mergaičių ir moterų, patyrusių 
tokį smurtą, atsigavimą.
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