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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

– ņemot vērā 2003. gada 3. septembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu par Apvienoto 
Nāciju Organizācijas juridiski saistošu dokumentu personu ar invaliditāti tiesību 
aizsardzībai un cieņas veicināšanai (COM(2003) 16 – 2003/2100(INI))1 un 2007. gada 26. 
aprīļa rezolūciju par sieviešu ar invaliditāti stāvokli Eiropas Savienībā (2006/2277(INI))2,

– ņemot vērā ANO Ceturtajā Pasaules sieviešu konferencē Pekinā 1995. gada 15. septembrī 
pieņemto deklarāciju un rīcības platformu,

1. atzinīgi vērtē ANO Konvenciju par invalīdu tiesībām kā juridiski saistošu starptautisku 
cilvēktiesību līgumu, kas apstiprina sieviešu un meiteņu ar invaliditāti tiesības; nožēlo, ka 
šo konvenciju un protokolu līdz šim ratificējušas tikai četras ES dalībvalstis; aicina 
Komisiju un dalībvalstis iekļaut visus konvencijas noteikumus ES un iekšējos tiesību 
aktos;

2. uzsver, ka jānodrošina vienlīdzīga attieksme un vienlīdzīgas tiesības sievietēm un 
meitenēm ar invaliditāti un tāpēc dzimumu līdztiesība ir jāņem vērā visos lēmumos par 
politiku un pasākumiem, kas ir paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī tos īstenojot visās 
jomās, īpaši saistībā ar tiesībām uz darbu, iekļaušanos darba vietā, izglītību un 
diskriminācijas apkarošanu;

3. atzīst, ka sievietes un meitenes ar invaliditāti gan mājās, gan ārpus tām nereti tiek 
pakļautas lielākam vardarbības, traumu vai ļaunprātīgas izmantošanas, nevērības vai 
paviršas attieksmes un sliktas attieksmes riskam, ieskaitot seksuālu izmantošanu, 
ļaunprātīgu izmantošanu, piespiedu sterilizāciju, piespiedu laulības un izolāciju;

4. aicina ES dalībvalstis ieviest tiesību aktus, lai aizsargātu sieviešu un meiteņu ar 
invaliditāti tiesības tajos gadījumos, kad viņas tiek seksuāli izmantotas un pakļautas 
psiholoģiskai un fiziskai vardarbībai publiskās vietās un viņu mājas vidē un lai atbalstītu 
sieviešu un meiteņu ar invaliditāti, kuras kļuvušas par šādas vardarbības upuriem, 
atveseļošanos.

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