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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2003 dwar il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "Lejn strument legalment vinkolanti tan-Nazzjonijiet Uniti li 
jippromwovi u jipproteġi l-jeddijiet u d-dinjità tal-persuna b'diżabilità (COM(2003) 16 –
2003/2100(INI)1 u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' April 2007 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 
b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea (2006/2277(INI))2,

- wara li kkunsidra d-"Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma għal Azzjoni" adottata f'Bejġing fil-15 
ta' Settembru 1995 mir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa,

1. Jilqa' l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà 
bħala Trattat tal-Jeddijiet tal-Bniedem internazzjonali legalment vinkolanti li jikkonferma 
l-jeddijiet tan-nisa u tal-bniet b'diżabilità; jiddispjaċih li s'issa kienu erbgħa biss l-Istati 
Membri tal-UE li rratifikaw il-Konvenzjoni u l-Protokoll; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jinkorporaw id-dispożizzjonijiet kollha tal-Konvenzjoni fid-dritt 
komunitarju u domestiku;

2. Jisħaq li biex jiġu żgurati t-trattament ugwali u l-jeddijiet indaqs għan-nisa u l-bniet 
b'diżabilità, għandu jiġi applikat il-gender mainstreaming fid-deċiżjonijiet dwar il-politiki 
u l-miżuri għall-persuni b'diżabilità u l-implimentazzjoni tagħhom fl-oqsma kollha, l-aktar 
il-jedd għax-xogħol, l-intregrazzjoni fuq il-post tax-xogħol, l-edukazzjoni u l-anti-
diskriminazzjoni;

3. Filwaqt li jagħraf li n-nisa u l-bniet b’diżabilità huma ħafna drabi f’riskju ikbar, kemm 
ġewwa kif ukoll barra d-dar, ta’ vjolenza, feriment jew abbuż, negliġenza jew trattament 
negliġenti, maltrattament inkluż l-isfruttament sesswali, l-abbuż, l-isterilizzazzjoni 
mġiegħla, iż-żwieġ imġiegħel, u l-iżolament;

4. Jistieden lill-Istati Membri jdaħħlu leġiżlazzjoni biex iħarsu l-jeddijiet tan-nisa u l-bniet 
diżabbli f'każijiet ta' abbuż sesswali u psikoloġiku u ta' vjolenza fiżika fil-pubbliku u fl-
ambjent tad-dar u biex jappoġġjaw lin-nisa u bniet diżabbli huma u jirpiljaw wara li jkunu 
ġew assoġġettati għal tali vjolenza.

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


