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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2003 r. w sprawie komunikatu Komisji 
pt. „W kierunku prawnie wiążącego instrumentu Narodów Zjednoczonych na rzecz 
propagowania i ochrony praw i godności osób niepełnosprawnych”(COM(2003) 16 –
2003/2100(INI))1 i swoją rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet 
niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2006/2277(INI))2,

- uwzględniając deklarację i platformę działania przyjęte w Pekinie w dniu 15 września 
1995 r. przez IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet,

1. przyjmuje Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, jako 
prawnie wiążącą międzynarodową umowę dotyczącą praw człowieka, potwierdzającą 
prawa niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt; ubolewa nad tym, że do tej pory jedynie 
cztery państwa członkowskie ratyfikowały tę konwencję i protokół; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do włączenia wszystkich przepisów konwencji do prawa 
wspólnotowego i prawa krajowego;

2. podkreśla, że aby zapewnić równe traktowanie i równe prawa dla niepełnosprawnych 
kobiet i i dziewcząt należy włączyć politykę dotyczącą płci do decyzji z zakresu polityki i 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w 
odniesieniu do prawa do pracy, integracji w miejscu pracy, edukacji i przeciwdziałania 
dyskryminacji;

3. uznaje, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są często bardziej narażone, zarówno w 
środowisku rodzinnym, jak i poza nim, na przemoc, naruszanie nietykalności osobistej lub 
znieważanie, opuszczenie lub zaniedbywanie, znęcanie się, w tym wykorzystywanie 
seksualne, przymusową sterylizację, przymusowe małżeństwo i izolację;

4. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia prawodawstwa mającego na celu 
ochronę niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt w przypadkach wykorzystywania 
seksualnego i psychologicznej lub fizycznej przemocy w miejscach publicznych i w 
środowisku rodzinnym oraz do wspierania rekonwalescencji niepełnosprawnych kobiet i 
dziewcząt, które zostały poddane tego typu przemocy.

                                               
1 Dz.U. C 76 E/231 z 25.3.2004.
2 Dz.U. C 74 E/742 z 20.3.2008.
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