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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

- Considerando a sua resolução de 3 de Setembro de 2003, sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada "Para um instrumento juridicamente vinculativo das Nações Unidas 
destinado a promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência" 
(COM(2003) 16 – 2003/2100(INI))1 e a sua resolução de 26 de Abril de 2007, sobre a 
situação das mulheres com deficiência na União Europeia (2006/2277(INI))2,

- Considerando a Declaração e a Plataforma de Acção adoptadas em Pequim, em 15 de 
Setembro de 1995, pela Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher,

1. Congratula-se com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência enquanto tratado internacional juridicamente vinculativo sobre os direitos 
humanos que consolida os direitos das mulheres e das jovens com deficiência; lamenta 
que apenas quatro Estados-Membros tenham, até ao momento, ratificado a Convenção e o 
Protocolo; insta a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem todas as disposições da 
Convenção na legislação comunitária e nacional;

2. Sublinha que, a fim de assegurar a igualdade de tratamento e a igualdade de direitos das 
mulheres e das jovens com deficiência, a perspectiva de género deve ser aplicada nas 
decisões relativas a políticas e medidas destinadas a pessoas com deficiência e no âmbito 
da sua execução em todas as áreas, especialmente no que se refere ao direito ao trabalho, à 
integração no local de trabalho, à educação e à luta contra a discriminação;

3. Reconhece que as mulheres e as jovens com deficiência se encontram frequentemente 
expostas, dentro e fora de casa, a um maior risco de violência, a lesões ou a abuso, ao 
abandono ou a um tratamento negligente e a maus-tratos, incluindo a exploração e abuso 
sexuais, a esterilização forçada, o casamento forçado e o isolamento;

4. Insta os Estados-Membros a introduzirem legislação destinada a proteger os direitos das 
mulheres e das jovens com deficiência em caso de abuso sexual e de violência psicológica 
e física, em espaços públicos ou no ambiente domiciliário, assim como a apoiar a 
recuperação das mulheres e das jovens que tenham sido vítimas de tais violências.

                                               
1 OJ C 76 E/231 de 25.3.2004.
2 OJ C 74 E/742 de 20.3.2008.
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