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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

- având în vedere rezoluţia sa din 3 septembrie 2003 referitoare la Comunicarea Comisiei 
„Spre un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic pentru promovarea şi apărarea 
drepturilor şi demnităţii persoanelor cu handicap” (COM(2003) 16 – 2003/2100(INI))1 şi 
rezoluţia sa din 26 aprilie 2007 referitoare la situația femeilor cu handicap în Uniunea 
Europeană (2006/2277(INI))2,

- având în vedere „Declaraţia şi Platforma de acţiune” adoptate la Beijing, la 15 septembrie 
1995 de către a Patra Conferinţă Mondială privind Femeile,

1. salută Convenţia Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap 
care reprezintă un tratat internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul 
drepturilor omului care confirmă drepturile femeilor şi fetelor cu handicap; regretă că 
până la această dată numai patru state membre ale UE au ratificat Convenţia şi Protocolul 
opţional la aceasta; solicită Comisiei şi statelor membre să includă toate dispoziţiile 
Convenţiei în dreptul comunitar şi în dreptul intern;

2. subliniază că, pentru a garanta egalitatea de tratament şi drepturi egale pentru femeile şi 
fetele cu handicap, dimensiunea de gen trebuie aplicată în deciziile privind politicile şi 
măsurile care vizează persoanele cu handicap, iar acestea trebuie aplicate în toate 
domeniile, în special cu privire la dreptul la muncă, integrarea la locul de muncă, educaţie 
şi lupta împotriva discriminării;

3. recunoaşte că femeile şi fetele cu handicap sunt supuse frecvent atât la propriul domiciliu 
cât şi în afara acestuia unui risc mai ridicat de violenţe, leziuni sau abuzuri, neglijare sau 
tratament neglijent şi maltratare, inclusiv exploatare sexuală, abuzuri, sterilizare forţată, 
căsătorie forţate şi izolare;

4. solicită tuturor statelor membre să introducă o legislaţie care să apere drepturile femeilor 
şi fetelor cu handicap în caz de abuzuri sexuale sau de violenţe psihologice şi fizice 
săvârşite în public sau în mediul familial şi să sprijine restabilirea femeilor şi fetelor cu 
handicap care au fost victimele unor astfel de violenţe;

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