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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

- so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2003 o oznámení Komisie s názvom 
Smerom k právne záväznému nástroju OSN na podporu a ochranu práv a dôstojnosti osôb 
so zdravotným postihnutím (KOM(2003)0016– 2003/2100(INI))1 a na uznesenie z 26. 
apríla 2007 o situácii žien so zdravotným postihnutím v Európskej únii (2006/2277(INI))2,

- so zreteľom na Deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu 15. septembra 1995 
štvrtou svetovou konferenciou o ženách,

1. víta Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako právne záväznú 
medzinárodnú zmluvu v oblasti ľudských práv potvrdzujúcu práva žien a dievčat so 
zdravotným postihnutím; vyjadruje poľutovanie nad tým, že len štyri členské štáty EÚ 
dosiaľ ratifikovali tento dohovor a protokol; žiada Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli 
všetky ustanovenia dohovoru do právnych predpisov EÚ a svojich domácich právnych 
predpisov;

2. zdôrazňuje, že na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so ženami a dievčatami so 
zdravotným postihnutím a rovnakých práv pre ne je potrebné uplatňovať rodové hľadisko 
v rozhodnutiach o politikách a opatreniach pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich 
vykonávanie vo všetkých oblastiach, najmä pokiaľ ide o právo na prácu, začlenenie do 
pracovného života, vzdelávanie a antidiskrimináciu;

3. je si vedomý, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú doma aj mimo domova 
často vystavené väčšiemu riziku násilia, zranenia alebo zneužívania, zanedbávania alebo 
nedbanlivého a zlého zaobchádzania vrátane sexuálneho vykorisťovania, zneužívania, 
násilnej sterilizácie, núteného manželstva a izolácie;

4. žiada členské štáty, aby zaviedli právne predpisy na ochranu žien a detí s postihnutím v 
prípade sexuálneho zneužívania a psychického a fyzického násilia na verejnosti a v ich 
domácom prostredí a na podporu návratu žien a dievčat so zdravotným postihnutím, ktoré 
sa stali objektom takéhoto násilia, späť do normálneho života.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 76 E/231, 25.3.2004.
2 Ú. v. EÚ C 74 E/742, 20.3.2008.
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