
PA\760058SL.doc PE418.117v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2008/0170(CNS)

7.1.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu sklepa Sveta o potrditvi Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov s strani Evropske skupnosti
(KOM(2008)0530 – C6-0000/2008 – 2008/0170(CNS))

Poročevalka: Hiltrud Breyer



PE418.117v01-00 2/3 PA\760058SL.doc

SL

PA_Legam



PA\760058SL.doc 3/3 PE418.117v01-00

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2003 o sporočilu Komisije Kako do 
pravno zavezujočega dokumenta OZN za spodbujanje ter zaščito pravic in dostojanstva 
invalidnih oseb (KOM(2003)16 – 2003/2100(INI))1 in svoje resolucije z dne 
26. aprila 2007 o položaju invalidnih žensk v Evropski uniji (2006/2277(INI))2,

– ob upoštevanju „Deklaracije in izhodišč za ukrepanje“, ki jih je 15. septembra 1995 
sprejela Četrta svetovna konferenca o ženskah v Pekingu,

1. pozdravlja konvencijo OZN o pravicah invalidov kot pravno zavezujočo mednarodno 
pogodbo o človekovih pravicah, ki potrjuje pravice invalidnih žensk in deklet; obžaluje, 
da so konvencijo in protokol doslej ratificirale le štiri države članice EU; poziva Komisijo 
in države članice, naj v nacionalne zakonodaje in zakonodajo EU vključijo vse določbe 
konvencije;

2. poudarja, da je treba za zagotovitev enakega obravnavanja in enakih pravic za invalidne 
ženske in dekleta pri vseh odločitvah o politikah in ukrepih za invalidne osebe ter pri 
njihovem izvajanju upoštevati načelo enakosti med spoloma na vseh področjih, zlasti 
glede pravice do dela, vključitve v delovno okolje, izobraževanja in nediskriminacije;

3. ugotavlja, da so invalidne ženske in dekleta v družini ali izven nje pogosto bolj 
izpostavljene nasilju, poškodbam, zlorabljanju, zapuščenosti, malomarnemu ali slabemu 
ravnanju, vključno s spolnim izkoriščanjem, zlorabljanjem, prisilno sterilizacijo, 
prisilnimi porokami in osamitvijo;

4. poziva države članice, naj uvedejo ustrezno zakonodajo za zaščito pravic invalidnih žensk 
in deklet v primerih spolne zlorabe ter psihičnega in telesnega nasilja v javnosti in 
njihovem domačem okolju ter v podporo okrevanju invalidnih žensk in deklet, ki so 
utrpele takšno nasilje.

                                               
1 UL C 76 E/231, 25.3.2004.
2 UL C 74 E/742, 20.03.2008.
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