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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2003 г. относно Съобщението на 
Комисията, озаглавено "Към правно обвързващ инструмент за насърчаване и 
закрила на правата и достойнството на лицата с увреждания" (COM(2003)16 –
2003/2100(INI))1, и своята резолюция от 26 април 2007 г. за положението на жените 
с увреждания в Европейския съюз (2006/2277(INI))2,

– като взе предвид Конвенцията относно премахването на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета от Общото събрание на 
ООН през 1979 г., и факултативния протокол към нея,

1. приветства факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания; изразява съжаление, че само 
четири държави-членки на ЕС засега са ратифицирали конвенцията и 
факултативния протокол;

2. признава, че жените и момичетата с увреждания са обект на много и различни 
видове дискриминация; приканва държавите-членки да се присъединят към 
факултативния протокол, за да дадат на жените и момичетата с увреждания, чиито 
права се нарушават, необходимите правни средства да се борят срещу това 
нарушаване, и да гарантират тяхната закрила срещу всички форми на 
дискриминация.

                                               
1 ОВ C 76 E, 25.03.2004 г., стр.231.
2 ОВ C 74 E, 20.03.2008 г. стр.742
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