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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ατόμων με 
αναπηρία της 3ης Σεπτεμβρίου 2003 επί της ανακοινώσεως της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο ‘Για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας των ατόμων με ειδικές ανάγκες’ (COM(2003) 16 – 2003/2100(INI)1 και το 
ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με 
αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2277(INI))2,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των 
Γυναικών, που εγκρίθηκε το 1979 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το 
προαιρετικό πρωτόκολλό της,

1. χαιρετίζει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι 
στιγμής μόνο τέσσερα κράτη μέλη έχουν μέχρι στιγμής επικυρώσει τη Σύμβαση και το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο·

2. αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο για να 
παρασχεθούν στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία των οποίων παραβιάζονται τα 
δικαιώματα τα νομικά μέσα για την καταπολέμηση αυτής της παραβίασης και για τη 
διασφάλιση της προστασίας τους κατά κάθε μορφής διακρίσεως.

                                               
1 ΕΕC 76 αριθ. E/231, 25.3.2004.
2 ΕΕC 74 αριθ. E/742, 20.3.2008.
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