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ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door 
de Europese Gemeenschap van het facultatieve protocol bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 
(COM(2008)0530 – C6-0000/2008 – 2008/0171(CNS))

Rapporteur voor advies: Hiltrud Breyer
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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen: 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 september 2003 over de mededeling van de 
Commissie "Naar een wettelijk bindend instrument van de Verenigde Naties ter 
bevordering en bescherming van de rechten en de waardigheid van personen met een 
handicap" (COM(2003) 16 - 2003/2100(INI))1 en naar zijn resolutie van 26 april 2007 
over de situatie van vrouwen met een handicap in de Europese Unie (2006/2277(INI))2,

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen 
(CEDAW) dat in 1979 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd 
aangenomen en het daarbij behorende facultatieve protocol, 

1. verwelkomt het facultatieve protocol bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap; betreurt het feit dat tot nu toe slechts vier lidstaten het Verdrag en het 
facultatieve protocol hebben geratificeerd;

2. erkent dat vrouwen en meisjes met een handicap het risico lopen op diverse manieren te 
worden gediscrimineerd; verzoekt de lidstaten zich bij het facultatieve protocol aan te 
sluiten en vrouwen en meisjes met een handicap wier rechten worden geschonden de 
noodzakelijke juridische mogelijkheden te bieden deze schending aan te vechten en te 
beschermen tegen alle vormen van discriminatie.

                                               
1 PB C 76 E/231 van 25.3.2004.
2 PB C 74 E/742 van 20.3.2008.
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