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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

– Considerando a sua resolução de 3 de Setembro de 2003, sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada "Para um instrumento juridicamente vinculativo das Nações Unidas 
destinado a promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência" 
(COM(2003) 16 – 2003/2100(INI))1 e a sua resolução de 26 de Abril de 2007 sobre a 
situação das mulheres com deficiência na União Europeia (2006/2277(INI))2,

– Considerando a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres (CEDAW), aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 
1979 e o seu Protocolo Facultativo,

1. Congratula-se com o Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência; lamenta que apenas quatro Estados-Membros 
tenham até ao momento ratificado a Convenção e o Protocolo Facultativo;

2. Reconhece que as mulheres e as jovens com deficiência são alvo de múltiplas 
discriminações; exorta os Estados-Membros a aderirem ao Protocolo Facultativo, a fim de 
oferecer às mulheres e às jovens cujos direitos são violados os meios legais necessários 
para lutar contra esta violação e assegurar a sua protecção contra todas as formas de 
discriminação.
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