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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

– având în vedere rezoluţia sa din 3 septembrie 2003 referitoare la Comunicarea Comisiei 
„Spre un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic pentru promovarea şi apărarea 
drepturilor şi demnităţii persoanelor cu handicap” (COM(2003) 16 – 2003/2100(INI))1 şi 
rezoluţia sa din 26 aprilie 2007 referitoare la situaţia femeilor cu handicap în Uniunea 
Europeană (2006/2277(INI))2,

– având în vedere Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei (CEDAW), adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1979, 
şi Protocolul opțional la aceasta,

1. salută Protocolul opţional la Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap; 
regretă că până la această dată numai patru state membre ale UE au ratificat Convenţia şi 
Protocolul opţional la aceasta;

2. recunoaşte că femeile şi fetele cu handicap sunt supuse unor multiple discriminări; solicită 
statelor membre să permită ca Protocolul opţional să le ofere femeilor şi fetelor cu 
handicap ale căror drepturi sunt încălcate mijloacele juridice necesare pentru combaterea 
acestor încălcări şi să garanteze protecţia acestora împotriva oricăror forme de 
discriminare;

                                               
1 JO C 76 E/231 din 25.3.2004.
2 JO C 74 E/742, 20.3.2008.
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