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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien Protocol nr. 1 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, en 

Protocol nr. 2 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 

betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, 

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2016 over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en 

asielzoekers in de EU, 

– gezien het gezamenlijke werkdocument van de diensten van de Commissie over 

"gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen 

via de externe betrekkingen van de EU veranderen (2016-2020)", 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), 

– gezien resoluties 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 en 1960 van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid, 

– gezien het VN-verdrag van 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 

van vrouwen (CEDAW), 

– gezien het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het Protocol 

daarbij van 1967, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, 

– gezien het verslag uit 2015 van de speciale rapporteur van de VN inzake geweld tegen 

vrouwen en de oorzaken en gevolgen ervan, Rashida Manjoo, 

– gezien de resultaten van de zestigste bijeenkomst van de VN-Commissie voor de Status 

van de Vrouw, die plaatsvond in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York van 

14 tot en met 24 maart 2016, 

– gezien het verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie van 2013 over mondiale en 

regionale ramingen van geweld tegen vrouwen, 

Α. overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd een van de meest 

voorkomende schendingen van de mensenrechten is, alle lagen van de bevolking treft, 

ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, maatschappelijke positie en land van 

herkomst of verblijf, en een doorslaggevend obstakel voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen is; overwegende dat in bepaalde landen dergelijke gevallen van geweld 

aanzienlijk in aantal zijn toegenomen; 

B. overwegende dat vrouwen en meisjes in veel delen van de wereld nog altijd het slachtoffer 

worden van gendergerelateerd geweld, zoals verkrachting, mensenhandel, gedwongen 

huwelijken, eerwraak, genitale mutilatie, slavernij, wrede en onmenselijke straffen die 
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kunnen worden aangemerkt als foltering en andere schendingen van hun grondrechten op 

leven, vrijheid, rechtvaardigheid, waardigheid, veiligheid en vrijheid, evenals hun recht op 

geestelijke en lichamelijke integriteit en seksuele en reproductieve zelfbeschikking; 

C. overwegende dat niet alle vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk 

geweld of seksueel gerelateerde misdrijven toegang hebben tot passende ondersteuning, 

mentale gezondheidsdiensten of rechtsstelsels die met dergelijke misdrijven kunnen 

omgaan; 

D. overwegende dat, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, ongeveer 35 % van de 

vrouwen in de wereld te maken heeft gehad met fysiek en/of seksueel geweld, en dat dit 

percentage geen rekening houdt met gevallen die niet door vrouwen zijn gemeld en 

gegevens die nooit zijn verzameld; 

E. overwegende dat de op vrouwen gebruikte methoden in landen waar de doodstraf wordt 

toegepast gelijkstaan aan foltering en de lichamelijke vernedering van het slachtoffer 

inhouden; 

F. overwegende dat de eerbiediging van de mensenrechten en de rechten van vrouwen en 

meisjes in het bijzonder wereldwijd onder druk staat, en dat de universaliteit van de 

mensenrechten steeds vaker en op ernstige wijze in twijfel wordt getrokken door een 

aantal autoritaire regimes; overwegende dat extreemrechtse bewegingen en bewegingen 

tegen gendergelijkheid regelmatig pogingen doen om de rechten van vrouwen om over 

hun lichaam te beschikken, de LGBTI-rechten en de grondrechten van vluchtelingen en 

asielzoekers te beperken; 

G. overwegende dat de EU zich ertoe heeft verplicht gendergelijkheid te bevorderen en voor 

gendermainstreaming te zorgen in al haar activiteiten; 

H. overwegende dat gendergelijkheid voor vrouwen en meisjes een basisvoorwaarde is voor 

de uitoefening van hun mensenrechten en essentieel is voor de toepassing van 

gendermainstreaming door middel van nationale strategische programma's; 

I. overwegende dat gendermainstreaming in het handelsbeleid van de EU al deel uitmaakt 

van de EU-strategie voor gendergelijkheid; 

J. overwegende dat tijdens gewapende conflicten vrouwelijke en minderjarige vluchtelingen, 

asielzoekers en staatlozen tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving behoren en 

dat ontheemde tienermeisjes tijdens humanitaire crises aan beduidend meer risico's 

worden blootgesteld; 

K. overwegende dat sommige Europese landen de afgelopen jaren een minder tolerante 

houding hebben aangenomen ten opzichte van migranten, vluchtelingen en asielzoekers; 

overwegende dat de EU het goede voorbeeld moet geven en de samenhang tussen haar 

intern en extern beleid moet waarborgen; overwegende dat de lidstaten de Europese 

wetgeving in de nationale wetgeving moeten omzetten; 

L. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gebaseerd zijn op 

fundamentele mensenrechten en essentiële aspecten van de menselijke waardigheid 

vormen; overwegende dat deze nog niet overal ter wereld gewaarborgd zijn; 
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M. overwegende dat vrouwen overal ter wereld bijzonder worden getroffen door de gevolgen 

van het klimaat-, milieu- en energiebeleid, waardoor de bestrijding van de 

genderongelijkheid samenhangt met de bestrijding van de klimaatverandering; 

N. overwegende dat vrouwen en meisjes met een handicap of die tot culturele, traditionele, 

taalkundige of religieuze minderheden of tot een minderheid op het gebied van gender of 

seksuele geaardheid behoren, een groter risico lopen op geweld, misbruik, verwaarlozing 

en meervoudige vormen van discriminatie omdat zij een handicap hebben, tot een 

minderheid behoren en van het vrouwelijk geslacht zijn; 

O. overwegende dat twee derde van de 960 miljoen analfabeten in de wereld vrouwen en 

meisjes zijn1; overwegende dat de onderwijsstelsels van vele landen meisjes nog altijd 

ernstig benadelen en uitsluiten; overwegende dat meisjes en vrouwen heel vaak niet 

worden toegelaten tot hoogwaardig onderwijs en dat zij vaak worden gedwongen hun 

studie op te geven als zij trouwen of kinderen krijgen; 

P. overwegende dat in een verklaring uit 2005 de VN-Veiligheidsraad de VN-lidstaten ertoe 

heeft opgeroepen zijn resolutie 1325 ten uitvoer te blijven leggen door de ontwikkeling 

van nationale actieplannen of andere nationale strategieën; overwegende dat momenteel 

slechts 60 VN-lidstaten, waarvan 17 EU-lidstaten, dergelijke nationale actieplannen 

hebben ontwikkeld en in de praktijk hebben gebracht; 

Q. overwegende dat drie vijfde van de miljard mensen die onder de armoedegrens leven, 

vrouw is; 

R. overwegende dat de economische emancipatie van vrouwen een manier is om de 

daadwerkelijke uitoefening van hun grondrechten te versterken en verruimen; 

1. is van mening dat vrouwen een grotere rol moeten spelen in de processen voor en 

nationale en internationale instellingen die betrokken zijn bij conflictpreventie en de 

bevordering van de mensenrechten en democratische hervormingen, en benadrukt dat de 

systematische participatie van vrouwen als onmisbaar onderdeel van vredesprocessen en 

wederopbouw na conflicten moet worden ondersteund; benadrukt dat de deelname van 

vrouwen aan conflictoplossingsgesprekken cruciaal is om de rechten en deelname van 

vrouwen te bevorderen en dat dit een eerste stap is naar hun volledige inclusie in 

toekomstige overgangsprocessen; verzoekt de Commissie, de hoge vertegenwoordiger en 

de lidstaten om de rol van vrouwen in elk kader voor conflictoplossing en vredesopbouw 

waarbij de EU betrokken is, te bevorderen; 

2. veroordeelt ten sterkste het voortdurende gebruik van verkrachting en andere vormen van 

seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes als oorlogswapen; roept 

alle landen, en in het bijzonder de EU-lidstaten, die dit nog niet hebben gedaan ertoe op 

om onmiddellijk nationale actieplannen te ontwikkelen en zo resolutie 1325 van de 

VN-Veiligheidsraad ten uitvoer te leggen, alsook strategieën uit te werken om het geweld 

tegen vrouwen onverwijld aan te pakken; verzoekt dat er wereldwijd werk wordt gemaakt 

van de uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad; benadrukt dat de missies 

van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en de opleidingen, technische en 

bijstandsmissies van de EU in derde landen moeten bijdragen aan de bestrijding van 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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seksueel en gendergerelateerd geweld; benadrukt dat conflicten op een vreedzame manier 

moeten worden opgelost en dat vrouwen moeten worden betrokken bij de kern van de 

onderhandelingen en acties; 

3. erkent dat meisjes en vrouwen bijzonder worden benadeeld en een bijzonder risico lopen, 

en dat speciale aandacht moet uitgaan naar de toegang van meisjes en vrouwen tot 

onderwijs en tot seksuele en reproductieve gezondheid en de hiermee samenhangende 

rechten, om hen in staat te stellen een leven te leiden vrij van alle vormen van geweld, 

evenals naar het schrappen van discriminatoire wetgeving en het uitbannen van 

discriminatoire praktijken en naar het versterken van de positie van meisjes en vrouwen 

wereldwijd; 

4. roept de internationale gemeenschap ertoe op zich ertoe te verbinden om de veiligheid van 

vrouwen en meisjes vanaf het begin van elke noodsituatie of crisis preventief te 

waarborgen, door het risico op seksueel en gendergerelateerd geweld op adequate wijze 

tegen te gaan, door aan bewustmaking te doen, door de toegang tot de rechter voor 

vrouwen en meisjes in en na afloop van conflictsituaties te verbeteren, door de 

verantwoordingsplicht te versterken en ervoor te zorgen dat de daders van dergelijke 

gewelddaden worden vervolgd, aangezien straffeloosheid, waaronder bij officiële 

strijdkrachten, een obstakel blijft om de vicieuze cirkel van seksueel geweld in sommige 

landen te doorbreken, en door de toegang tot het volledige scala aan seksuele en 

reproductieve gezondheidsdiensten te waarborgen, met inbegrip van veilige en legale 

abortus voor slachtoffers van verkrachting tijdens oorlogen; 

5. spreekt zijn afkeuring uit over het feit dat de doodstraf, in landen waar die wordt 

toegepast, bij vrouwen wordt voltrokken op een wijze die gelijkstaat met marteling (zoals 

steniging) en gepaard gaat met lichamelijke vernedering van de slachtoffers (zoals bij 

publieke ophanging), om andere vrouwen te intimideren; veroordeelt alle vormen van 

genderspecifieke foltering ten sterkste, met name steniging en eermoord; 

6. stelt dat geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld een schending van de 

grondrechten en een extreme vorm van discriminatie zijn, die tegelijkertijd de oorzaak en 

het gevolg zijn van genderongelijkheid in de EU en daarbuiten; 

7. is zwaar ontstemd over het feit dat de slachtoffers van mensenhandel voor seksuele 

uitbuiting in 98 % van de gevallen vrouwen en meisjes zijn; verzoekt de lidstaten meer 

inspanningen te leveren om deze praktijk, die een schending van de grondrechten van 

vrouwen en meisjes vormt, te bestrijden; 

8. benadrukt dat religieuze en culturele verschillen en verschillen op het gebied van tradities 

in geen enkel geval een rechtvaardiging zijn voor discriminatie en vormen van geweld, in 

het bijzonder ten aanzien van vrouwen en meisjes, zoals genitale verminking, seksueel 

misbruik, vrouwenmoord, vroegtijdige en gedwongen huwelijken, huiselijk geweld, 

moord en geweld wegens eer of andere vormen van foltering en moord zoals steniging; 

9. bevestigt opnieuw dat vrouwelijke genitale verminking een ernstige schending van de 

mensenrechten vormt en specifieke aandacht moet krijgen in de dialoog van de EU met 

derde landen waar deze praktijk vaak wordt uitgevoerd; brengt in herinnering dat 

vrouwelijke genitale verminking ernstige langetermijngevolgen heeft voor de gezondheid 

van vrouwen, en bijgevolg ook voor ontwikkeling; 



 

AD\1109191NL.docx 7/14 PE589.216v02-00 

 NL 

10. merkt op dat maatregelen om gendergerelateerd geweld aan te pakken ook op 

onlinegeweld moeten worden gericht, met inbegrip van dreigementen, pesterijen en 

intimidatie, en een voor vrouwen en meisjes veilige onlineomgeving tot stand moeten 

brengen; 

11. herhaalt dat het al sinds lang onder alle omstandigheden tegenstander van de doodstraf is, 

en verzoekt om een onmiddellijk moratorium op terechtstellingen in die landen waar de 

doodstraf nog steeds wordt toegepast; 

12. verzoekt om de analyse van regiospecifieke gegevens met betrekking tot 

gendergerelateerd geweld teneinde genomen maatregelen beter af te stemmen op de 

verbetering van de omstandigheden van vrouwen in specifieke regio's; 

13. is verheugd over het voorstel van de Commissie van 4 maart 2016 om de EU te laten 

toetreden tot het Verdrag van Istanbul, het eerste juridisch bindende internationale 

instrument dat erop is gericht geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden; is van 

mening dat dit het interne en externe beleid van de EU doeltreffender en samenhangender 

zal maken en de verantwoordelijkheid en de rol van de EU zal versterken met betrekking 

tot het bestrijden van geweld tegen vrouwen en gendergerelateerd geweld op 

internationaal niveau; spoort de Commissie en de Raad aan ervoor te zorgen dat de EU dit 

verdrag kan ondertekenen en sluiten, de 14 lidstaten die dat nog niet hebben gedaan aan te 

moedigen dit verdrag te ondertekenen en te ratificeren, en ervoor te zorgen dat dit verdrag 

op gepaste wijze ten uitvoer wordt gelegd; 

14. verzoekt de Commissie onverwijld een Europese strategie inzake de bestrijding van 

gendergerelateerd geweld te presenteren, die een wetgevingsinstrument omvat om alle 

vormen van geweld tegen vrouwen in de EU te voorkomen en bestrijden; 

15. betreurt het gebrek aan preventief beleid betreffende gendergerelateerd geweld, de 

gebrekkige steun aan de slachtoffers, en het feit dat in veel landen een groot aantal daders 

onbestraft blijven; verzoekt de EDEO goede praktijken uit te wisselen met derde landen 

betreffende wetgevingsprocedures en opleidingsprogramma's voor de politie, justitieel 

personeel en ambtenaren; spoort de EU ertoe aan steun te verlenen aan organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld die zich inzetten voor de mensenrechten en gendergelijkheid 

in derde landen, en nauw samen te werken met internationale organisaties die actief zijn 

op het gebied van gendergelijkheid, om synergieën tot stand te brengen en de positie van 

vrouwen te versterken; 

16. erkent dat de gemiddelde leeftijd waarop meisjes in de prostitutie terechtkomen tussen 

12 en 14 jaar is, en dat prostitutie en seksuele uitbuiting in hoge mate gendergerelateerde 

kwesties zijn evenals een vorm van gendergerelateerd geweld die in strijd is met 

mensenrechtenbeginselen, waarvan gendergelijkheid een grondbeginsel is; verzoekt de 

internationale gemeenschap concrete maatregelen te ontwikkelen om de vraag naar 

vrouwen, meisjes, mannen en jongens in de prostitutie terug te dringen, als belangrijke 

strategie om mensenhandel te voorkomen en te verminderen; 

17. verzoekt om de tenuitvoerlegging van wettelijke en beleidsmaatregelen die rechtstreeks op 

daders gericht zijn teneinde de vraag naar seksuele uitbuiting te verminderen en personen 

in de prostitutie uit de strafrechtelijke sfeer te halen en hen ondersteunende diensten te 
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bieden, waaronder degelijke sociale, juridische en psychologische bijstand voor personen 

die uit de prostitutie willen stappen; 

18. benadrukt dat genderstereotypen een van de belangrijkste factoren zijn bij schendingen 

van vrouwenrechten en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, en onderstreept het 

belang van de bestrijding van genderstereotypen die de ondergeschikte positie van 

vrouwen in de samenleving versterken en een van de voornaamste oorzaken vormen van 

de ongelijkheid van mannen en vrouwen, de schending van de rechten van vrouwen en 

gendergerelateerd geweld; benadrukt dat er bewustwordingscampagnes op touw moeten 

worden gezet voor alle lagen van de maatschappij, dat er strategieën moeten worden 

vastgesteld om de rol van vrouwen te versterken en mannen te betrekken, dat er meer 

gebruik moet worden gemaakt van de media en dat genderaangelegenheden moeten 

worden opgenomen in het onderwijs en in alle EU-beleid en -initiatieven, met name op het 

gebied van het externe beleid, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp; verzoekt 

de EDEO en de Commissie om de betrokkenheid van mannen en jongens bij informatie- 

en bewustmakingscampagnes over de rechten van vrouwen, zowel als doelgroep als als 

actoren van verandering, te versterken; merkt op dat bijzondere aandacht moet worden 

besteed aan grondwettelijke, wettelijke en regelgevende bepalingen die vrouwen op basis 

van hun geslacht discrimineren; 

19. herinnert eraan dat kindhuwelijken, vroegtijdige en gedwongen huwelijken en de niet-

toepassing van een minimale wettelijke huwelijksleeftijd een schending van de rechten 

van het kind en een belemmering voor de versterking van de positie van de vrouw, 

vormen; 

20. stelt dat de autoriteiten onderwijsprogramma's moeten ontwikkelen die gericht zijn op 

mannen en jongeren, met als doel mannen en jongens als partners te betrekken en alle 

soorten gendergerelateerd geweld te voorkomen en geleidelijk aan uit te bannen en de 

empowerment van vrouwen te bevorderen; 

21. benadrukt dat de toegang van vrouwen en meisjes tot alle opleidingsniveaus moet worden 

verbeterd en dat barrières in het onderwijs moeten worden weggenomen, in het bijzonder 

in de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen, en dat beroepsonderwijs voor 

vrouwen en opleidingsprogramma's op het gebied van gendergelijkheid voor 

onderwijsprofessionals in derde landen moeten worden ondersteund, aangezien is 

bewezen dat door onderwijs de vooruitzichten van vrouwen en meisjes aanzienlijk 

vooruitgaan; roept de EU ertoe op in al haar diplomatieke, handels- en 

ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten rekening te houden met deze prioriteit en beveelt 

aan om genderbudgettering te overwegen en toe te passen bij alle programma's en 

maatregelen die financiering bieden voor de scholing en opleiding van vrouwen en 

meisjes; wijst op de noodzaak van continuïteit wat betreft onderwijs voor kinderen, 

jongeren en vrouwen in vluchtelingenkampen en conflictzones, evenals in ziekenhuizen; 

22. spoort alle lidstaten ertoe aan om meer vaart te zetten achter de tenuitvoerlegging van de 

verplichtingen en toezeggingen op het gebied van vrouwenrechten in het kader van het 

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), 

deel van het actieprogramma van Peking, en om organisaties van het maatschappelijk 

middenveld die werken aan de bevordering van gendergelijkheid te steunen; 
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23. is bezorgd over de industrie van draagmoederschap, waarin vrouwenlichamen als 

grondstoffen worden gebruikt op de internationale reproductieve markt, en betreurt dat in 

deze industrie kwetsbare vrouwen, voornamelijk uit het zuidelijk halfrond, op grote schaal 

worden uitgebuit; 

24. spreekt zijn afkeuring uit over het feit dat jaarlijks wereldwijd meer dan 500 000 vrouwen 

tijdens de bevalling1 sterven en dat de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen 

vaak worden geschonden; benadrukt dat goede en betaalbare gezondheidszorg en 

universele eerbiediging van en toegang tot seksuele en reproductieve voorlichting en 

rechten bijdragen tot prenatale zorg en de mogelijkheid om risicovolle geboortes te 

vermijden en zuigelingen- en kindersterfte te verlagen; 

25. spoort de EU en de lidstaten aan het onvervreemdbaar recht van vrouwen en meisjes op 

bescherming tegen fysiek letsel te erkennen en het recht om vrij beslissingen te nemen, 

vooral wat betreft het recht op toegang tot diensten voor vrijwillige gezinsplanning, 

gezondheid van moeders en veilige en legale abortus, waarmee vele vrouwenlevens 

kunnen worden gered, evenals het recht om niet het slachtoffer te worden van geweld, met 

inbegrip van vrouwelijke genitale verminking, vroege en gedwongen huwelijken en 

verkrachting binnen het huwelijk; 

26. verzoekt de EU en de internationale gemeenschap om actief te werken aan de nieuwe 

duurzameontwikkelingsdoelstelling inzake gendergelijkheid (SDG 5) en hierin meer 

middelen te investeren, en tegelijkertijd het belang te blijven benadrukken van de toegang 

tot een alomvattende seksuele opvoeding en universele toegang tot seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten; 

27. betreurt het feit dat vrouwen wereldwijd enorme moeilijkheden blijven ondervinden om 

een fatsoenlijke baan te vinden en te behouden, zoals blijkt uit het verslag "Women at 

work 2016" van de Internationale Arbeidsorganisatie; 

28. betreurt dat het glazen plafond voor vrouwen in de bedrijfswereld, de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen en het gebrek aan steun vanuit de maatschappij voor vrouwelijke 

ondernemers, nog steeds wereldwijd sterk verspreid zijn; verzoekt om initiatieven om de 

positie van vrouwen, en in het bijzonder zelfstandige vrouwen of vrouwen bij kmo's, te 

versterken; 

29. betreurt dat vrouwen al te vaak worden gediscrimineerd ten opzichte van mannen bij de 

toegang tot financiële middelen, zoals bankleningen; benadrukt dat is aangetoond dat de 

versterking van de positie van vrouwen in het bedrijfsleven cruciaal is voor het stimuleren 

van de economie en, op lange termijn, voor het bestrijden van armoede; 

30. pleit ervoor dat de ontwikkeling en aanneming van een bindend internationaal instrument 

op VN-niveau betreffende gendergerelateerd geweld wordt overwogen, uitgerust met een 

eigen toezichtsorgaan; beveelt aan om genderbudgettering te overwegen en toe te passen 

bij alle programma's en maatregelen die financiering bieden voor de scholing en opleiding 

van vrouwen en meisjes; 

                                                 
1 Bron: UNICEF: 
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31. verzoekt de Commissie en de EU-lidstaten genderbudgettering op te nemen in alle 

relevante EU-financiering; 

32. wijst op de noodzaak om te waarborgen dat gezondheidswerkers, de politie, openbare 

aanklagers, rechters, diplomaten en vredeshandhavers, zowel binnen de EU als in derde 

landen, goed opgeleid zijn om slachtoffers van geweld, met name vrouwen en kinderen, te 

helpen en te steunen in conflictsituaties en bij acties ter plaatse; 

33. betreurt dat huwelijken tussen een volwassene en een minderjarig meisje van soms jonger 

dan negen jaar (kindbruiden) in sommige derde landen wettelijk toegestaan zijn; 

34. brengt in herinnering dat gendergelijkheid niet alleen betrekking heeft op mannen en 

vrouwen, maar op de gehele LGBTI-gemeenschap; 

35. is bezorgd over het feit dat extreem rechtse en tegen gendergelijkheid gerichte 

bewegingen de afgelopen jaren in een aantal landen terrein hebben gewonnen; merkt op 

dat deze bewegingen zich tegen bestaande verworvenheden op het gebied van 

vrouwenrechten, gendergelijkheid en migrantenrechten verzetten, en tot doel hebben 

wetgeving en maatregelen ter bescherming van LGBTI's tegen haatmisdrijven en 

discriminatie, te blokkeren; 

36. betreurt en veroordeelt het feit dat er derde landen zijn waar homoseksualiteit als een 

misdrijf wordt beschouwd waar zelfs de doodstraf op kan staan. verzoekt de EU en de 

lidstaten het genot van alle mensenrechten door LGBTI's krachtig te bevorderen en te 

beschermen in hun buitenlands beleid; 

37. wijst erop dat bij de humanitaire hulp van de EU stelselmatiger aandacht moet worden 

besteed aan genderkwesties; 

38. betreurt ten sterkste het gebrek aan gendergelijkheid in politieke kringen en de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politieke besluitvorming, waardoor de 

mensenrechten en de democratie worden ondermijnd; is van mening dat regeringen 

moeten streven naar gendergelijkheid bij processen voor de opbouw en het behoud van 

democratie en dat ze elke vorm van genderdiscriminatie in de samenleving moeten 

bestrijden; benadrukt dat de verslagen van verkiezingswaarnemingsmissies nauwkeurige 

richtsnoeren bevatten voor de politieke dialoog van de EU met derde landen om de 

deelname van vrouwen aan verkiezingsprocessen en het democratische leven van een land 

te verbeteren; 

39. herinnert eraan dat het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 

in het kader van ontwikkeling (GAP) een van de fundamentele instrumenten is waarover 

de EU beschikt om de gendergelijkheid in derde landen te verbeteren, en is derhalve van 

mening dat het tweede genderactieplan (GAP2) de vorm moet krijgen van een mededeling 

van de Commissie; verzoekt de Commissie rekening te houden met de resolutie van het 

Parlement over de verlenging van het genderactieplan (GAP); 

40. verzoekt de EU om haar internationaal handelsbeleid te herzien en een benadering na te 

streven waarbij mensen-, arbeids-, consumenten en milieurechten centraal staan en als 

basis dienen voor transnationale en nationale handel en investeringen; 
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41. verzoekt de EU met klem ervoor te zorgen dat waarborgen inzake gendergelijkheid en 

fundamentele mensenrechten, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes, deel uitmaken 

van nationale mensenrechtenstrategieën en politieke dialogen en worden opgenomen in 

alle economische en handelsovereenkomsten van de EU met derde landen als juridisch 

bindende bepalingen; wenst dat overeenstemming met de kernwaarden van de EU tot 

voorwaarde voor begrotingssteun wordt gemaakt; 

42. wijst erop dat Europese bedrijven die wereldwijd actief zijn een belangrijke rol bij de 

bevordering van gendergelijkheid kunnen spelen, aangezien zij als model kunnen 

fungeren; 

43. wijst op het belang van het invoeren van positieve maatregelen, zoals het invoeren van 

quota, ter bevordering van de participatie van vrouwen in politieke organen en het 

democratisch proces en de economische besluitvorming; 

44. pleit voor het gebruik van gendergevoelige kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren en de 

tijdige verzameling van naar geslacht uitgesplitste gegevens als onderdeel van het 

monitorings- en evaluatieproces van het nieuwe genderactieplan; 

45. betreurt het feit dat de deelname van vrouwen aan verkiezingen in sommige landen nog 

steeds wordt beperkt; 

46. benadrukt dat de internationale gemeenschap de situatie van vrouwen met een handicap 

als een prioriteit heeft aangemerkt; brengt de conclusies van het Bureau van de hoge 

commissaris van de VN voor de mensenrechten in herinnering, waarin werd verklaard dat 

beleidsmaatregelen en programma's ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes 

met een handicap moeten worden opgesteld in nauwe samenwerking met personen met 

een handicap zelf, met erkenning van hun autonomie, en met organisaties voor 

gehandicapten; beklemtoont de behoefte aan systematisch toezicht op instellingen en 

adequate opleidingen voor zorgverleners; dringt erop aan dat de EU de bestrijding van 

discriminatie op grond van handicap tot vast onderdeel maakt van haar externe beleid en 

ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van het Europees instrument voor democratie 

en mensenrechten; 

47. veroordeelt de schendingen van de mensenrechten waarmee de vrouwen in de bezette 

euro-mediterrane gebieden worden geconfronteerd, met name in de vorm van pesterijen 

en seksueel geweld, mechanismen die door de bezettingsstrijdkrachten worden gebruikt 

om de gehele maatschappij in haar strijd om het legitieme recht op zelfbeschikking te 

intimideren; vestigt de aandacht op de rol die vrouwen spelen bij vredeshandhaving, het 

bevorderen van dialoog en conflictoplossing om een einde te maken aan de schendingen 

van de vrouwenrechten in de euro-mediterrane gebieden en hen te beschermen tegen elke 

vorm van geweld, met inbegrip van geweld door buitenlandse bezettingsstrijdkrachten; 

48. verzoekt de lidstaten waarin de migratiecrisis heeft geleid tot een aanzienlijke aantasting 

van de bescherming van de vrouwenrechten toezicht te houden op vluchtelingencentra en 

hun directe omgeving om zo daden van geweld, met inbegrip van seksueel geweld, te 

voorkomen en de daders voor het gerecht te brengen; 

49. wijst op de kwetsbaarheid van migranten, vluchtelingen en asielzoekers, in het bijzonder 

vrouwen, jongeren en leden van gemarginaliseerde groepen, en op de dringende noodzaak 
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om veilige en legale migratiekanalen te ontwikkelen, en de toegang tot gezinshereniging, 

gratis openbaar onderwijs, gezondheidsdiensten, in het bijzonder seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg, werkgelegenheid, huisvesting en psychologische steun te 

waarborgen en humanitaire visa toe te staan; roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat de 

rechten die aan vrouwelijke migranten of vluchtelingen worden toegekend, zoals het recht 

op toegang tot een visum, het recht om legaal in een land te verblijven en sociale rechten, 

individueel worden toegekend en niet op basis van de burgerlijke of huwelijkse staat van 

de vrouw in kwestie; 

50. benadrukt dat door de massale trek van migranten en asielzoekers vrouwen en meisjes 

onevenredig worden blootgesteld aan gendergerelateerd geweld en gendergerelateerde 

discriminatie in landen van doorreis en bestemming; merkt op dat sommige vrouwen en 

meisjes die migrant of vluchteling zijn, het slachtoffer worden van seksueel geweld door 

migrantensmokkelaars alsook van mensenhandel; verzoekt de EU-agentschappen en de 

rechtshandhavingsdiensten van de lidstaten hun personeel te leren omgaan met de 

specifieke behoeften en kwetsbaarheden van vrouwen en meisjes op de vlucht; 

51. betreurt ten zeerste dat Roma, en met name Romavrouwen, blijven lijden onder 

wijdverspreide discriminatie en zigeunerhaat, hetgeen de benadeling, uitsluiting, 

segregatie en marginalisering van deze groep versterkt; verzoekt de EU en de lidstaten om 

de mensenrechten van Roma volledig te eerbiedigen door hun recht op onderwijs, 

gezondheidsdiensten, werk, huisvesting en sociale bescherming te verzekeren; 

52. roept op om in vrouwen en jongeren te investeren, aangezien dit een doeltreffende manier 

is om armoede, en met name armoede onder vrouwen, te bestrijden; 

53. wijst erop dat het belangrijk is om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te blijven 

aanpakken en om sneller de streefcijfers van de Commissie te bereiken met betrekking tot 

het aantal vrouwen in topfuncties; 

54. verzet zich tegen elke vorm van wetgeving, regelgeving of druk vanuit de overheid om de 

vrijheid van meningsuiting onnodig in te perken, in het bijzonder van vrouwen en andere 

gendercategorieën; 

55. betreurt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de economische, politieke en sociale 

besluitvorming; is van mening dat de vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke, 

economische en sociale besluitvorming een kwestie van grondrechten en democratie is; 

beveelt aan om pariteitsystemen en genderquota in te voeren als wettelijke tijdelijke 

maatregel om de deelname van vrouwen aan politieke organen en het democratisch 

proces, met name als kandidaat, te bevorderen, en raadt aan om wetgeving goed te keuren 

om dezelfde doelstellingen te bereiken voor grote openbare en privébedrijven; 

56. moedigt de lidstaten, de Commissie en de EDEO aan zich toe te spitsen op de 

economische en politieke emancipatie van vrouwen in ontwikkelingslanden en daarbij hun 

betrokkenheid bij het bedrijfsleven en bij de uitvoering van regionale en plaatselijke 

ontwikkelingsprojecten te bevorderen; 

57. pleit voor de actieve deelname van vrouwen aan vakbonden en andere organisaties, omdat 

dit ertoe zal bijdragen dat genderkwesties in arbeidsvoorwaarden worden opgenomen; 
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58. roept ertoe op de rechten van ouderen, met name oudere vrouwen, te versterken door alle 

vormen van discriminatie te bestrijden en hen te helpen een fatsoenlijk en veilig leven te 

leiden als volwaardig lid van de maatschappij. 
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