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AMENDEMENTEN 

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

Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpverslag 

Overweging I bis (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 I bis. overwegende dat verkrachting en 

seksueel geweld door alle partijen in een 

conflict als oorlogstactiek worden 

gebruikt om de vijand angst aan te jagen 

en te vernederen en dat gendergeweld en 

seksueel misbruik bovendien ook 

dramatisch toenemen in de loop van een 

conflict; 

 

Amendement  2 

Ontwerpverslag 

Overweging I ter (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 I ter. overwegende dat geweld tegen 

vrouwen zowel tijdens een conflict als 

erna kan worden beschouwd als een 

voortzetting van de discriminatie die 

vrouwen ervaren in tijden zonder conflict; 

overwegende dat een conflict de bestaande 

patronen van discriminatie op basis van 

gender en de historisch ongelijke 

machtsrelaties tussen de geslachten 

verscherpt en vrouwen en meisjes 

blootstelt aan een verhoogd risico op 

seksueel, fysiek en psychologisch geweld; 

 

Amendement  3 

 

Ontwerpverslag 

Kopje 3 
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Ontwerpverslag Amendement 

 Over de genderdimensie bij de bestrijding 

van mensenrechtenschendingen in de 

context van oorlogsmisdrijven 

 

Amendement  4 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 bis. veroordeelt ten sterkste het 

voortdurende gebruik van verkrachting en 

andere vormen van seksueel en 

gendergerelateerd geweld als 

oorlogswapen tegen vrouwen en meisjes; 

dringt er bij alle landen op aan nationale 

actieplannen voor adaptatie (NAPA's) te 

ontwikkelen in overeenstemming met 

resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 

alsook strategieën ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen; vraagt om een 

alomvattend compromis om de uitvoering 

van resolutie 1325 van de VN-

Veiligheidsraad te garanderen; 

 

 

Amendement  5 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 ter (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 ter. benadrukt dat het einde van een 

conflict niet direct leidt tot een stopzetting 

van het geweld dat vrouwen en meisjes 

moeten ondergaan, en dat vrouwen vaak 

blijven lijden onder de fysieke, 

psychologische en sociaaleconomische 

gevolgen van het geweld; 
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Amendement  6 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 quater (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 quater. roept op tot een globaal 

engagement om de veiligheid van 

vrouwen en meisjes te garanderen vanaf 

het begin van elke noodsituatie of crisis, 

door het bewustzijn te verhogen, de 

toegang tot justitie voor vrouwen en 

meisjes in conflict- en post-

conflictsituaties te verbeteren, de 

verantwoordingsplicht en veroordeling 

van daders van dergelijk geweld te 

versterken en de toegang tot seksuele en 

reproductieve diensten te garanderen, 

waaronder veilige en legale abortus voor 

slachtoffers van verkrachting in een 

oorlogscontext; 

 

Amendement  7 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 quinquies (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 quinquies. is van mening dat vrouwen 

een grotere rol moeten spelen in 

conflictpreventie, de bevordering van de 

mensenrechten en democratische 

hervormingen, en benadrukt het belang 

van de systematische deelname van 

vrouwen als een essentieel element van 

het vredesproces en de wederopbouw na 

een conflict; vraagt dat vrouwen meer 

worden vertegenwoordigd op alle 

besluitvormingsniveaus en in alle 

mechanismen voor de preventie, het 

beheer en de oplossing van conflicten en 

dat, waar mogelijk, gendermainstreaming 

wordt toegepast in 

vredeshandhavingsoperaties; 
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Amendement  8 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 sexies (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 sexies. vraagt dat een speciale 

vertegenwoordiger wordt aangesteld voor 

seksueel geweld in conflicten, dat een 

team van deskundigen en adviseurs 

inzake vrouwenbescherming met 

regeringen en vredeshandhavingsmissies 

werkt ter bestrijding van seksueel geweld 

alsook dat nieuwe monitorings- en 

verslagleggingsmechanismen voor 

conflictgebonden seksueel geweld worden 

ingevoerd; 

 

Amendement  9 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 septies (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 septies. vraagt dat de Commissie, 

de lidstaten en de bevoegde internationale 

autoriteiten de gepaste maatregelen 

treffen, zoals het versterken van militaire 

tuchtmaatregelen, het handhaven van het 

beginsel van bevelsverantwoordelijkheid 

en troepen en het opleiden van 

vredeshandhavings- en humanitair 

personeel over het verbod op alle vormen 

van seksueel geweld; 

 

Amendement  10 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 octies (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 octies. vraagt alle betrokken 

actoren een genderperspectief aan te 

nemen, waaronder rekening te houden 
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met de speciale behoeften van vrouwen en 

meisjes in vluchtelingenkampen, tijdens 

repatriëring en hervestiging en voor re-

integratie en de wederopbouw na een 

conflict, concrete strategieën uit te werken 

voor de fysieke veiligheid en betere 

sociaaleconomische omstandigheden, 

toegang tot onderwijs en 

inkomstengenererende activiteiten en tot 

basisdiensten, in het bijzonder 

gezondheidsdiensten;  
 

Amendement  11 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 nonies (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 nonies. benadrukt dat speciale 

aandacht moet worden besteed aan de 

juridische handhaving van economische, 

sociale en onderwijsrechten in 

overgangssituaties, in het bijzonder voor 

vrouwen, gezien hun verhoogde 

kwetsbaarheid tijdens een conflict en 

erna; dringt erop aan dat de rechtsstaat 

moet worden hervormd ter garantie van 

een alomvattende en duurzame 

transformatie na een conflict en van een 

milieu waarin vrouwen hun fundamentele 

rechten ten volle genieten; 
 

Amendement  12 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 17 decies (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 17 decies. benadrukt dat de lidstaten 

moeten weigeren wapens, uitrusting of 

financiële of politieke steun te leveren aan 

regeringen of niet-overheidsactoren die 

internationaal humanitair recht 

schenden, waaronder door middel van 

verkrachting of andere vormen van 

seksueel geweld tegen vrouwen en 
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kinderen; 
 

Amendement  13 

Ontwerpverslag 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 
 

Ontwerpverslag Amendement 

 18 bis. benadrukt dat relevante 

internationale organen uitgebreid verslag 

hebben uitgebracht over de gewelddaden 

van Daesh en andere niet-

overheidsactoren tegen vrouwen en 

meisjes; wijst erop dat de internationale 

juridische gemeenschap moeite 

ondervindt om deze misdaden in het 

internationaal crimineel kader te 

plaatsen; 
 

 


