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AMENDEMENTEN 

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

verzoekschriften onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het voorstel voor een verordening 

van de Raad betreffende de bevoegdheid, 

de erkenning en tenuitvoerlegging van 

beslissingen in huwelijkszaken en inzake 

de ouderlijke verantwoordelijkheid, en 

betreffende internationale ontvoering van 

kinderen (herschikking) 

(COM(2016)0411), 

 

Amendement  2 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de versterking van 

de rechten van de burgers en 

democratische instellingen de bestrijding 

van discriminatie en genderongelijkheid 

omvat, in overeenstemming met de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling;  

 

Amendement  3 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

leidinggevende functies, vooral in de 

politiek en het bestuur van bedrijven, een 

belemmering vormt voor 

vermogensontwikkeling en ertoe leidt dat 

vrouwen in mindere mate deelnemen aan 

het democratische leven van de EU; 

 

Amendement  4 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H ter. overwegende dat de deelname en 

het leiderschap van vrouwen in politieke 

besluitvorming nog steeds worden 

gehinderd door diverse obstakels, zoals 

hardnekkige genderstereotypen en de 

impact van de recente economische crisis 

en negatieve gevolgen daarvan voor 

gendergelijkheidskwesties; 

 

Amendement  5 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H quinquies. overwegende dat er nog 

steeds sprake is van grote leemten in de 

bescherming van slachtoffers van 

gendergerelateerd geweld en huiselijk 

geweld in de EU in geval van 

grensoverschrijdende gezinsconflicten; 
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Amendement  6 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat de discriminatie 

van vrouwen in de hele EU een obstakel is 

voor gelijkheid; overwegende dat vrouwen 

nog altijd ondervertegenwoordigd zijn 

onder kiezers en in leidinggevende 

functies, zowel in verkozen ambten als bij 

de overheid en in de academische wereld, 

de media of de particuliere sector; 

overwegende dat de wijdverbreide 

meervoudige discriminatie van vrouwen 

en het onevenredige aantal vrouwen dat 

met armoede en sociale uitsluiting wordt 

geconfronteerd een belemmering vormen 

voor de volledige uitoefening van hun 

burgerschapsrechten; 

 

Amendement  7 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. neemt kennis van het verslag over het 

EU-burgerschap 2017 van de Commissie, 

waarin prioriteiten per activiteitsgebied 

worden opgesomd; betwijfelt of deze 

prioriteiten de bezorgdheid van burgers 

effectief zullen beantwoorden; betreurt het 

gebrek aan welomschreven, concrete 

toezeggingen voor de komende drie jaar; 

1. neemt kennis van het verslag over het 

EU-burgerschap 2017 van de Commissie, 

waarin prioriteiten per activiteitsgebied 

worden opgesomd; betwijfelt of deze 

prioriteiten de bezorgdheid van burgers 

effectief zullen beantwoorden; betreurt het 

gebrek aan welomschreven, concrete 

toezeggingen voor de komende drie jaar; is 

van oordeel dat er niet voldoende 

aandacht is besteed aan de opneming van 

gendergelijkheid als prioriteit, aangezien 

het slechts als secundair element 

aanwezig is onder het laatste thema 

"Veiligheid versterken en gelijkheid 

bevorderen"; 
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Amendement  8 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. betreurt dat er nu bijna tien jaar lang 

weinig vooruitgang is geboekt bij de 

aanneming van de EU-brede 

antidiscriminatierichtlijn; roept alle EU-

instellingen op om de relevante 

onderhandelingen zo spoedig mogelijk af 

te ronden; 

4. betreurt dat er nu bijna tien jaar lang 

weinig vooruitgang is geboekt bij de 

aanneming van de EU-brede 

antidiscriminatierichtlijn; roept alle EU-

instellingen op om de relevante 

onderhandelingen zo spoedig mogelijk af 

te ronden en daarbij passende aandacht te 

besteden aan de integratie van de 

genderdimensie; 

 

Amendement  9 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie voor toetreding van de EU 

tot het Verdrag van Istanbul en de 

desbetreffende ondertekening en sluiting 

en benadrukt nogmaals dat het de 

toetreding van de EU tot het Verdrag van 

Istanbul krachtig en zonder voorbehoud 

steunt; pleit voor de verbetering van de 

verzameling van uitgesplitste gegevens 

over alle vormen van geweld die onder het 

Verdrag vallen, in samenwerking met het 

Europees Instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE), om tot een gemeenschappelijke 

methode voor de vergelijking van 

databanken en analyses te komen; 

verzoekt alle lidstaten die dit nog niet 

hebben gedaan het Verdrag van Istanbul 

snel te ratificeren; verzoekt de Commissie 
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een richtlijn betreffende geweld tegen 

vrouwen voor te stellen; 

 

Amendement  10 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quater. verzoekt de Raad zijn 

inspanningen op te voeren om de richtlijn 

vrouwelijke bestuurders te deblokkeren; 

 

Amendement  11 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quinquies. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten specifieke maatregelen te nemen 

om te voorzien in de behoeften van 

kwetsbare burgers die worden 

geconfronteerd met intersectionele 

meervoudige discriminatie die hen belet 

hun rechten uit te oefenen of volledig aan 

de samenleving deel te nemen, zoals 

vrouwen met een handicap, vrouwen uit 

etnische minderheden, vrouwelijke 

migranten en vluchtelingen en vrouwen 

die te maken hebben met armoede en 

sociale uitsluiting; 

 

Amendement  12 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 sexies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 6 sexies. herhaalt dat een holistische 

aanpak met gerichte beleidsmaatregelen – 

van intersectionele gegevensverzameling 

tot onderwijsprogramma's en maatregelen 

op het gebied van sociale inclusie – 

noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat 

vrouwen die worden geconfronteerd met 

intersectionele meervoudige discriminatie, 

zoals vrouwen en meisjes met een 

handicap, hun burgerschapsrechten 

kunnen uitoefenen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten strategieën ter 

bestrijding van intersectionele 

discriminatie op te stellen en te 

publiceren; 

 

Amendement  13 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 septies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 septies. benadrukt dat gendergerelateerd 

geweld jegens vrouwen en meisjes en 

LGBTI in de politiek en de bredere 

publieke sfeer, met inbegrip van online 

pesten en intimidatie, moet worden 

aangepakt; 

 

Amendement  14 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 octies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 octies. herhaalt zijn oproep aan de 

Commissie om haar Strategisch 

engagement voor gendergelijkheid 2016-

2019 in de vorm van een mededeling vast 

te stellen; herinnert eraan dat de EU 
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gebaseerd is op het beginsel van 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en 

dat een dergelijk beginsel alleen kan 

worden nageleefd via strategische 

integratie van de genderdimensie op alle 

EU-beleidsterreinen; 

 

Amendement  15 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 nonies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 nonies. verwelkomt de indiening door de 

Commissie van het pakket inzake het 

combineren van werk en privéleven en 

roept alle instellingen op deze 

maatregelen zo snel mogelijk ten uitvoer 

te leggen; 

 

Amendement  16 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 undecies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 undecies. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten verdere samenwerking te 

bevorderen in situaties waarin 

werknemers uitkeringen ontvangen en 

bijdragen betalen in verschillende EU-

lidstaten, door de grensoverschrijdende 

gegevensuitwisseling tussen de 

verschillende socialezekerheidsorganen te 

versterken zodat alle bijdragen naar 

behoren kunnen worden meegenomen bij 

de berekening van de pensioenrechten; 

wijst op de aanhoudende loon- en 

pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 

in de EU die, in combinatie met 

bezuinigingsmaatregelen en 

bezuinigingen in de publieke sector, 

afbreuk doen aan de mogelijkheid van 
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echte economische autonomie voor 

miljoenen vrouwen; 

 

Amendement  17 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 duodecies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 duodecies. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten actief gebruik te maken van EU-

middelen als instrument om 

gendergelijkheid te bevorderen; verzoekt 

in het bijzonder om de toepassing van 

gendermainstreaming binnen het GLB en 

het cohesiebeleid op het platteland; 

 

Amendement  18 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 terdecies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 terdecies. dringt er bij de Commissie op 

aan voort te gaan met het integreren van 

de genderdimensie in alle EU-

beleidsterreinen door bijzondere aandacht 

te besteden aan effectbeoordelingen en 

evaluaties achteraf van wetgeving en 

beleid; 

 

Amendement  19 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de vertegenwoordiging van 

vrouwen in leidinggevende functies 
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voortdurend te bevorderen, met name in 

de politieke besluitvorming en het bestuur 

van bedrijven, en de toegang van vrouwen 

tot leiderschap te faciliteren door 

genderstereotypen weg te nemen en de 

deelname van vrouwen aan opleidingen 

op de werkplek aan te moedigen, in 

combinatie met andere 

beleidsinstrumenten die bijvoorbeeld 

gericht zijn op het evenwicht tussen werk 

en privéleven, teneinde hen in staat te 

stellen hun rechten als burger van de EU 

ten volle uit te oefenen; 

 

Amendement  20 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. benadrukt dat hoogwaardige 

burgerschapseducatie voor mensen van 

alle leeftijden – of deze nu formeel, 

informeel of niet-formeel is – van cruciaal 

belang is voor een zelfverzekerde 

uitoefening van de democratische 

burgerschapsrechten en het functioneren 

van een democratische samenleving, 

alsook om discriminatie, vooroordelen en 

genderongelijkheid het hoofd te bieden; 

wijst opnieuw op de noodzaak van 

investeringen in burgerschapseducatie en 

-vorming en onderwijs inzake 

gendergelijkheid in heel Europa; 

 

Amendement  21 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 quater. benadrukt het belang van de 

politieke participatie van kinderen en 
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jongeren, met name van meisjes en jonge 

vrouwen; verzoekt om meer maatregelen 

van de Commissie en de lidstaten om de 

rechten van het kind te waarborgen en 

hun participatie te bevorderen; 

 

Amendement  22 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten verdere maatregelen te 

bevorderen om te zorgen voor eerlijke en 

gelijke toegang van vrouwen tot alle 

aspecten van het politieke, culturele en 

sociale leven, als noodzakelijke 

voorwaarde voor de doeltreffende 

uitoefening van de burgerschapsrechten 

in de EU; 

 

Amendement  23 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is van mening dat de hervorming van 

de Verkiezingsakte op basis van het 

wetgevingsinitiatief van het Parlement een 

onmisbare kans is voor de Unie om 

democratischer te worden; wijst erop dat 

duizenden Europeanen dit standpunt delen, 

zoals blijkt uit het Europees burgerinitiatief 

"Let me Vote", dat burgers in staat wil 

stellen in hun woonplaats te stemmen; 

prijst de Commissie voor het onderzoeken 

van de mogelijkheden voor EU-burgers in 

het buitenland die gebruik hebben gemaakt 

van hun recht van vrij verkeer om te 

stemmen bij de nationale verkiezingen in 

het land waar zij wonen; dringt er bij de 

11. is van mening dat de hervorming van 

de Verkiezingsakte op basis van het 

wetgevingsinitiatief van het Parlement een 

onmisbare kans is voor de Unie om 

democratischer te worden; wijst erop dat 

duizenden Europeanen dit standpunt delen, 

zoals blijkt uit het Europees burgerinitiatief 

"Let me Vote", dat burgers in staat wil 

stellen in hun woonplaats te stemmen; 

prijst de Commissie voor het onderzoeken 

van de mogelijkheden voor EU-burgers in 

het buitenland die gebruik hebben gemaakt 

van hun recht van vrij verkeer om te 

stemmen bij de nationale verkiezingen in 

het land waar zij wonen; verzoekt de Raad 
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Commissie op aan een concreet actieplan 

op te stellen voor de invoering van 

elektronisch stemmen met het oog op de 

verkiezingen van het Europees Parlement 

in 2019; 

genderevenwichtige lijsten waarop 

vrouwelijke en mannelijke kandidaten 

elkaar afwisselen op te nemen in de 

volgende herziening van de Europese 

kieswet; dringt er bij de Commissie op aan 

een concreet actieplan op te stellen voor de 

invoering van elektronisch stemmen met 

het oog op de verkiezingen van het 

Europees Parlement in 2019; 

 

Amendement  24 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. spreekt zijn overtuiging uit dat vrije 

media en toegang tot een verscheidenheid 

van stemmen in de maatschappij en in de 

media een onmisbaar onderdeel zijn van 

een gezonde democratie; onderstreept de 

noodzaak van een gedefinieerd EU-beleid 

om anti-Europese propaganda en valse 

informatie aan te pakken; stelt voor dat 

EU-instellingen van start gaan met de 

oprichting van een Europese 

televisiezender die in alle lidstaten 

uitzendt; 

12. spreekt zijn overtuiging uit dat vrije 

media en toegang tot een verscheidenheid 

van stemmen in de maatschappij en in de 

media een onmisbaar onderdeel zijn van 

een gezonde democratie en dat 

mediageletterdheid van cruciaal belang is 

en al op jonge leeftijd moet worden 

ontwikkeld; onderstreept de noodzaak van 

een gedefinieerd EU-beleid om anti-

Europese propaganda en valse informatie 

aan te pakken; stelt voor dat EU-

instellingen van start gaan met de 

oprichting van een Europese 

televisiezender die in alle lidstaten 

uitzendt; 

 

Amendement  25 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten maatregelen ter bestrijding van 

discriminerende uitlatingen jegens 

vrouwen en van genderstereotypen te 
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bevorderen; 

 

Amendement  26 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten adequate instrumenten voor 

gendermainstreaming te ontwikkelen, 

nauw samen te werken met lokale 

autoriteiten en gemeenschappen om 

schendingen te voorkomen en te 

onderzoeken en de nodige zorg en 

bijstand te verlenen aan vrouwen die het 

slachtoffer zijn geweest van seksueel 

misbruik, discriminatie en 

marginalisering op de arbeidsmarkt; 

 

Amendement  27 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 ter. pleit voor nauwere samenwerking 

tussen de lidstaten om de bescherming 

van slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld te waarborgen en ervoor te zorgen 

dat het belang van het kind in acht wordt 

genomen in geval van 

grensoverschrijdende gezinsconflicten; 

 

Amendement  28 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 15 quater. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten doeltreffende maatregelen te 

nemen om meer mogelijkheden te creëren 

voor vrouwen en meisjes om als student, 

docent of onderzoeker deel te nemen aan 

EU-programma's waarbij sprake is van 

grensoverschrijdende mobiliteit; 
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