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AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Aangezien de aard van de huidige 

migratiestromen divers is en voortdurend 

verandert, zijn uitgebreide en 

vergelijkbare, naar gender uitgesplitste 

statistische gegevens over de 

migrantenbevolking nodig om de realiteit 

te kunnen begrijpen, om kwetsbaarheden 

en ongelijkheden vast te kunnen stellen 

en om beleidsmakers te kunnen voorzien 

van betrouwbare gegevens en informatie 

voor de vaststelling van toekomstig 

overheidsbeleid. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Om de Unie te ondersteunen bij het 

doeltreffend reageren op de problemen die 

migratie stelt, is er behoefte aan gegevens 

over asiel en beheerde migratie over 

perioden korter dan een jaar. 

(3) Om de Unie te ondersteunen bij het 

doeltreffend reageren op de problemen die 

migratie stelt en bij het ontwikkelen van 

genderbewuste en op de mensenrechten 

gebaseerde beleidsmaatregelen, is er 

behoefte aan gegevens over asiel en 

beheerde migratie over perioden korter dan 

een jaar. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Statistieken over asiel en beheerde 

migratie zijn van fundamenteel belang voor 

de bestudering, vaststelling en evaluatie 

van een groot aantal beleidsdomeinen, en 

vooral om te reageren op de binnenkomst 

van personen die bescherming in Europa 

zoeken. 

(4) Statistieken over asiel en beheerde 

migratie zijn van fundamenteel belang voor 

de bestudering, vaststelling en evaluatie 

van een groot aantal beleidsdomeinen, en 

vooral om te reageren op de binnenkomst 

van personen die bescherming in Europa 

zoeken en om de specifieke behoeften van 

bepaalde groepen of personen en de 

diensten die zij nodig hebben te erkennen. 

Hierbij gaat het met name om groepen of 

personen die met meervoudige 

discriminatie geconfronteerd worden en 

tijdens het migratie- en asielproces 

mogelijk kwetsbaarder zijn, zoals 

(zwangere) vrouwen, kinderen, niet-

begeleide minderjarigen, ouderen, 

personen met een beperking, personen die 

tot de LGBTI+-gemeenschap behoren en 

slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis) Personen die op grond van hun 

gender worden vervolgd, kunnen om 

internationale bescherming verzoeken en 

deze krijgen. De nationale en Europese 

statistische instanties verzamelen 

statistieken over verzoeken om 

internationale bescherming op grond van 

gendergerelateerde kwesties, met inbegrip 

van gendergerelateerd geweld. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(5) Om de kwaliteit, en vooral de 

vergelijkbaarheid, van de door de lidstaten 

verschafte gegevens te garanderen en om 

op Unieniveau betrouwbare overzichten op 

te stellen, moeten de gebruikte gegevens op 

dezelfde begrippen worden gebaseerd en 

dezelfde referentiedatum of -periode 

betreffen. 

(5) Om de kwaliteit, en vooral de 

vergelijkbaarheid, van de door de lidstaten 

verschafte gegevens te garanderen en om 

op Unieniveau betrouwbare overzichten op 

te stellen, moeten de gebruikte gegevens op 

dezelfde begrippen worden gebaseerd en 

dezelfde referentiedatum of -periode 

betreffen. De gegevens moeten naar 

leeftijd en gender worden uitgesplitst en 

moeten informatie omvatten over 

reguliere en irreguliere stromen, 

mensenhandel, de behoeften van 

vluchtelingen, migranten en 

gastgemeenschappen en andere kwesties. 
1bis 

 _________________ 

 1bis 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening garandeert het 

recht op eerbiediging van het privéleven en 

van het familie- en gezinsleven en het recht 

op bescherming van persoonsgegevens, die 

zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

(10) Deze verordening garandeert het 

recht op eerbiediging van het privéleven en 

van het familie- en gezinsleven, het recht 

op bescherming van persoonsgegevens, het 

recht op non-discriminatie en het recht op 

gendergelijkheid, zoals neergelegd in de 

artikelen 7, 8, 21 en 23 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Door naar gender 

uitgesplitste gegevens te verzamelen, 

kunnen de specifieke kwetsbaarheden en 
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capaciteiten van vrouwen en mannen in 

kaart worden gebracht en worden 

geanalyseerd, waardoor kloven en 

ongelijkheden aan het licht komen. 

Dankzij genderresponsieve gegevens op 

het gebied van migratie kan gelijkheid 

worden bevorderd en kunnen kansarme 

groepen meer mogelijkheden krijgen. Er 

moet in migratiestatistieken ook rekening 

worden gehouden met variabelen zoals 

genderidentiteit en seksuele geaardheid 

wanneer gegevens worden verzameld over 

de ervaringen van personen die tot de 

LGBTQI+-gemeenschap behoren en over 

ongelijkheden in migratie- en 

asielprocedures. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 3 – lid 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 -1) In artikel 3 wordt lid 1 vervangen 

door: 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 

(Eurostat) statistieken over het aantal: 

"1. De lidstaten verstrekken de Commissie 

(Eurostat) statistieken over het aantal: 

a) immigranten naar het grondgebied van 

de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen: 

a) immigranten naar het grondgebied van 

de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen: 

i) groepen naar staatsburgerschap naar 

leeftijd en geslacht; 

i) groepen naar staatsburgerschap naar 

leeftijd en gender; 

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd 

en geslacht; 

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd 

en gender; 

iii) groepen naar land van vorige gewone 

verblijfplaats naar leeftijd en geslacht; 

iii) groepen naar land van vorige gewone 

verblijfplaats naar leeftijd en gender; 

b) emigranten uit het grondgebied van de 

lidstaat, met de volgende uitsplitsingen: 

b) emigranten uit het grondgebied van de 

lidstaat, met de volgende uitsplitsingen: 

i) groepen naar staatsburgerschap; i) groepen naar staatsburgerschap; 

ii) naar leeftijd; ii) naar leeftijd; 

iii) naar geslacht; iii) naar gender; 

iv) groepen naar landen van volgende iv) groepen naar landen van volgende 
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gewone verblijfplaats; gewone verblijfplaats; 

c) personen dat zijn gewone verblijfplaats 

aan het einde van de referentieperiode in de 

lidstaat heeft, met de volgende 

uitsplitsingen: 

c) personen dat zijn gewone verblijfplaats 

aan het einde van de referentieperiode in de 

lidstaat heeft, met de volgende 

uitsplitsingen: 

i) groepen naar staatsburgerschap naar 

leeftijd en geslacht; 

i) groepen naar staatsburgerschap naar 

leeftijd en gender; 

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd 

en geslacht; 

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd 

en gender; 

d) personen dat zijn gewone verblijfplaats 

op het grondgebied van de lidstaat heeft en 

tijdens het referentiejaar het 

staatsburgerschap van de lidstaat heeft 

verworven en daarvoor staatsburger was 

van een andere lidstaat of een derde land of 

dat daarvoor staatloos was, uitgesplitst naar 

leeftijd en geslacht en naar het vorige 

staatsburgerschap of de voorafgaande 

staatloosheid van de betrokken personen. 

d) personen dat zijn gewone verblijfplaats 

op het grondgebied van de lidstaat heeft en 

tijdens het referentiejaar het 

staatsburgerschap van de lidstaat heeft 

verworven en daarvoor staatsburger was 

van een andere lidstaat of een derde land of 

dat daarvoor staatloos was, uitgesplitst naar 

leeftijd en gender en naar het vorige 

staatsburgerschap of de voorafgaande 

staatloosheid van de betrokken personen." 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=NL) 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 

leeftijd en geslacht en naar het 

staatsburgerschap van de betrokken 

personen en naar niet-begeleide 

minderjarigen. De referentieperiode 

bedraagt een kalendermaand en de 

statistieken worden binnen twee maanden 

na het eind van de referentiemaand bij de 

Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste 

referentiemaand is januari 2020. 

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 

leeftijd en gender en naar het 

staatsburgerschap van de betrokken 

personen en naar niet-begeleide 

minderjarigen. De referentieperiode 

bedraagt een kalendermaand en de 

statistieken worden binnen twee maanden 

na het eind van de referentiemaand bij de 

Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste 

referentiemaand is januari 2020. 

 

Amendement  10 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 4 – lid 2 – letter e bis en e ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis)  Aan lid 2 worden de volgende 

letters e bis) en e ter) toegevoegd: 

 "e bis) | personen dat het onderwerp 

vormt van beslissingen in eerste aanleg tot 

afwijzing van verzoeken om 

gezinshereniging met een persoon die 

internationale bescherming geniet; 

 e ter) | personen dat het onderwerp vormt 

van beslissingen in eerste aanleg tot 

goedkeuring van gezinshereniging met 

een persoon die internationale 

bescherming geniet." 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 

leeftijd en geslacht en naar het 

staatsburgerschap van de betrokken 

personen en naar niet-begeleide 

minderjarigen. De referentieperiode 

bedraagt drie kalendermaanden en de 

statistieken worden binnen twee maanden 

na het einde van de referentieperiode aan 

de Commissie (Eurostat) verstrekt. De 

eerste referentieperiode loopt van januari 

tot en met maart 2020. 

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 

leeftijd en gender en naar het 

staatsburgerschap van de betrokken 

personen en naar niet-begeleide 

minderjarigen. De referentieperiode 

bedraagt drie kalendermaanden en de 

statistieken worden binnen twee maanden 

na het einde van de referentieperiode aan 

de Commissie (Eurostat) verstrekt. De 

eerste referentieperiode loopt van januari 

tot en met maart 2020. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter e 

Verordening (EG) nr. 862/2007 
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Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De statistieken onder punten b), c), d) e), f) 

en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en 

geslacht, naar het staatsburgerschap van de 

betrokken personen en naar niet-begeleide 

minderjarigen. Bovendien worden de 

statistieken wat betreft punt g) per land van 

verblijf en per type asielbeslissing 

uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt 

een kalenderjaar en de statistieken worden 

binnen drie maanden na het eind van het 

referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 

ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020. 

De statistieken onder punten b), c), d) e), f) 

en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en 

gender, naar het staatsburgerschap van de 

betrokken personen en naar niet-begeleide 

minderjarigen. Bovendien worden de 

statistieken wat betreft punt g) per land van 

verblijf en per type asielbeslissing 

uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt 

een kalenderjaar en de statistieken worden 

binnen drie maanden na het eind van het 

referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 

ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 

 
Bestaande tekst Amendement 

 1 bis) In artikel 5, lid 1, wordt de derde 

alinea vervangen door: 

De onder b) bedoelde statistieken worden 

uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar 

het staatsburgerschap van de betrokken 

personen. 

"De onder b) bedoelde statistieken worden 

uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar 

het staatsburgerschap van de betrokken 

personen." 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=NL) 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) gedurende de referentieperiode 

verleende eerste verblijfsvergunningen die 

i) gedurende de referentieperiode 

verleende eerste verblijfsvergunningen die 
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de betrokkene toestemming geven in het 

land te verblijven, uitgesplitst naar 

staatsburgerschap, verblijfsgrond en 

geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd 

en geslacht; 

de betrokkene toestemming geven in het 

land te verblijven, uitgesplitst naar 

staatsburgerschap, verblijfsgrond en 

geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd 

en gender; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) gedurende de referentieperiode 

verleende verblijfsvergunningen bij 

wijziging van de immigratiestatus of 

verblijfsgrond van de betrokkene, 

uitgesplitst naar staatsburgerschap, 

verblijfsgrond en geldigheidsduur van de 

vergunning, leeftijd en geslacht; 

ii) gedurende de referentieperiode 

verleende verblijfsvergunningen bij 

wijziging van de immigratiestatus of 

verblijfsgrond van de betrokkene, 

uitgesplitst naar staatsburgerschap, 

verblijfsgrond en geldigheidsduur van de 

vergunning, leeftijd en gender; 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt iii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) aan het eind van de 

referentieperiode geldige 

verblijfsvergunningen (aantal verleende 

verblijfsvergunningen dat niet is 

ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar 

staatsburgerschap, verblijfsgrond en 

geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd 

en geslacht; 

iii) aan het eind van de 

referentieperiode geldige 

verblijfsvergunningen (aantal verleende 

verblijfsvergunningen dat niet is 

ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar 

staatsburgerschap, verblijfsgrond en 

geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd 

en gender; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 862/2007 
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Artikel 6 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het aantal langdurig ingezetenen 

aan het eind van de referentieperiode, 

uitgesplitst naar type langetermijnstatus, 

leeftijd en geslacht. 

b) het aantal langdurig ingezetenen 

aan het eind van de referentieperiode, 

uitgesplitst naar type langetermijnstatus, 

leeftijd en gender. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De referentieperiode voor de in 

lid 1 bedoelde statistieken bedraagt drie 

kalendermaanden en die statistieken 

worden binnen twee maanden na het eind 

van het referentieperiode bij de Commissie 

(Eurostat) ingediend. De eerste 

referentieperiode loopt van januari tot en 

met maart 2020. 

2. De in lid 1 bedoelde statistieken 

worden uitgesplitst naar de leeftijd en het 

gender van de betrokken persoon, en naar 

niet-begeleide minderjarigen. De 

referentieperiode bedraagt drie 

kalendermaanden en de statistieken worden 

binnen twee maanden na het einde van de 

referentieperiode aan de Commissie 

(Eurostat) verstrekt. De eerste 

referentieperiode loopt van januari tot en 

met maart 2020. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 862/2007 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis) Aan artikel 9, lid 1, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "Als algemene regel met betrekking tot de 

bescherming van de mensenrechten van 

migranten en asielzoekers, moet het recht 

van deze groepen op privacy en 

bescherming van persoonsgegevens 

worden geëerbiedigd en moeten gegevens 
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met hun toestemming en op basis van hun 

vrijwillige deelname worden verzameld*. 

 _________________ 

 * Principles and Guidelines, supported by 

practical guidance, on the human rights 

protection of migrants in vulnerable 

situations within large and/or mixed 

movements" 

 

 

 

 

 

 

 


