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Amendement   1 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de conclusies van de Raad van 

26 mei 2015 over gender in ontwikkeling, 

Or. en 

 

Amendement   2 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien het gezamenlijke werkdocument 

van 22 september 2015 met de titel: 

gendergelijkheid en de empowerment van 

vrouwen: het leven van meisjes en 

vrouwen via de externe betrekkingen van 

de EU veranderen (2016-2020) en de 

Conclusies van de Raad van 26 oktober 

2015 inzake het genderactieplan 2016-

2020, 

Or. en 

 

Amendement   3 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

— gezien artikel 3 van het Verdrag van de 

Raad van Europa inzake het voorkomen 

en bestrijden van geweld tegen vrouwen 

en huiselijk geweld, dat "gender" 

definieert als "de sociaal geconstrueerde 

Schrappen 
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rollen, gedragingen, activiteiten en 

eigenschappen die een bepaalde 

maatschappij passend acht voor vrouwen 

en mannen", 

Or. pl 

 

Amendement   4 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 11 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien het onderzoeksverslag van de 

Europese Commissie met als titel 

"Beoordeling van de sterke en zwakke 

punten van de strategie voor de gelijkheid 

van vrouwen en mannen 2010-2015", 

Or. en 

 

Amendement   5 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de studie van het EIGE over 

genderspecifieke parlementen: een 

mondiaal overzicht van goede praktijken, 

gepubliceerd in 2011,  

Or. en 

 

Amendement   6 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 14 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de conclusies en aanbevelingen 

in het rapport van het Europees Instituut 

voor gendergelijkheid (EIGE) over 

genderspecifieke parlementen: een 

mondiaal overzicht van goede praktijken, 

gepubliceerd in 2011, 

Or. en 

 

Amendement   7 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

— gezien zijn resolutie van 9 juni 2015 

over de EU-strategie voor de gelijkheid 

van vrouwen en mannen na 20159 , 

Schrappen 

___________  
9 Aangenomen teksten, 

P8_TA(2015)0218. 

 

Or. pl 

 

Amendement   8 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien zijn verslag van 1 december 2011 

over vrouwen in politieke besluitvorming - 

kwaliteit en gelijkheid,  

Or. en 

 

Amendement   9 

Angelika Mlinar 
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Ontwerpresolutie 

Visum 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de mededeling van de Commissie, 

getiteld "Integratie van de gelijke kansen 

voor vrouwen en mannen in alle 

communautaire beleidsvormen en acties" 

(COM(96)0067 def.), waarin zij zich 

verbond aan "de bevordering van de 

gelijke kansen voor vrouwen en mannen 

[...] in het geheel van acties en 

beleidsvormen [...] op alle niveaus", 

waarmee feitelijk het principe van 

gendermainstreaming werd vastgelegd, 

Or. en 

 

Amendement   10 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het verwezenlijken 

van gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

van wezenlijk belang is voor de 

bescherming van de mensenrechten, voor 

de werking van de democratie, voor de 

eerbiediging van de rechtsstaat en voor 

economische groei en duurzaamheid; 

C. overwegende dat het verwezenlijken 

van gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

van wezenlijk belang is voor de 

bescherming van de mensenrechten, voor 

de werking van de democratie, voor de 

eerbiediging van de rechtsstaat en voor 

economische groei, sociale insluiting en 

duurzaamheid; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat er geen schot zit in de D. overwegende dat de vooruitgang op het 
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verwezenlijking van gendergelijkheid in de 

EU, en het in dit tempo nog enige tijd zal 

duren voordat er gelijkheid is; 

gebied van de verwezenlijking van 

gendergelijkheid in de EU tot stilstand is 

gekomen en dat het acquis van de EU 

inzake vrouwenrechten en 

gendergelijkheid verdedigd moet worden;  

Or. en 

 

Amendement   12 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat er geen schot zit in de 

verwezenlijking van gendergelijkheid in 

de EU, en het in dit tempo nog enige tijd 

zal duren voordat er gelijkheid is; 

D. overwegende dat vrouwen in de 

Europese Unie dezelfde politieke en 

burgerrechten hebben als mannen, maar 

dat hun sociale of economische situatie 

vaak slechter is dan die van mannen, en 

dat daarmee rekening moet worden 

gehouden in beleid en 

wetgevingsinstrumenten die invloed 

hebben op hun situatie; 

Or. pl 

 

Amendement   13 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de Commissie in haar 

Strategisch engagement voor 

gendergelijkheid 2016-2019 beloofde werk 

te blijven maken van 

gendermainstreaming, onder meer door 

middel van beoordelings- en 

monitoringsactiviteiten; 

E. overwegende dat de Commissie in haar 

Strategisch engagement voor 

gendergelijkheid 2016-2019 beloofde werk 

te blijven maken van 

gendermainstreaming, onder meer door 

middel van beoordelings- en 

monitoringsactiviteiten; overwegende dat 

de Commissie wat betreft haar strategisch 

engagement voor gendergelijkheid echter 

slechts volstaat met een intern 

werkdocument; 
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Or. en 

 

Amendement   14 

Eleonora Forenza 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de vijfde 

doelstelling van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen het bereiken 

van gendergelijkheid in uiterlijk 2030 is; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat gendermainstreaming 

gedefinieerd wordt als "de integratie van 

een genderperspectief in alle fases van het 

EU-optreden – voorbereiding, ontwerp, 

tenuitvoerlegging, monitoring en 

beoordeling van het beleid, wettelijke 

maatregelen en bestedingsprogramma's – 

om de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen te bewerkstelligen"10 , 

Schrappen 

___________  
10 SWD(2015)0278.  

Or. pl 

 

Amendement   16 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 
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Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat gendermainstreaming 

gedefinieerd wordt als "de integratie van 

een genderperspectief in alle fases van het 

EU-optreden – voorbereiding, ontwerp, 

tenuitvoerlegging, monitoring en 

beoordeling van het beleid, wettelijke 

maatregelen en bestedingsprogramma's – 

om de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen te bewerkstelligen"10 , 

F. overwegende dat gendermainstreaming 

gedefinieerd wordt als "de integratie van 

een genderperspectief in alle fases van het 

EU-beleid – voorbereiding, ontwerp, 

tenuitvoerlegging, monitoring en 

beoordeling van het beleid, wettelijke 

maatregelen en bestedingsprogramma's – 

om de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen te bewerkstelligen"10, 

___________ ___________ 
10 SWD(2015)0278. 10 SWD(2015)0278. 

Or. en 

 

Amendement   17 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat 

gendermainstreaming ook de rechten en 

standpunten en het welzijn van LGBTIQ's 

en mensen van welke genderidentiteit dan 

ook moet omvatten; 

Or. en 

 

Amendement   18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat gendermainstreaming 

zowel proactief als reactief ingezet moet 

kunnen worden om gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen te verwezenlijken; 

Schrappen 

Or. pl 
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Amendement   19 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat gendermainstreaming 

op zichzelf geen beleidsdoelstelling is, 

maar een essentieel middel om 

gendergelijkheid te bewerkstelligen, en 

dat het altijd gecombineerd wordt met 

andere specifieke acties en 

beleidsmaatregelen om gendergelijkheid 

te bevorderen; 

H. overwegende dat gendermainstreaming 

geen beleidsdoelstelling op zich mag zijn, 

maar wel een middel is om zich bewuster 

te worden van de behoeften van vrouwen, 

en met name van vrouwen die in een 

moeilijke situatie verkeren; 

Or. pl 

 

Amendement   20 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 I bis. overwegende dat de meerderheid 

van de parlementaire commissies over het 

algemeen belang hecht aan 

gendermainstreaming (in het kader van 

hun wetgevingswerkzaamheden, bij hun 

contacten met de Commissie rechten van 

de vrouw en gendergelijkheid en bij de 

opstelling van actieplannen inzake 

gelijkheid), maar dat een aantal 

commissies niet of nauwelijks aandacht 

aan dit onderwerp schenkt; 

Or. ro 

 

Amendement   21 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 



AM\1084307NL.doc 11/64 PE575.339v01-00 

  NL 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de bevoegde 

commissie sinds de vorige zittingsperiode 

de werkwijze heeft ontwikkeld om door 

middel van "amendementen 

gendermainstreaming" (GMA's) specifieke 

bijdragen te leveren aan de verslagen van 

andere commissies; overwegende dat een 

in 2014 gepubliceerde studie11 heeft 

uitgewezen dat van de GMA's die tussen 

juli 2011 en februari 2013 ingediend 

werden, 85 % opgenomen werd in de 

definitieve verslagen die door de ten 

principale bevoegde commissies 

goedgekeurd werden; 

J. overwegende dat de bevoegde 

commissie sinds de vorige zittingsperiode 

de werkwijze heeft ontwikkeld om door 

middel van "amendementen 

gendermainstreaming" (GMA's) specifieke 

bijdragen te leveren aan de verslagen van 

andere commissies; overwegende dat uit 

een in 2014 gepubliceerde studie11 blijkt 

dat van de GMA's die tussen juli 2011 en 

februari 2013 werden ingediend, 85 % 

werd opgenomen in de definitieve 

verslagen die door de ten principale 

bevoegde commissies werden 

goedgekeurd; overwegende dat er 

gegevens verzameld moeten worden met 

betrekking tot de periode na februari 

2013, om ook de huidige stand van zaken 

op het gebied van gendermainstreaming 

in het EP te kunnen beoordelen; 

___________ ___________ 
11 "Gendermainstreaming in commissies en 

delegaties van het Europees Parlement", 

beleidsondersteunende afdeling C van het 

Europees Parlement. 

11 "Gendermainstreaming in commissies en 

delegaties van het Europees Parlement", 

beleidsondersteunende afdeling C van het 

Europees Parlement. 

Or. en 

 

Amendement   22 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de bevoegde 

commissie sinds de vorige zittingsperiode 

de werkwijze heeft ontwikkeld om door 

middel van "amendementen 

gendermainstreaming" (GMA's) specifieke 

bijdragen te leveren aan de verslagen van 

andere commissies; overwegende dat een 

in 2014 gepubliceerde studie11 heeft 

uitgewezen dat van de GMA's die tussen 

juli 2011 en februari 2013 ingediend 

J. overwegende dat de bevoegde 

commissie sinds de vorige zittingsperiode 

de werkwijze heeft ontwikkeld om door 

middel van "amendementen 

gendermainstreaming" (GMA's) specifieke 

bijdragen te leveren aan de verslagen van 

andere commissies; overwegende dat een 

in 2014 gepubliceerde studie11 heeft 

uitgewezen dat van de GMA's die tussen 

juli 2011 en februari 2013 ingediend 



PE575.339v01-00 12/64 AM\1084307NL.doc 

NL 

werden, 85 % opgenomen werd in de 

definitieve verslagen die door de ten 

principale bevoegde commissies 

goedgekeurd werden; 

werden, 85 % opgenomen werd in de 

definitieve verslagen die door de ten 

principale bevoegde commissies 

goedgekeurd werden; overwegende dat, 

nog steeds volgens dezelfde studie, het 

merendeel van deze amendementen er 

gewoon in bestond woorden als "gender", 

"vrouwelijk" of "vrouw" toe te voegen; 

___________ ___________ 
11 "Gendermainstreaming in commissies en 

delegaties van het Europees Parlement", 

beleidsondersteunende afdeling C van het 

Europees Parlement. 

11 "Gendermainstreaming in commissies en 

delegaties van het Europees Parlement", 

beleidsondersteunende afdeling C van het 

Europees Parlement. 

Or. pl 

 

Amendement   23 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat uit de externe 

evaluatie van de daadwerkelijke 

tenuitvoerlegging van 

gendermainstreaming in de 

werkzaamheden van het Europees 

Parlement getiteld 

"Gendermainstreaming in de commissies 

en delegaties van het Europees 

Parlement", waarom de 

Beleidsondersteunende afdeling Rechten 

van de burger en Constitutionele Zaken in 

2014 heeft gevraagd, de volgende 

bevindingen zijn gebleken: de Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

heeft 33 adviezen opgesteld voor slechts 

elf van de in totaal 23 gespecialiseerde 

commissies; van de 718 suggesties of 

amendementen betreffende diverse 

onderwerpen werden er slechts 210 geheel 

of gedeeltelijk goedgekeurd (ongeveer 

slechts een derde); het grootste aantal 

suggesties van de Commissie rechten van 

de vrouw en gendergelijkheid was gericht 

aan de Commissie werkgelegenheid en 
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sociale zaken, die evenwel slechts 39,5 % 

ervan overnam (niet eens de helft); het 

aantal suggesties of amendementen dat 

door andere gespecialiseerde commissies 

werd goedgekeurd, was nog lager: 28 % 

in de Commissie buitenlandse zaken, 11 

% in de Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken, en amper 

5,5 % in de Begrotingscommissie; 

Or. de 

 

Amendement   24 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat, overeenkomstig de 

resolutie over gendermainstreaming uit 

2003, elke parlementaire commissie één lid 

benoemt tot verantwoordelijke voor 

gendermainstreaming, en er zo een 

"netwerk voor gendermainstreaming" is 

ontstaan; overwegende dat in de 

daaropvolgende resoluties over dit 

onderwerp opgeroepen werd om het 

netwerk verder uit te bouwen, en om een 

gelijkaardig netwerk op te richten in de 

interparlementaire delegaties; overwegende 

dat het netwerk ondersteund wordt door 

een netwerk op personeelsniveau in de 

secretariaten van de commissies; 

K. overwegende dat, overeenkomstig de 

resolutie over gendermainstreaming uit 

2003, elke parlementaire commissie één lid 

benoemt tot verantwoordelijke voor 

gendermainstreaming, en er zo een 

"netwerk voor gendermainstreaming" is 

ontstaan; overwegende dat in de 

daaropvolgende resoluties over dit 

onderwerp opgeroepen werd om het 

netwerk verder uit te bouwen, en om een 

gelijkaardig netwerk op te richten in de 

interparlementaire delegaties; overwegende 

dat het netwerk ondersteund wordt door 

een netwerk op personeelsniveau in de 

secretariaten van de commissies; 

overwegende dat uit de studie van 2014 

blijkt dat de activiteiten van het netwerk 

geen impact hebben op de 

gendermainstreaming in de 

commissiewerkzaamheden; 

Or. pl 

 

Amendement   25 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 
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Overweging M 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat bij het MFK 

(meerjarig financieel kader) een 

gezamenlijke verklaring hoort van de drie 

instellingen, die overeengekomen zijn dat 

"in de jaarlijkse begrotingsprocedures voor 

het MFK 2014-2020 waar nodig 

genderelementen zullen worden 

geïntegreerd, waarbij rekening wordt 

gehouden met de wijze waarop het 

algeheel financieel kader van de Unie aan 

meer gendergelijkheid bijdraagt (en voor 

gendermainstreaming zorgt)"; 

M. overwegende dat bij het MFK 

(meerjarig financieel kader) een 

gezamenlijke verklaring hoort van de drie 

instellingen, die overeengekomen zijn dat 

"in de jaarlijkse begrotingsprocedures voor 

het MFK 2014-2020 waar nodig 

genderelementen zullen worden 

geïntegreerd, waarbij rekening wordt 

gehouden met de wijze waarop het 

algeheel financieel kader van de Unie aan 

meer gendergelijkheid bijdraagt (en voor 

gendermainstreaming zorgt)"; 

overwegende dat er desondanks in de 

praktijk meer inspanningen moeten 

worden verricht ter bevordering van 

gendermainstreaming en empowerment 

van vrouwen, omdat de bestaande 

beleidsmaatregelen slechts zeer ten dele 

ten uitvoer zijn gelegd en er onvoldoende 

financiële middelen beschikbaar zijn 

gesteld voor genderkwesties; 

Or. ro 

 

Amendement   26 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat het instrument 

genderbudgettering door geen van de EU-

instellingen consequent wordt toegepast; 

Or. en 

 

Amendement   27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 
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Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat gendermainstreaming 

zowel gaat over het integreren van een 

genderperspectief in de inhoud van de 

verschillende beleidsdomeinen, als over 

het zorgen voor vertegenwoordiging van 

vrouwen en mannen in die 

beleidsdomeinen; overwegende dat deze 

twee facetten in alle fases van het 

beleidsvormingsproces de nodige 

aandacht moeten krijgen; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   28 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat gendermainstreaming 

zowel gaat over het integreren van een 

genderperspectief in de inhoud van de 

verschillende beleidsdomeinen, als over het 

zorgen voor vertegenwoordiging van 

vrouwen en mannen in die 

beleidsdomeinen; overwegende dat deze 

twee facetten in alle fases van het 

beleidsvormingsproces de nodige aandacht 

moeten krijgen; 

O. overwegende dat gendermainstreaming 

zowel gaat over het integreren van een 

genderperspectief in de inhoud van de 

verschillende beleidsdomeinen, als over het 

zorgen voor vertegenwoordiging van 

vrouwen en mannen en personen van 

welke genderidentiteit dan ook in die 

beleidsdomeinen; overwegende dat deze 

twee facetten in alle fases van het 

beleidsvormingsproces de nodige aandacht 

moeten krijgen; 

Or. en 

 

Amendement   29 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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P. overwegende dat alle interne en externe 

EU-beleidsmaatregelen zodanig ontworpen 

moeten zijn dat zij in gelijke mate jongens 

en meisjes, mannen en vrouwen, en alle 

andere genderidentiteiten ten goede 

komen; 

P. overwegende dat alle interne en externe 

EU-beleidsmaatregelen zodanig ontworpen 

moeten zijn dat zij geen van de geslachten 

discrimineren en, waar mogelijk, de 

situatie van sociale groepen in een 

benadeelde positie verbeteren; 

Or. pl 

 

Amendement   30 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging P bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 P bis. overwegende dat de 

tenuitvoerlegging van 

gendermainstreaming in het 

evaluatieverslag van de Europese 

Commissie over de strategie voor de 

gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-

2015 wordt genoemd als een van de 

belangrijkste zwakke punten; 

Or. en 

 

Amendement   31 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat een gendergevoelig 

parlement een belangrijke rol speelt bij het 

bestrijden van genderongelijkheid, het 

faciliteren van gelijke participatie van 

vrouwen en mannen en het leggen van de 

grondslag voor een kader voor 

gendergendergelijkheid; 

Q. overwegende dat een gendergevoelig 

parlement een cruciale rol speelt bij het 

bestrijden van genderongelijkheid, het 

bevorderen van gelijke economische, 

sociale en politieke participatie van 

vrouwen en mannen en het uitbreiden van 

het kader voor gendergelijkheid; 

Or. en 
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Amendement   32 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 Q bis. overwegende dat scholing van EP-

leden en -personeelsleden, met name 

personen die een leidinggevende functie 

bekleden, op het gebied van 

gendermainstreaming van cruciaal belang 

is bij het bevorderen van de integratie van 

het genderperspectief op alle 

beleidsgebieden en in alle fasen van de 

beleidsvorming;  

Or. en 

 

Amendement   33 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging R 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

R. overwegende dat te weinig middelen en 

personeel worden toegekend om een reële 

vooruitgang in de gendermainstreaming 

van de werkzaamheden van het Parlement 

te waarborgen; 

R. overwegende dat de middelen en het 

personeel die worden toegekend om een 

reële vooruitgang in de 

gendermainstreaming van de 

werkzaamheden van het Parlement te 

waarborgen, niet efficiënt blijken; 

Or. pl 

 

Amendement   34 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging S 
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Ontwerpresolutie Amendement 

S. overwegende dat de systematische en 

periodieke verzameling van naar geslacht 

uitgesplitste gegevens en statistieken 

onontbeerlijk is om de vooruitgang op het 

vlak van gendergelijkheid te kunnen 

analyseren; 

S. overwegende dat de systematische en 

periodieke verzameling van naar geslacht 

uitgesplitste gegevens en statistieken nuttig 

is om de vooruitgang op het vlak van 

gendergelijkheid te kunnen analyseren; 

Or. pl 

 

Amendement   35 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging S 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

S. overwegende dat de systematische en 

periodieke verzameling van naar geslacht 

uitgesplitste gegevens en statistieken 

onontbeerlijk is om de vooruitgang op het 

vlak van gendergelijkheid te kunnen 

analyseren; 

S. overwegende dat de systematische en 

periodieke verzameling van naar geslacht 

uitgesplitste gegevens en statistieken bij 

beleidseffectbeoordelingen en in het kader 

van de beleidsvorming onontbeerlijk is om 

de vooruitgang op het vlak van 

gendergelijkheid te kunnen analyseren; 

overwegende dat er binnen het Parlement 

meer degelijk onderzoek gedaan moet 

worden om het belang en de gevolgen van 

instrumenten op het gebied van 

gendermainstreaming voor 

beleidsresultaten, -oplossingen en 

wetgevingsteksten in kaart te brengen; 

Or. en 

 

Amendement   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat vrouwen in topfuncties 

van het Parlement ondervertegenwoordigd 

blijven, en dat er een duidelijk 

T. overwegende dat vrouwen in topfuncties 

van het Parlement ondervertegenwoordigd 

blijven; 
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invloedsverschil is tussen de commissies 

die een man dan wel een vrouw als 

voorzitter hebben; overwegende dat 

mannen nog steeds dominant aanwezig 

zijn in de meest invloedrijke 

leidinggevende functies; 

Or. pl 

 

Amendement   37 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat vrouwen in topfuncties 

van het Parlement ondervertegenwoordigd 

blijven, en dat er een duidelijk 

invloedsverschil is tussen de commissies 

die een man dan wel een vrouw als 

voorzitter hebben; overwegende dat 

mannen nog steeds dominant aanwezig zijn 

in de meest invloedrijke leidinggevende 

functies; 

T. overwegende dat vrouwen in topfuncties 

van het Parlement ondervertegenwoordigd 

blijven; overwegende dat vrouwen in 

vergelijking met mannen vaker voorzitter 

zijn van minder belangrijke commissies; 

overwegende dat mannen nog steeds 

dominant aanwezig zijn in de meest 

invloedrijke leidinggevende functies; 

Or. en 

 

Amendement   38 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 T bis. overwegende dat er vanwege het 

bestaan van genderstereotypen sprake is 

van een ernstige segregatie bij belangrijke 

beleidsbepalende functies, die een 

verstorende werking heeft op 

machtsstructuren en de verdeling van 

middelen, en overwegende dat het 

Parlement meer moet doen om deze 

segregatie aan te pakken, en 

leiderschapscursussen voor vrouwen moet 
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organiseren als middel om hieraan een 

einde te maken, en vrouwen de 

gelegenheid moet bieden om ervaring op 

te doen op leidinggevende posities, door 

bijvoorbeeld mannelijke leidinggevenden 

tijdens afwezigheid te laten vervangen 

door vrouwen, zodat vrouwen aan hun 

carrière kunnen werken en hun 

leidinggevende vaardigheden en ervaring 

op dit gebied kunnen vergroten; 

Or. en 

 

Amendement   39 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 T bis. overwegende dat ook mannen 

betrokken moeten worden bij de 

bevordering van gendergelijkheid op alle 

gebieden en op alle niveaus en dat 

mannelijke EP-leden aangespoord moeten 

worden om zich binnen hun 

werkzaamheden met 

gendermainstreaming bezig te houden; 

Or. en 

 

Amendement   40 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 T ter. overwegende dat de 

verantwoordelijkheden op het gebied van 

besluitvorming vaak verdeeld zijn op basis 

van gender, in die zin dat mannen de 

beslissingen nemen over middelen, d.w.z. 

hoe het geld wordt uitgegeven, en 
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vrouwen besluiten over onderwerpen 

waarvoor geld en middelen nodig zijn, 

zoals onderwijs en sociale zekerheid; 

overwegende dat ervoor gezorgd moet 

worden dat de verhouding tussen mannen 

en vrouwen in besluitvormende functies 

evenwichtig is, om de kwaliteit van de 

besluitvorming te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement   41 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 T ter. overwegende dat het Parlement 

beschikt over de organisatorische 

structuur om gendermainstreaming bij 

zijn activiteiten te bevorderen, maar dat 

deze structuur beter gecoördineerd, 

versterkt en uitgebreid moet worden, door 

middel van een versterkte politieke en 

bestuurlijke inzet, om een hogere mate 

van gendergelijkheid te verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement   42 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 T quater. overwegende dat de 

interinstitutionele samenwerking tussen 

het Parlement, de Raad en de Commissie 

op het gebied van gendermainstreaming 

moet worden verbeterd, om ervoor te 

zorgen dat genderperspectieven in alle 

fasen van de beleidsvorming kunnen 

worden geïntegreerd en de 
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gendermainstreaming bij de 

werkzaamheden van het Parlement wordt 

ondersteund; 

Or. en 

 

Amendement   43 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging T quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 T quinquies. overwegende dat de inbreng 

van externe belanghebbenden, zoals 

maatschappelijke organisaties, lokale 

organisaties die zich inzetten voor 

vrouwenrechten en gendergelijkheid, 

internationale instellingen, de 

academische wereld en nationale 

parlementen, een belangrijke rol speelt bij 

de verbetering van de 

gendermainstreamingprocessen van het 

Parlement en tevens onmisbaar is als het 

gaat om het uitwisselen van informatie 

met het oog op de bevordering van beste 

praktijken; 

Or. en 

 

Amendement   44 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat de in 2007 

goedgekeurde resolutie bepaalt dat de 

gendermainstreaming van de 

werkzaamheden van het Parlement elke 

twee jaar beoordeeld moet worden; 

U. overwegende dat in de resolutie van het 

Parlement over gendermainstreaming uit 

2007 wordt voorgesteld de 

gendermainstreaming bij de 

werkzaamheden van het Parlement elke 

twee jaar te beoordelen; 

Or. en 
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Amendement   45 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is van mening dat een genderperspectief 

maar in een beleidsproces geïntegreerd is 

als twee verschillende facetten in 

overweging worden genomen: de inhoud 

van het beleid, en de 

gendervertegenwoordiging in de diensten 

en bij de beleidsvorming; 

1. is van mening dat een genderperspectief 

maar in een beleidsproces geïntegreerd is 

als twee verschillende facetten in 

overweging worden genomen: de inhoud 

van het beleid, en de 

gendervertegenwoordiging in de diensten 

en bij de beleidsvorming; benadrukt dat 

het eisen van gelijke kansen voor vrouwen 

en mannen tot uiting moet komen in een 

praktische benadering, waarbij vrouwen 

en mannen niet tegenover elkaar worden 

gesteld en niet tegen elkaar worden 

uitgespeeld; 

Or. de 

 

Amendement   46 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. merkt voorts op dat het voor het 

streven naar gendergelijkheid van 

cruciaal belang is om te kunnen 

beschikken over duidelijke gegevens over 

de gevolgen van het beleid; 

Or. en 

 

Amendement   47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. betreurt dat de activiteiten van deze 

verschillende voor gendermainstreaming 

bevoegde organen niet worden 

gecoördineerd of geïntegreerd, noch 

binnen het Parlement noch in 

samenwerking met andere instellingen (er 

is geen interinstitutioneel 

samenwerkingsmechanisme voor 

gendermainstreaming); neemt zich voor 

om een daadwerkelijke samenwerking 

tussen alle actoren binnen dit 

institutioneel kader tot stand te brengen, 

op basis van specifieke mechanismen 

zoals monitoring en feedback over 

prestaties; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   48 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. roept op om het netwerk voor 

gendermainstreaming, waarin niet alleen 

de commissies vertegenwoordigd zijn 

maar ook de interparlementaire 

delegaties, verder uit te bouwen, en vraagt 

dat het netwerk volledig betrokken wordt 

bij de regelmatige monitoring van 

gendermainstreaming over de 

beleidsgrenzen heen; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   49 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jytte Guteland, Jens Nilsson, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement 

5. roept op om het netwerk voor 

gendermainstreaming, waarin niet alleen de 

commissies vertegenwoordigd zijn maar 

ook de interparlementaire delegaties, 

verder uit te bouwen, en vraagt dat het 

netwerk volledig betrokken wordt bij de 

regelmatige monitoring van 

gendermainstreaming over de 

beleidsgrenzen heen; 

5. roept op om het netwerk voor 

gendermainstreaming, waarin niet alleen de 

commissies vertegenwoordigd zijn maar 

ook de interparlementaire delegaties, 

verder uit te bouwen, en vraagt dat het 

netwerk volledig betrokken wordt bij de 

regelmatige monitoring van 

gendermainstreaming over de 

beleidsgrenzen heen; wijst op het belang 

van een grotere deelname van EP-leden 

aan dit netwerk; pleit ervoor om bij het 

netwerk, net als bij commissies en 

delegaties, plaatsvervangende EP-leden 

aan te wijzen, zodat de participatiegraad 

zal stijgen; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. benadrukt dat procedures waarbij met 

andere commissies wordt samengewerkt 

het meest doeltreffend zijn om een 

gendergelijkheidsperspectief in het 

beleidsvormingsproces te integreren (zo 

wees de hiervoor genoemde studie uit 2014 

over dit onderwerp uit); benadrukt dat het 

belangrijk is dat de andere commissies 

hun medewerking verlenen aan 

gendermainstreaming, en het in hun 

werkzaamheden implementeren; 

6. benadrukt dat samenwerking met andere 

commissies op basis van relevante 

amendementen of adviezen die worden 

ingediend op het betrokken verslag, het 

meest doeltreffend is om een 

gendergelijkheidsperspectief in het 

beleidsvormingsproces te integreren (zo 

wees de hiervoor genoemde studie uit 2014 

over dit onderwerp uit); 

Or. pl 

 

Amendement   51 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. benadrukt dat procedures waarbij met 

andere commissies wordt samengewerkt 

het meest doeltreffend zijn om een 

gendergelijkheidsperspectief in het 

beleidsvormingsproces te integreren (zo 

wees de hiervoor genoemde studie uit 2014 

over dit onderwerp uit); benadrukt dat het 

belangrijk is dat de andere commissies hun 

medewerking verlenen aan 

gendermainstreaming, en het in hun 

werkzaamheden implementeren; 

6. benadrukt dat procedures waarbij met 

andere commissies wordt samengewerkt 

het meest doeltreffend zijn om een 

gendergelijkheidsperspectief in het 

beleidsvormingsproces te integreren (zo 

wees de hiervoor genoemde studie uit 2014 

over dit onderwerp uit); benadrukt dat het 

belangrijk is dat de andere commissies hun 

medewerking verlenen aan 

gendermainstreaming, en dit in hun 

werkzaamheden implementeren; 

Or. en 

 

Amendement   52 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de bevoegde diensten om te 

blijven werken aan maatregelen die voor 

een beter evenwicht tussen werk en 

privéleven moeten zorgen; betreurt dat 

vrouwelijke ambtenaren van het EP 

vooral tot de functiegroep assistent (AST) 

behoren; vraagt om de gendergelijkheid 

binnen het Parlement jaarlijks te analyseren 

op basis van naar geslacht uitgesplitste 

gegevens, op alle personeelsniveaus en in 

alle politieke lichamen, met inbegrip van 

parlementaire medewerkers, en vraagt dat 

het verslag hiervan openbaar wordt 

gemaakt; 

7. verzoekt de bevoegde diensten om te 

blijven werken aan maatregelen die voor 

een beter evenwicht tussen werk en 

privéleven moeten zorgen; vraagt om de 

gendergelijkheid binnen het Parlement 

jaarlijks te analyseren op basis van naar 

geslacht uitgesplitste gegevens, op alle 

personeelsniveaus en in alle politieke 

organen, en vraagt dat het verslag hiervan 

openbaar wordt gemaakt; 

Or. pl 

 

Amendement   53 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de bevoegde diensten om te 

blijven werken aan maatregelen die voor 

een beter evenwicht tussen werk en 

privéleven moeten zorgen; betreurt dat 

vrouwelijke ambtenaren van het EP vooral 

tot de functiegroep assistent (AST) 

behoren; vraagt om de gendergelijkheid 

binnen het Parlement jaarlijks te analyseren 

op basis van naar geslacht uitgesplitste 

gegevens, op alle personeelsniveaus en in 

alle politieke lichamen, met inbegrip van 

parlementaire medewerkers, en vraagt dat 

het verslag hiervan openbaar wordt 

gemaakt; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. en 

 

Amendement   54 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. pleit voor het aanpakken van de 

structurele belemmeringen voor deelname 

van vrouwen aan het politieke leven en 

voor het scheppen van een klimaat dat 

gunstig is voor deelname van vrouwen 

aan het politieke leven op welk niveau dan 

ook; merkt op dat het verenigen van werk, 

privé- en gezinsleven in de EU erkend 

wordt als belangrijke voorwaarde voor het 

bereiken van gendergelijkheid, en dringt 

erop aan dat de mogelijkheden van 

vrouwen om deel te nemen aan het 

politieke leven worden vergroot; zou 

graag zien dat er verder wordt nagedacht 

over verbetering van de maatregelen om 

de participatie van vrouwen binnen het 

Parlement te vergroten en over 

doeltreffender maatregelen om de 

participatie van vrouwen buiten het 

Parlement te bevorderen;  
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Or. en 

 

Amendement   55 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. betreurt dat de streefcijfers voor 

genderevenwicht in het hoger en 

middenkader die in 2006 door het Bureau 

werden goedgekeurd (verslag-Kaufmann), 

niet tegen de deadline van 2009 werden 

behaald en ook tot op heden niet zijn 

verwezenlijkt; merkt op dat de Groep op 

hoog niveau inzake gendergelijkheid en 

diversiteit deze streefcijfers telkens voor de 

daaropvolgende jaren heeft overgenomen; 

8. betreurt dat de streefcijfers voor 

genderevenwicht in het hoger en 

middenkader die in 2006 door het Bureau 

werden goedgekeurd (verslag-Kaufmann), 

niet tegen de deadline van 2009 werden 

behaald en ook tot op heden niet zijn 

verwezenlijkt; merkt op dat de Groep op 

hoog niveau inzake gendergelijkheid en 

diversiteit deze streefcijfers telkens voor de 

daaropvolgende jaren heeft overgenomen; 

dringt erop aan dat er doeltreffende en 

ingrijpende maatregelen worden genomen 

om deze gendergelijkheidsdoelstellingen 

op zo kort mogelijke termijn te 

verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement   56 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. dringt aan op positieve acties die 

zich richten op het vergroten van het 

aantal personen van het 

ondervertegenwoordigde geslacht in 

functies die hetzij door mannen hetzij 

door vrouwen gedomineerd worden, en 

die een nuttig instrument vormen om de 

gendergelijkheid te verbeteren; pleit in dit 

kader onder meer voor bindende 

wetgevingsmaatregelen die zich richten op 
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het verwezenlijken van gelijkheid binnen 

alle bestuursorganen en bij alle openbare 

benoemingen, en voor de ontwikkeling 

van instrumenten waarmee gelijke kansen 

voor mannen en vrouwen bij 

benoemingen en verkiezingen kunnen 

worden bewaakt; 

Or. en 

 

Amendement   57 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. merkt op dat de Groep op hoog niveau 

inzake gendergelijkheid en diversiteit 

bevoegd is voor de goedkeuring van een 

Actieplan voor de bevordering van 

gelijkheid en diversiteit in het Parlement, 

en voor de opvolging van de implementatie 

ervan; verzoekt de Groep op hoog niveau 

om met de steun van de bevoegde diensten 

een alomvattende routekaart voor 

gendergelijkheid in te dienen, die 

aangeeft hoe de vertegenwoordiging van 

vrouwen in het hoger en middenkader 

tegen 2020 met 40 % verhoogd kan 

worden; 

9. merkt op dat de Groep op hoog niveau 

inzake gendergelijkheid en diversiteit 

bevoegd is voor de goedkeuring van een 

Actieplan voor de bevordering van 

gelijkheid en diversiteit in het Parlement, 

en voor de opvolging van de implementatie 

ervan; 

Or. pl 

 

Amendement   58 

Eleonora Forenza 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. merkt op dat de Groep op hoog niveau 

inzake gendergelijkheid en diversiteit 

bevoegd is voor de goedkeuring van een 

Actieplan voor de bevordering van 

9. merkt op dat de Groep op hoog niveau 

inzake gendergelijkheid en diversiteit 

bevoegd is voor de goedkeuring van een 

Actieplan voor de bevordering van 
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gelijkheid en diversiteit in het Parlement, 

en voor de opvolging van de implementatie 

ervan; verzoekt de Groep op hoog niveau 

om met de steun van de bevoegde diensten 

een alomvattende routekaart voor 

gendergelijkheid in te dienen, die aangeeft 

hoe de vertegenwoordiging van vrouwen in 

het hoger en middenkader tegen 2020 met 

40 % verhoogd kan worden; 

gelijkheid en diversiteit in het Parlement, 

en voor de opvolging van de implementatie 

ervan; verzoekt de Groep op hoog niveau 

om met de steun van de bevoegde diensten 

een alomvattende routekaart voor 

gendergelijkheid in te dienen, die aangeeft 

hoe de vertegenwoordiging van vrouwen in 

het hoger en middenkader tegen 2020 

tot 50 % verhoogd kan worden; 

Or. en 

 

Amendement   59 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. merkt op dat de Groep op hoog niveau 

inzake gendergelijkheid en diversiteit 

bevoegd is voor de goedkeuring van een 

Actieplan voor de bevordering van 

gelijkheid en diversiteit in het Parlement, 

en voor de opvolging van de implementatie 

ervan; verzoekt de Groep op hoog niveau 

om met de steun van de bevoegde diensten 

een alomvattende routekaart voor 

gendergelijkheid in te dienen, die aangeeft 

hoe de vertegenwoordiging van vrouwen in 

het hoger en middenkader tegen 2020 met 

40 % verhoogd kan worden; 

9. merkt op dat de Groep op hoog niveau 

inzake gendergelijkheid en diversiteit 

bevoegd is voor de goedkeuring van een 

Actieplan voor de bevordering van 

gelijkheid en diversiteit in het Parlement, 

en voor de opvolging van de implementatie 

ervan; verzoekt de Groep op hoog niveau 

om met de steun van de bevoegde diensten 

een alomvattende routekaart voor 

gendergelijkheid in te dienen, die aangeeft 

hoe de vertegenwoordiging van vrouwen in 

het hoger en middenkader tegen 2020 tot 

40 % verhoogd kan worden; verzoekt DG 

personeelszaken en de politieke fracties te 

overwegen om, als er een vacature is, voor 

de functie van afdelingshoofd zowel een 

vrouw als een man voor te dragen; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. pleit ervoor dat de vaste rapporteur 

voor gendermainstreaming, als die functie 

eenmaal is ingesteld, met de Groep op 

hoog niveau samenwerkt om te 

waarborgen dat de voor het secretariaat 

en het personeel van het Parlement 

geldende streefcijfers inzake 

gendermainstreaming worden gehaald; 

Or. en 

 

Amendement   61 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. verzoekt DG personeelszaken om 

beste praktijken op het gebied van 

gendergelijkheid en diversiteit en 

technische bijstand uit te wisselen, 

bijvoorbeeld met het Congres van de VS 

en nationale organen voor 

gendergelijkheid, met betrekking tot het 

verbeteren van de positie van 

ondervertegenwoordigde raciale en 

etnische minderheden in het kader van 

aanwervingsprocedures voor kortlopende 

contracten en EPSO-

aanwervingsprocedures; dringt erop aan 

aandacht te besteden aan stagiairs, en 

initiatieven en programma's te 

ontwikkelen ter bevordering van 

stageplaatsen voor jongeren, met name 

vrouwen en ondervertegenwoordigde 

raciale en etnische minderheden; 

Or. en 

 

Amendement   62 

Jadwiga Wiśniewska 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de politieke fracties de 

mogelijkheid te overwegen om zowel een 

vrouw als een man als kandidaat-

voorzitter voor commissies en groepen 

voor te stellen; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   63 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. verzoekt politieke partijen hun 

verantwoordelijkheden ter zake van het 

bevorderen van de deelname van vrouwen 

in de politiek te nemen, aangezien de 

bevoegdheid om kandidaten te werven, 

selecteren en nomineren bij politieke 

partijen ligt, ongeacht het kiesstelsel; is 

van oordeel dat het daarom noodzakelijk 

is dat inspanningen ter oplossing van het 

probleem van de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

de politiek zich richten tot politieke 

partijen en hun standpunten over en 

strategieën voor inclusievere 

besluitvormende vergaderingen;  spoort 

de partijen aan om maatregelen te 

ontwikkelen ter bevordering van de 

participatie van vrouwen en om, in 

voorkomend geval, quota en regels voor 

de volgorde van de kandidaten op de 

kandidatenlijst voor de EU-verkiezingen 

vast te stellen, alsmede sancties voor niet-

nakoming van deze regels; is van oordeel 

dat partijen bijvoorbeeld gestimuleerd 

zouden kunnen worden door het hanteren 

van gelijkheidsdoelstellingen als 

voorwaarde te stellen voor het verkrijgen 

van partijfinanciering; 
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Or. en 

 

Amendement   64 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. merkt op dat gelijke 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen binnen alle commissies wenselijk 

is, voor zover de omstandigheden dat 

toelaten; verzoekt de politieke fracties te 

overwegen op gecoördineerde wijze in alle 

commissies EP-leden van het 

ondervertegenwoordigde geslacht te 

benoemen; verzoekt de politieke fracties 

een gelijk aantal mannelijke en 

vrouwelijke EP-leden te benoemen als 

leden en leden-plaatsvervangers van de 

Commissie FEMM, om de betrokkenheid 

van mannen bij het 

gendergelijkheidsbeleid te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement   65 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. benadrukt dat het gebruik van GMA's 

doeltreffender is dan werken met adviezen, 

omdat GMA's beknopter zijn, sneller 

ingediend kunnen worden en 

fundamentele, specifieke en afgebakende 

kwesties betreffen; roept de bevoegde 

commissie opnieuw op om deze werkwijze 

met GMA's in het reglement op te nemen, 

met inachtneming van de specifieke rol 

die de Commissie rechten van de vrouw en 

11. benadrukt dat het gebruik van GMA's 

eenvoudiger is dan werken met adviezen, 

omdat GMA's beknopter zijn, sneller 

ingediend kunnen worden en 

fundamentele, specifieke en afgebakende 

kwesties betreffen, maar merkt hierbij wel 

op dat meer werk moet worden gemaakt 

van de verbetering van hun substantiële 

waarde; 
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gendergelijkheid vervult bij 

gendermainstreaming als een horizontaal 

principe; 

Or. pl 

 

Amendement   66 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. benadrukt dat het gebruik van GMA's 

doeltreffender is dan werken met adviezen, 

omdat GMA's beknopter zijn, sneller 

ingediend kunnen worden en 

fundamentele, specifieke en afgebakende 

kwesties betreffen; roept de bevoegde 

commissie opnieuw op om deze werkwijze 

met GMA's in het reglement op te nemen, 

met inachtneming van de specifieke rol die 

de Commissie rechten van de vrouw en 

gendergelijkheid vervult bij 

gendermainstreaming als een horizontaal 

principe; 

11. benadrukt dat het gebruik van GMA's 

doeltreffender is dan werken met adviezen, 

omdat GMA's beknopter zijn, sneller 

ingediend kunnen worden en 

fundamentele, specifieke en afgebakende 

kwesties betreffen; roept de bevoegde 

commissie opnieuw op om deze werkwijze 

met GMA's in het reglement op te nemen, 

met inachtneming van de specifieke rol die 

de Commissie rechten van de vrouw en 

gendergelijkheid vervult bij 

gendermainstreaming als een horizontaal 

principe; dringt aan op nauwere 

samenwerking tussen de commissies, met 

als doel om de genderdimensie 

daadwerkelijk een plaats te geven in de 

verslagen; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. benadrukt dat de adviezen en de 

amendementen betreffende 

gendermainstreaming van de Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

(FEMM) automatisch geïntegreerd 
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zouden moeten worden in de 

werkzaamheden van de commissies ten 

principale, omdat daarover in de 

Commissie FEMM reeds is gestemd; 

herinnert eraan dat de praktijk van het 

accepteren van adviezen en GMA's van de 

Commissie FEMM op vrijwillige basis in 

strijd is met de wettelijke verplichting om 

te streven naar gendergelijkheid; 

Or. en 

 

Amendement   68 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. betreurt het dat er nog steeds geen 

maatregelen voor genderbudgettering zijn 

getroffen, ondanks de interinstitutionele 

verklaring over het bijdragen tot 

gendermainstreaming die als bijlage aan 

het MFK is toegevoegd; benadrukt in dit 

verband dat het noodzakelijk is om nauw 

toezicht te houden op hoe de principes van 

de gezamenlijke verklaring zijn 

geïmplementeerd, met name wat betreft de 

jaarlijkse begrotingsprocedures, en vraagt 

dat de bevoegde commissie een formele 

rol toegewezen krijgt bij de herziening van 

het MFK; 

12. merkt op dat er nog steeds geen 

maatregelen voor genderbudgettering zijn 

getroffen, ondanks de interinstitutionele 

verklaring over het bijdragen tot 

gendermainstreaming die als bijlage aan 

het MFK is toegevoegd; 

Or. pl 

 

Amendement   69 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. herinnert de Commissie eraan dat 

de gevolgen van besluiten over uitgaven 
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volledig andere gevolgen hebben voor 

vrouwen dan voor mannen vanwege 

verschillen in levensomstandigheden, 

leeftijd, herkomst, lichamelijke en 

geestelijke gesteldheid, opleiding, enz.; 

benadrukt dat de economische prestaties 

van een samenleving net zozeer op 

onbetaald als op betaald werk berusten, 

hoewel dit niet tot uitdrukking komt in de 

huidige begrotingsstructuur; 

Or. en 

 

Amendement   70 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. benadrukt dat het gendervriendelijk 

maken van de begroting behoort tot de 

middelen die beleidsmakers inzetten om de 

genderkloof te dichten; betreurt het dat uit 

inspanningen om de begroting 

gendervriendelijk te maken is gebleken dat 

het genderperspectief nog lang niet in alle 

beleid, op alle niveaus en in elke fase van 

het beleidsvormingsproces aanwezig is; 

13. benadrukt dat het gendervriendelijk 

maken van de begroting een van de 

belangrijkste middelen is die 

beleidsmakers inzetten om de genderkloof 

te dichten; betreurt het dat uit inspanningen 

om de begroting gendervriendelijk te 

maken is gebleken dat het 

genderperspectief nog lang niet in alle 

beleid, op alle niveaus en in elke fase van 

het beleidsvormingsproces aanwezig is; 

merkt op dat het in dit verband essentieel 

is om de capaciteit binnen het Parlement 

op het gebied van genderbewust 

budgetteren te vergroten, om de 

toezichthoudende rol van het Europees 

Parlement op dit gebied te versterken;  

Or. en 

 

Amendement   71 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement 

13. benadrukt dat het gendervriendelijk 

maken van de begroting behoort tot de 

middelen die beleidsmakers inzetten om de 

genderkloof te dichten; betreurt het dat uit 

inspanningen om de begroting 

gendervriendelijk te maken is gebleken dat 

het genderperspectief nog lang niet in alle 

beleid, op alle niveaus en in elke fase van 

het beleidsvormingsproces aanwezig is; 

13. benadrukt dat het gendervriendelijk 

maken van de begroting door middel van 

planning, programmering en budgettering 

die bijdraagt aan de bevordering van 

gendergelijkheid en de verwezenlijking 

van de rechten van vrouwen behoort tot de 

middelen die beleidsmakers inzetten om de 

genderkloof te dichten; betreurt het dat uit 

inspanningen om de begroting 

gendervriendelijk te maken is gebleken dat 

het genderperspectief nog lang niet in alle 

beleid, op alle niveaus en in elke fase van 

het beleidsvormingsproces aanwezig is; 

benadrukt dat beleidsmakers bij het 

opstellen van de begroting moeten laten 

meewegen dat besluiten over inkomsten 

en uitgaven andere gevolgen hebben voor 

mannen dan voor vrouwen; 

Or. en 

 

Amendement   72 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt dat het 

gendervriendelijk maken van de begroting 

de controleerbaarheid en transparantie 

van de maatregelen van regeringen op het 

gebied van gendergelijkheid bevordert; 

wijst erop dat de financiële en budgettaire 

controleerbaarheid in gevaar komt als 

begrotingstitels niet volledig transparant 

zijn en dat dan het risico toeneemt dat de 

doelstellingen op het gebied van 

gendergelijkheid bij het nemen van 

besluiten over de feitelijke bestedingen 

worden overschaduwd en op het tweede 

plan komen; 

Or. en 
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Amendement   73 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. verzoekt de Commissie bij alle 

nieuwe wetgevings- of beleidsvoorstellen 

een gendereffectbeoordeling uit te voeren, 

op basis van een grondige beoordeling 

van de effecten van nieuwe 

wetgevingsvoorstellen op de grondrechten 

en om te waarborgen dat de EU zich op 

het gebied van de eerbiediging van 

vrouwenrechten onberispelijk gedraagt; 

Or. en 

 

Amendement   74 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. herhaalt dat voldoende middelen nodig 

zijn, ook op het niveau van het Parlement, 

om naar geslacht gespecificeerde 

effectbeoordelingen en analyses te kunnen 

ontwikkelen; 

15. herhaalt dat er voldoende middelen 

nodig zijn, ook op het niveau van het 

Parlement, om naar geslacht 

gespecificeerde effectbeoordelingen en 

analyses te kunnen ontwikkelen, om de 

commissies te stimuleren om gebruik te 

maken van de interne deskundigheid (het 

secretariaat van de verantwoordelijke 

commissie, de beleidsondersteunende 

afdeling, de bibliotheek, enz.) en de 

externe deskundigheid van andere lokale, 

regionale, nationale en supranationale 

instellingen, of dit nu particuliere 

organen of overheidsorganen zijn, en van 

kleine, middelgrote en grote 

ondernemingen en van universiteiten die 

activiteiten ontplooien op het gebied van 

gendergelijkheid; 

Or. ro 
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Amendement   75 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. herhaalt dat voldoende middelen nodig 

zijn, ook op het niveau van het Parlement, 

om naar geslacht gespecificeerde 

effectbeoordelingen en analyses te kunnen 

ontwikkelen; 

15. herhaalt dat voldoende middelen nodig 

zijn, ook op het niveau van het Parlement, 

om naar geslacht gespecificeerde 

effectbeoordelingen en analyses te kunnen 

ontwikkelen; benadrukt dat bij dergelijke 

analyses en bij de methoden voor het 

verzamelen van gegevens rekening moet 

worden gehouden met de ervaringen van 

transgenders en interseksuelen; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. herhaalt dat voldoende middelen nodig 

zijn, ook op het niveau van het Parlement, 

om naar geslacht gespecificeerde 

effectbeoordelingen en analyses te kunnen 

ontwikkelen; 

15. herhaalt dat voldoende middelen nodig 

zijn, ook op het niveau van het Parlement, 

voor de ontwikkeling van naar geslacht 

gespecificeerde effectbeoordelingen en 

analyses, waaronder methoden voor 

gegevensverzameling die rekening houden 

met de ervaringen van LGBTIQ's; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

16. roept het EIGE op om alle commissies 

regelmatig te informeren, zodat het 

genderperspectief in alle domeinen van de 

beleidsvorming benadrukt wordt, en om 

de gegevens en de instrumenten die het 

heeft ontwikkeld, zoals het platform voor 

gendermainstreaming, beschikbaar te 

stellen; dit kadert binnen de bredere 

inspanningen om capaciteit op te bouwen 

en is ook bedoeld voor personeel en 

parlementaire medewerkers; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   78 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. roept het EIGE op om alle commissies 

regelmatig te informeren, zodat het 

genderperspectief in alle domeinen van de 

beleidsvorming benadrukt wordt, en om de 

gegevens en de instrumenten die het heeft 

ontwikkeld, zoals het platform voor 

gendermainstreaming, beschikbaar te 

stellen; dit kadert binnen de bredere 

inspanningen om capaciteit op te bouwen 

en is ook bedoeld voor personeel en 

parlementaire medewerkers; 

16. roept het EIGE op om alle commissies 

regelmatig te informeren, zodat het 

genderperspectief in alle domeinen van de 

beleidsvorming benadrukt wordt, en om de 

gegevens en de instrumenten die het heeft 

ontwikkeld, zoals het platform voor 

gendermainstreaming, beschikbaar te 

stellen; dit kadert binnen de bredere 

inspanningen om capaciteit op te bouwen 

en is ook bedoeld voor personeel en 

parlementaire medewerkers; verzoekt de 

Parlementaire Onderzoeksdiensten om 

regelmatig gedetailleerd kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek uit te voeren naar 

de vooruitgang op het gebied van 

gendermainstreaming binnen het 

Parlement en naar het functioneren van 

de daarvoor bedoelde 

organisatiestructuren; 

Or. en 

 

Amendement   79 
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Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. betreurt dat het Europees Instituut 

voor gendergelijkheid (EIGE) op dit 

moment over onvoldoende middelen 

beschikt om alle werkzaamheden 

waarmee het is belast uit te voeren, en 

benadrukt dat er dus voor gezorgd moet 

worden dat de begroting van het EIGE 

aldus gewijzigd wordt dat deze beter 

aansluit bij het ruime mandaat van dit 

instituut; 

Or. en 

 

Amendement   80 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt dat het gebruik van 

sekseneutrale taal in zijn werkzaamheden 

belangrijk is en een positief effect heeft; 

drukt nogmaals zijn steun uit voor de 

richtsnoeren van het Bureau inzake 

sekseneutraal taalgebruik en voor het feit 

dat deze voortdurend geactualiseerd 

worden, onder meer op basis van de 

instrumenten die op interinstitutioneel 

niveau ontwikkeld zijn; 

17. benadrukt dat het gebruik van 

genderneutrale taal nooit mag leiden tot 

het bedenken van termen waardoor het 

idee van gendergelijkheid belachelijk 

wordt gemaakt; 

Or. pl 

 

Amendement   81 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt dat het gebruik van 

sekseneutrale taal in zijn werkzaamheden 

belangrijk is en een positief effect heeft; 

drukt nogmaals zijn steun uit voor de 

richtsnoeren van het Bureau inzake 

sekseneutraal taalgebruik en voor het feit 

dat deze voortdurend geactualiseerd 

worden, onder meer op basis van de 

instrumenten die op interinstitutioneel 

niveau ontwikkeld zijn; 

17. benadrukt dat het gebruik van 

sekseneutrale taal in zijn werkzaamheden 

belangrijk is en een positief effect heeft; 

drukt nogmaals zijn steun uit voor de 

richtsnoeren van het Bureau inzake 

sekseneutraal taalgebruik en voor het feit 

dat deze voortdurend geactualiseerd 

worden, onder meer op basis van de 

instrumenten die door het EIGE en op 

interinstitutioneel niveau ontwikkeld zijn; 

dringt aan op specifieke scholing inzake 

het gebruik van sekseneutraal taalgebruik 

voor vertaal- en vertolkingsdiensten; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 – inleidende formule 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. merkt op dat op basis van de 

antwoorden op de vragenlijst 

geconcludeerd kan worden dat bepaalde 

instrumenten zeer doeltreffend zijn om een 

genderperspectief in de werkzaamheden 

van de commissies te integreren, 

waaronder: 

18. merkt op dat op basis van de 

antwoorden op de vragenlijsten over de 

stand van zaken op het gebied van 

gendermainstreaming binnen de 

parlementaire commissies geconcludeerd 

kan worden dat bepaalde instrumenten zeer 

doeltreffend zijn om een genderperspectief 

in de werkzaamheden van de commissies 

te integreren, waaronder: 

Or. en 

 

Amendement   83 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 – streepje 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

- stimuleren dat ontwerpvoorstellen voor - stimuleren dat ontwerpvoorstellen voor 
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wetgeving betreffende toekomstige 

overeenkomsten ex ante en ex post 

geëvalueerd worden; 

wetgeving en voor toekomstige 

overeenkomsten ex ante en ex post 

geëvalueerd worden; 

Or. en 

 

Amendement   84 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 – alinea 1 (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 pleit ten zeerste voor de verdere 

ontwikkeling en integratie van deze 

instrumenten in de werkzaamheden van 

het Parlement; 

Or. en 

 

Amendement   85 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit 

voor de ontwikkeling van gerichte en 

regelmatige opleidingen over 

gendermainstreaming, waarvoor 

voldoende middelen beschikbaar worden 

gemaakt en die in de specifieke behoeften 

van het Parlement voorzien; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   86 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement 

19. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor 

de ontwikkeling van gerichte en 

regelmatige opleidingen over 

gendermainstreaming, waarvoor voldoende 

middelen beschikbaar worden gemaakt en 

die in de specifieke behoeften van het 

Parlement voorzien; 

19. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor 

de ontwikkeling van gerichte en 

regelmatige opleidingen over 

gendermainstreaming, waarvoor voldoende 

middelen beschikbaar worden gemaakt en 

die in de specifieke behoeften van het 

Parlement voorzien; pleit ervoor dat in het 

kader van trainingen ook aandacht wordt 

besteed aan meervoudige en 

intersectionele discriminatie van vrouwen 

met een handicap, vrouwen met een 

migrantenachtergrond en vrouwen die tot 

een etnische minderheid behoren, Roma-

vrouwen, oudere vrouwen, alleenstaande 

moeders en LGBTI's; 

Or. en 

 

Amendement   87 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor 

de ontwikkeling van gerichte en 

regelmatige opleidingen over 

gendermainstreaming, waarvoor voldoende 

middelen beschikbaar worden gemaakt en 

die in de specifieke behoeften van het 

Parlement voorzien; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. en 

 

Amendement   88 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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19. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor 

de ontwikkeling van gerichte en 

regelmatige opleidingen over 

gendermainstreaming, waarvoor voldoende 

middelen beschikbaar worden gemaakt en 

die in de specifieke behoeften van het 

Parlement voorzien; 

19. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor 

de ontwikkeling van gerichte en 

regelmatige opleidingen over 

gendermainstreaming, waarvoor voldoende 

middelen beschikbaar worden gemaakt en 

die in de specifieke behoeften van het 

Parlement voorzien; wijst op de noodzaak 

van verplichte korte cursussen inzake 

gendermainstreaming, bijvoorbeeld twee 

uur durende workshops, voor alle 

medewerkers van het secretariaat van het 

Parlement die zich bezighouden met 

beleid, en van uitgebreidere scholing voor 

het middenkader en hoger leidinggevend 

personeel, met name afdelingshoofden; 

dringt erop aan dat EP-leden, 

parlementaire medewerkers en 

fractiemedewerkers toegang krijgen tot 

scholing inzake gendermainstreaming; 

Or. en 

 

Amendement   89 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 

worden dat alle diensten van het 

Parlement zich bewust zijn van hun 

verantwoordelijkheden inzake de 

toepassing van van gendermainstreaming, 

waaronder de diensten die bevoegd zijn op 

het gebied van personeelszaken, 

beveiliging en facilitaire ondersteuning; 

pleit voor invoering van specifieke 

richtsnoeren op het gebied van 

personeelszaken inzake transgenders en 

interseksuelen, en voor het aanbieden van 

genderneutrale sanitaire voorzieningen, 

ter verbetering van het welzijn van 

transgenders en interseksuelen op het 

werk; benadrukt dat gegevens over 

afgeronde of lopende procedures inzake 

gendererkenning beschermd moeten 
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worden; 

Or. en 

 

Amendement   90 

Angelika Mlinar 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 

worden dat alle diensten van het 

Parlement zich bewust zijn van hun 

verantwoordelijkheden inzake de 

toepassing van van gendermainstreaming, 

waaronder de diensten die bevoegd zijn op 

het gebied van personeelszaken, 

beveiliging en facilitaire ondersteuning; 

stelt voor specifieke richtsnoeren op het 

gebied van personeelszaken in te voeren 

voor de doeltreffende toepassing van 

gendermainstreaming, met als doel de 

verbetering van het welzijn van alle 

personeelsleden, waaronder 

transseksuelen en interseksuelen, op het 

werk; 

Or. en 

 

Amendement   91 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. herinnert eraan dat evaluaties en 

programma's op het gebied van 

gendermainstreaming vergezeld moeten 

gaan van doeltreffende follow-

upmaatregelen, om te waarborgen dat alle 

inspanningen doeltreffend zijn en 

eventuele problemen worden aangepakt; 

benadrukt dat het belangrijk is dat er in 
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voorkomend geval corrigerende 

maatregelen ten behoeve van 

gendermainstreaming genomen worden, 

als vastgesteld wordt dat er na de 

tenuitvoerlegging te weinig vooruitgang 

wordt geboekt; 

Or. en 

 

Amendement   92 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. pleit ervoor dat in het kader van 

trainingen ook aandacht wordt besteed 

aan meervoudige en intersectionele 

discriminatie van vrouwen met een 

handicap, vrouwen met een 

migrantenachtergrond en vrouwen die tot 

een etnische minderheid behoren, Roma-

vrouwen, oudere vrouwen, alleenstaande 

moeders en LGBTI's; 

Or. en 

 

Amendement   93 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. pleit ervoor dat er een systeem 

wordt ingevoerd waarbij personen die 

binnen het Europees Parlement hebben 

deelgenomen aan scholing inzake 

gendermainstreaming, daarvoor een 

officieel certificaat kunnen ontvangen, 

dat geldig is tijdens hun verdere 

loopbaan;  
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Or. en 

 

Amendement   94 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 quater. beveelt het directoraat-generaal 

dat bevoegd is inzake communicatie bij 

informatieverstrekking over de 

besluitvorming binnen het Parlement 

meer aandacht te schenken aan de 

genderdimensie; 

Or. en 

 

Amendement   95 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Gendermainstreaming in de 

werkzaamheden van de commissies 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   96 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. roept nogmaals op om de belofte om 

een tweejaarlijks verslag over 

gendermainstreaming in de 

werkzaamheden van het Parlement uit te 

brengen, effectief waar te maken; is zich 

bewust van de rol die het netwerk voor 

Schrappen 
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gendermainstreaming speelt bij het 

beoordelen van de stand van zaken van 

gendermainstreaming in alle 

beleidsdomeinen, en raadt aan om van de 

vragenlijst die als basis voor het 

hierboven genoemde verslag werd 

gebruikt, een jaarlijkse 

monitoringsmethode te maken; 

Or. pl 

 

Amendement   97 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. wijst erop dat het belangrijk is om 

ervoor te zorgen dat alle diensten zich 

bewust zijn van hun 

verantwoordelijkheden op het gebied van 

de toepassing van gendermainstreaming, 

onder meer op het gebied van 

personeelszaken, beveiliging en facilitaire 

ondersteuning, met betrekking tot de 

gelijkheid en gelijke vertegenwoordiging 

van vrouwen en het welzijn van 

LGBTIQ's; 

Or. en 

 

Amendement   98 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 ter. wijst erop dat het noodzakelijk is 

dat het welzijn van personen van welke 

genderidentiteit dan ook op het werk 

verbeterd wordt; pleit voor invoering van 

specifieke richtsnoeren op het gebied van 
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personeelszaken, waarin aandacht wordt 

besteed aan de perspectieven van 

LGBTIQ's; 

Or. en 

 

Amendement   99 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 quater. pleit voor het aanbieden van 

genderneutrale sanitaire voorzieningen en 

is van oordeel dat gegevens over 

afgeronde of lopende procedures inzake 

gendererkenning beschermd moeten 

worden; 

Or. en 

 

Amendement   100 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. merkt op dat de leden van het netwerk 

over het algemeen op de vragenlijst 

antwoordden dat in hun specifieke 

beleidsdomein rekening werd gehouden 

met genderspecifieke behoeften, en dit bij 

verschillende werkzaamheden, zoals 

verslagen, amendementen over gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen, onderzoeken, 

hoorzittingen, missies en 

gedachtewisselingen; 

Schrappen 

Or. pl 

 



AM\1084307NL.doc 51/64 PE575.339v01-00 

  NL 

Amendement   101 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. betreurt het dat een grote meerderheid 

van de commissies nog geen actieplan 

voor gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen voor hun werkzaamheden heeft 

goedgekeurd noch besproken; moedigt het 

netwerk voor gendermainstreaming aan 

om een algemeen actieplan voor 

gendermainstreaming goed te keuren en 

te voorzien in instrumenten voor 

opvolging en toezicht; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   102 

Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. betreurt het dat een grote meerderheid 

van de commissies nog geen actieplan voor 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen voor 

hun werkzaamheden heeft goedgekeurd 

noch besproken; moedigt het netwerk voor 

gendermainstreaming aan om een 

algemeen actieplan voor 

gendermainstreaming goed te keuren en te 

voorzien in instrumenten voor opvolging 

en toezicht; 

22. is ingenomen met de specifieke 

initiatieven op dit gebied die door diverse 

parlementaire commissies zijn 

goedgekeurd, en met name met de 

verslagen over de rol van de vrouw in de 

landbouw en in plattelandsgebieden en de 

rol van vrouwen en duurzame 

ontwikkeling in de visserijsector en 
betreurt dat een grote meerderheid van de 

commissies nog geen actieplan voor 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen voor 

hun werkzaamheden heeft goedgekeurd 

noch besproken; moedigt het netwerk voor 

gendermainstreaming aan om een 

algemeen actieplan voor 

gendermainstreaming goed te keuren en te 

voorzien in instrumenten voor opvolging 

en toezicht; 

Or. ro 
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Amendement   103 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. wijst erop dat het belangrijk is dat 

de voorzitter van het Europees Parlement, 

de secretaris-generaal en de Groep op 

hoog niveau inzake gendergelijkheid en 

diversiteit en de bevoegde commissie met 

alle commissies en delegaties 

samenwerken om ervoor te zorgen dat alle 

commissies een genderactieplan 

goedkeuren; pleit voor meer onderlinge 

coördinatie en samenwerking tussen het 

netwerk voor gendermainstreaming en de 

Groep op hoog niveau inzake 

gendergelijkheid en diversiteit; pleit 

ervoor dat de voorzitters van het netwerk 

voor gendermainstreaming regelmatig 

verslag uitbrengen aan en een 

gedachtewisseling houden met de Groep 

op hoog niveau inzake gendergelijkheid, 

en hiervan verslag uitbrengen tijdens 

vergaderingen van het netwerk; 

Or. en 

 

Amendement   104 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 ter. dringt met klem aan op de 

vaststelling van een duidelijke procedure 

en een duidelijk tijdschema voor de 

goedkeuring van genderactieplannen voor 

alle commissies en delegaties, en op de 

vaststelling van een procedure voor het 
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herformuleren en opnieuw indienen van 

een plan, ingeval een voorgesteld plan 

verworpen wordt; 

Or. en 

 

Amendement   105 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 quater. benadrukt dat de geringe 

opkomst van EP-leden bij vergaderingen 

van het netwerk voor 

gendermainstreaming zorgwekkend is; 

wijst erop dat het belangrijk is dat EP-

leden actief aan dit netwerk deelnemen; 

Or. en 

 

Amendement   106 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 quinquies. wijst erop dat het belangrijk 

is dat de leden en 

secretariaatsmedewerkers van alle 

commissies die verantwoordelijk zijn voor 

gendermainstreaming zorgen voor 

coördinatie en samenwerking met de 

leden en het secretariaat van de 

Commissie FEMM, voor een betere 

toetsing van de noodzaak tot 

gendermainstreaming binnen de 

beleidsactiviteiten van de verschillende 

commissies, en om vast te stellen in welke 

gevallen de inbreng van de Commissie 

FEMM noodzakelijk is; 

Or. en 
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Amendement   107 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 sexies. dringt er op aan dat de 

commissies hun beste praktijken op het 

gebied van gendermainstreaming 

uitwisselen en modelgenderactieplannen 

laten circuleren via het netwerk voor 

gendermainstreaming; 

Or. en 

 

Amendement   108 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. benadrukt dat het belangrijk is om de 

werking van het netwerk voor 

gendermainstreaming grondig te 

evalueren en op zoek te gaan naar 

manieren om zijn leden meer te betrekken 

en nog bewuster te maken; raadt aan dat 

de leden van het netwerk voor 

gendermainstreaming, waar mogelijk, 

leden van de Commissie rechten van de 

vrouw en gendergelijkheid zijn; raadt aan 

dat regelmatig contact en uitwisselingen 

plaatsvinden tussen de bevoegde 

commissie en het netwerk; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   109 

Monika Vana 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. benadrukt dat het belangrijk is om de 

werking van het netwerk voor 

gendermainstreaming grondig te evalueren 

en op zoek te gaan naar manieren om zijn 

leden meer te betrekken en nog bewuster te 

maken; raadt aan dat de leden van het 

netwerk voor gendermainstreaming, waar 

mogelijk, leden van de Commissie rechten 

van de vrouw en gendergelijkheid zijn; 

raadt aan dat regelmatig contact en 

uitwisselingen plaatsvinden tussen de 

bevoegde commissie en het netwerk; 

23. benadrukt dat het belangrijk is om de 

werking van het netwerk voor 

gendermainstreaming grondig te evalueren 

en op zoek te gaan naar manieren om zijn 

leden meer te betrekken en nog bewuster te 

maken; raadt aan dat de leden van het 

netwerk voor gendermainstreaming, waar 

mogelijk, leden van de Commissie rechten 

van de vrouw en gendergelijkheid zijn; 

raadt aan dat regelmatig contact en 

uitwisselingen plaatsvinden tussen de 

bevoegde commissie en het netwerk, en 

dat het netwerk vaker bijeenkomt; 

Or. en 

 

Amendement   110 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. benadrukt dat het belangrijk is om de 

werking van het netwerk voor 

gendermainstreaming grondig te evalueren 

en op zoek te gaan naar manieren om zijn 

leden meer te betrekken en nog bewuster te 

maken; raadt aan dat de leden van het 

netwerk voor gendermainstreaming, waar 

mogelijk, leden van de Commissie rechten 

van de vrouw en gendergelijkheid zijn; 

raadt aan dat regelmatig contact en 

uitwisselingen plaatsvinden tussen de 

bevoegde commissie en het netwerk; 

23. benadrukt dat het belangrijk is om de 

werking van het netwerk voor 

gendermainstreaming grondig te evalueren 

en op zoek te gaan naar manieren om zijn 

leden meer te betrekken en nog bewuster te 

maken; vindt dat de leden en 

plaatsvervangers van het netwerk voor 

gendermainstreaming toegewijd moeten 

zijn aan gendergelijkheid, maar niet 

noodzakelijkerwijs leden hoeven te zijn 

van de Commissie rechten van de vrouw, 

zodat een grotere pool van leden zich kan 

inzetten voor gendermainstreaming; raadt 

aan dat regelmatig contact en 

uitwisselingen plaatsvinden tussen de 

bevoegde commissie en het netwerk; 

Or. en 
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Amendement   111 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. stelt voor dat alle commissies eens 

in de twee jaar, gelijktijdig met het 

opstellen van het verslag over 

gendermainstreaming, een hoorzitting 

organiseren over gendermainstreaming 

binnen hun beleidsgebied, en dat alle 

commissies hun genderactieplan op basis 

van de uitkomsten van die hoorzitting 

actualiseren; 

Or. en 

 

Amendement   112 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. wijst erop dat de leden van elke 

commissie die zich bezighouden met 

gendermainstreaming een belangrijke 

taak hebben, omdat zij ervoor zorgen dat 

de Commissie FEMM een doeltreffende 

bijdrage kan leveren in de vorm van 

GMA's en adviezen, en dringt erop aan 

dat de verantwoordelijke leden van 

FEMM, met name de rapporteurs en 

schaduwrapporteurs, op doeltreffende 

wijze met de leden van de commissies die 

zich bezighouden met 

gendermainstreaming samenwerken, 

zodat deze kunnen deelnemen aan de 

GMA-procedure; wijst op het belang van 

nauwe samenwerking inzake GMA's en 

adviezen tussen de Commissie FEMM en 

de secretariaten van de commissies ten 

principale, om te zorgen voor een 

optimale organisatie en planning voor een 

doeltreffende input in het verslag; 
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Or. en 

 

Amendement   113 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. raadt aan dat het netwerk voor 

gendermainstreaming gezamenlijk wordt 

voorgezeten door een lid van de bevoegde 

commissie en een ander lid van het 

netwerk, dat op basis van een 

roulatiesysteem telkens uit een andere 

commissie komt, zodat het signaal wordt 

gegeven dat gendermainstreaming alle 

commissies betreft; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   114 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat het aanstellen van 

een vaste rapporteur voor 

gendermainstreaming zal zorgen voor een 

stevigere structuur, voor de stabiliteit die 

nodig is voor de samenwerking tussen het 

netwerk voor gendermainstreaming en de 

bevoegde commissie, en voor een 

permanente band met de andere organen 

voor gendermainstreaming in het 

Parlement; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   115 

Angelika Mlinar 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. is van oordeel dat er een intern 

toezichthoudend orgaan in het leven moet 

worden geroepen, dat belast wordt met de 

follow-up en evaluatie achteraf van de 

tenuitvoerlegging van instrumenten en 

acties met betrekking tot beide dimensies 

van gendermainstreaming; 

Or. en 

 

Amendement   116 

Julie Ward, Clare Moody, Mary Honeyball, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. dringt aan op meer toezicht op de 

prestaties van de medewerkers van de 

commissiesecretariaten die 

verantwoordelijk zijn voor 

gendermainstreaming binnen de 

commissies, en op duidelijke selectie- en 

prestatiecriteria; 

Or. en 

 

Amendement   117 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. stelt voor dat de Conferentie van 

commissievoorzitters en de Conferentie 

van delegatievoorzitters de vooruitgang op 

het gebied van gendermainstreaming 

binnen de commissies en delegaties twee 
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maal per jaar evalueren, in samenwerking 

met en op basis van inbreng van het 

netwerk voor gendermainstreaming en de 

bevoegde commissie; 

Or. en 

 

Amendement   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. is van mening dat sterkere 

interinstitutionele banden zullen zorgen 

voor een beter genderevenwicht in de EU-

beleidsvorming; merkt op dat nog geen 

gestructureerde samenwerking over 

gendermainstreaming is opgezet met 

andere institutionele partners, bijvoorbeeld 

de Commissie en het EIGE; roept de 

Commissie op om een passend kader voor 

te stellen waarbinnen een interinstitutionele 

samenwerking over gendermainstreaming 

kan opgestart worden en vraagt hierbij ook 

de andere relevante stakeholders te 

betrekken; 

26. is van mening dat sterkere 

interinstitutionele banden zullen zorgen 

voor een beter genderevenwicht in de EU-

beleidsvorming; merkt op dat nog geen 

gestructureerde samenwerking over 

gendermainstreaming is opgezet met 

andere institutionele partners, bijvoorbeeld 

de Commissie en het EIGE; roept de 

Commissie op om een passend kader voor 

te stellen waarbinnen een interinstitutionele 

samenwerking over gendermainstreaming 

kan opgestart worden; 

Or. pl 

 

Amendement   119 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. is van mening dat sterkere 

interinstitutionele banden zullen zorgen 

voor een beter genderevenwicht in de EU-

beleidsvorming; merkt op dat nog geen 

gestructureerde samenwerking over 

gendermainstreaming is opgezet met 

andere institutionele partners, bijvoorbeeld 

26. is van mening dat sterkere 

interinstitutionele banden zullen zorgen 

voor een beter genderevenwicht in de EU-

beleidsvorming; merkt op dat er op het 

gebied gendermainstreaming nog geen 

gestructureerde samenwerking is opgezet 

met andere institutionele partners, zoals de 
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de Commissie en het EIGE; roept de 

Commissie op om een passend kader voor 

te stellen waarbinnen een 

interinstitutionele samenwerking over 

gendermainstreaming kan opgestart 

worden en vraagt hierbij ook de andere 

relevante stakeholders te betrekken; 

Commissie, de Raad of het EIGE; roept de 

Commissie op om een passend kader voor 

te stellen voor de totstandbrenging van 

interinstitutionele samenwerking op het 

gebied van gendermainstreaming, zoals de 

oprichting van een interinstitutionele 

werkgroep op hoog niveau inzake 

gendermainstreaming, en daarbij ook 

andere belanghebbenden op dit gebied te 

betrekken; 

Or. en 

 

Amendement   120 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. dringt er bij het Parlement op aan 

gebruik te maken van zijn bevoegdheden 

om gendermainstreaming bij 

beleidsmaatregelen in bredere zin een 

impuls te geven; benadrukt dat 

gendermainstreaming in het kader van 

het Europees Semester actiever bevorderd 

moet worden, door 

gendergelijkheidsindicatoren te gebruiken 

om de prestaties van de lidstaten op dit 

gebied te meten en de lidstaten tot de orde 

te roepen als hun inspanningen te gering 

zijn om de doelstellingen inzake 

gendergelijkheid die op EU-niveau zijn 

overeengekomen te bereiken; 

Or. en 

 

Amendement   121 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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27. raadt aan dat de Europese Ombudsman 

elk jaar de Groep op hoog niveau inzake 

gendergelijkheid en diversiteit van het 

Parlement informeert over klachten van 

wanbeheer die betrekking hebben op 

gendergelijkheid in het Parlement, met 

inachtneming van het Besluit van het 

Europees Parlement inzake het Statuut van 

de Europese Ombudsman en de algemene 

voorwaarden voor de uitoefening van zijn 

ambt; 

27. raadt aan dat de Europese 

Ombudsman in zijn jaarverslag gegevens 

opneemt over klachten van wanbeheer die 

betrekking hebben op gendergelijkheid in 

het Parlement, met inachtneming van het 

Besluit van het Europees Parlement inzake 

het Statuut van de Europese Ombudsman 

en de algemene voorwaarden voor de 

uitoefening van zijn ambt; 

Or. pl 

 

Amendement   122 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. is van mening dat het delen van beste 

praktijken met andere organisaties ervoor 

zorgt dat de capaciteit in het Parlement 

opgebouwd wordt, en dat de implementatie 

van gendermainstreaming doeltreffender 

zal verlopen; roept op om op alle niveaus 

het delen van beste praktijken te 

organiseren met andere instellingen en 

organisaties zoals UN Women, de Raad 

van Europa, de EU-instellingen en de 

stakeholders die betrokken zijn bij het 

bevorderen van gendergelijkheid, zoals 

organen voor gendergelijkheid, de sociale 

partners en ngo's; stimuleert deelname aan 

specifieke programma's voor 

capaciteitsopbouw van andere 

internationale organisaties en raadt aan dat 

hun steun gewonnen wordt om op maat 

gemaakte programma's voor 

gendermainstreaming te organiseren; 

28. is van mening dat het delen van beste 

praktijken - geselecteerd op grond van 

objectieve criteria - met andere 

organisaties, ervoor zorgt dat de capaciteit 

in het Parlement opgebouwd wordt, en dat 

de implementatie van 

gendermainstreaming doeltreffender zal 

verlopen; stimuleert deelname aan 

specifieke programma's voor 

capaciteitsopbouw van andere 

internationale organisaties en raadt aan dat 

hun steun gewonnen wordt om op maat 

gemaakte programma's voor 

gendermainstreaming te organiseren; 

Or. pl 

 

Amendement   123 

Jadwiga Wiśniewska 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. benadrukt dat het noodzakelijk is om 

samen te werken met de nationale 

parlementen en om regelmatig 

gedachtewisselingen en contactmomenten 

vast te leggen, zodat de beste praktijken 

om gendermainstreaming te bevorderen 

verder ontwikkeld worden; raadt aan dat 

een interparlementaire bijeenkomst over 

gendermainstreaming wordt 

georganiseerd; 

29. benadrukt dat het noodzakelijk is om 

samen te werken met de nationale 

parlementen en om regelmatig 

gedachtewisselingen en contactmomenten 

vast te leggen, zodat de beste praktijken 

om gendermainstreaming te bevorderen 

verder ontwikkeld worden; herinnert 

eraan dat de Europese Unie niet bevoegd 

is om tussenbeide te komen in de 

samenstelling van de nationale 

parlementen en dat genderquota op de 

lijsten voor de verkiezing van het 

Europees Parlement ondoeltreffend 

blijken om gendergelijkheid te 

waarborgen; 

Or. pl 

 

Amendement   124 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. benadrukt dat het noodzakelijk is om 

samen te werken met de nationale 

parlementen en om regelmatig 

gedachtewisselingen en contactmomenten 

vast te leggen, zodat de beste praktijken 

om gendermainstreaming te bevorderen 

verder ontwikkeld worden; raadt aan dat 

een interparlementaire bijeenkomst over 

gendermainstreaming wordt 

georganiseerd; 

29. benadrukt dat het noodzakelijk is om 

samen te werken met de nationale 

parlementen en om regelmatig 

gedachtewisselingen en contactmomenten 

vast te leggen, zodat de beste praktijken 

om gendermainstreaming te bevorderen 

verder ontwikkeld worden; beveelt aan op 

gezette tijden interparlementaire 

bijeenkomsten inzake 
gendermainstreaming te organiseren; 

Or. en 

 

Amendement   125 

Clare Moody, Julie Ward, Viorica Dăncilă 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. benadrukt dat het noodzakelijk is om 

samen te werken met de nationale 

parlementen en om regelmatig 

gedachtewisselingen en contactmomenten 

vast te leggen, zodat de beste praktijken 

om gendermainstreaming te bevorderen 

verder ontwikkeld worden; raadt aan dat 

een interparlementaire bijeenkomst over 

gendermainstreaming wordt 

georganiseerd; 

29. benadrukt dat het noodzakelijk is om 

een open, permanente dialoog te voeren 

met de nationale parlementen, om 

regelmatige gedachtewisselingen te 

realiseren, nieuwe technieken uit te 

wisselen en verslag uit te brengen van 

beleidseffectbeoordelingen, teneinde een 

gezamenlijke aanpak te bevorderen en 

verder te werken aan de ontwikkeling van 

beste praktijken op het gebied van de 

bevordering van gendermainstreaming; 

beveelt aan een interparlementaire 

bijeenkomst over gendermainstreaming te 

organiseren; 

Or. en 

 

Amendement   126 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. merkt op dat uit de door het 

Parlement gevraagde externe beoordeling 

met als titel "gendermainstreaming in 

commissies en delegaties van het 

Europees Parlement" blijkt dat de 

werkzaamheden van de Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

in het interne wetgevingsproces van het 

Parlement zeer ondoeltreffend zijn omdat 

haar aanbevelingen niet in aanmerking 

worden genomen door de andere 

gespecialiseerde commissies; verzoekt de 

Rekenkamer daarom, met inachtneming 

van de eisen inzake transparantie en goed 

financieel beheer op EU-niveau, de 

gendermainstreamingstructuren en - 

werkzaamheden van met name het 

Parlement, maar ook van de andere 
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instellingen en organen van de EU, aan 

een gedetailleerde kosten-/batenanalyse te 

onderwerpen; 

Or. de 

 


