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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin gemeenschappelijke 
waarden van de lidstaten worden benadrukt, zoals pluralisme, non-discriminatie, 
verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1, 2, 
3, 4, 5, 21 en 23,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
(IVDV) en het bijbehorende facultatief protocol,

– gezien het Vrouwenhandvest van de Europese Commissie,

A. overwegende dat geweld tegen vrouwen een schending van de mensenrechten vormt die alle 
sociale, culturele en economische lagen van de maatschappij treft;

B. overwegende dat de bevordering van de rechten van de vrouw, de bevordering van 
gendergelijkheid en de bestrijding van geweld tegen vrouwen stelselmatig tot hoeksteen van 
alle bilaterale en multilaterale betrekkingen moeten worden gemaakt, vooral met derde 
landen waarmee de EU associatie- en samenwerkingsovereenkomsten heeft;

C. overwegende dat aandringen op hervormingen de bevordering en eerbiediging van 
vrouwenrechten overal ter wereld blijft versterken, maar dat het nog steeds problematisch is 
om bepaalde culturele en traditionele overtuigingen en praktijken, die discriminerend zijn 
voor vrouwen en meisjes, aan te pakken;

D. overwegende dat alle vormen van geweld tegen en discriminatie ten koste van vrouwen, met 
inbegrip van seksueel misbruik, genitale verminking, commerciële seksuele uitbuiting, 
gendergerelateerd geweld en geweld in persoonlijke relaties en economische en sociale 
discriminatie op geen enkele politieke, maatschappelijke, religieuze of culturele grond zijn te 
rechtvaardigen, noch op grond van tradities van volkeren of stammen;

E. overwegende dat de rol van vrouwen en hun volwaardige participatie in het politieke, 
economische en maatschappelijke domein essentieel is, met name bij de vredesopbouw na 
oorlogen, bij onderhandelingen over een democratische overgang en bij conflictoplossings-, 
verzoenings- en stabilisatieprocessen;

1. herinnert eraan dat de situatie en de bevordering van de rechten van de vrouw en van 
gendergelijkheid en de bestrijding van geweld tegen vrouwen een essentieel onderdeel 
moeten zijn van de dialoog over de mensenrechten tussen de EU en derde landen waarmee de 
EU associatie- of samenwerkingsovereenkomsten heeft;

2. verzoekt de rechten van de vrouw en de situatie met betrekking tot die rechten systematisch 
op te nemen in de briefings die EP-leden bij reizen als lid van een delegatie of een officieel 
bezoek ter beschikking staan;
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3. verzoekt de Commissie en de lidstaten geweld tegen vrouwen en de gendergerelateerde 
dimensie van schendingen van de mensenrechten internationaal aan te pakken, met name in 
het verband van bilaterale associatie- en internationale handelsovereenkomsten die van 
kracht zijn en die waarover nog wordt onderhandeld;

4. steunt de Latijns-Amerikaanse staten in hun pogingen hun zorgvuldigheidsverplichting na te 
komen in termen van preventie van, aandacht voor, onderzoek naar, en gerechtelijke 
vervolging, bestraffing en vergoeding van feminicide; roept de Commissie ertoe op dit 
onderwerp regelmatig aan te kaarten in de politieke dialoog, in het bijzonder in het kader van 
de bestaande mensenrechtendialoog, en om mee te werken aan het zoeken naar remedies om 
geweld tegen vrouwen en feminicide uit te bannen in de context van het biregionale 
partnerschap;

5. is ingenomen met de benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie 
voor de mensenrechten en verzoekt hem bijzondere aandacht te schenken aan, en concrete 
acties te ondernemen ter bevordering van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid;

6. is ingenomen met Richtlijn 2011/0129 (COD) inzake minimumnormen voor de rechten van 
slachtoffers, die is aangenomen op 12 september 2012 en o.a. betrekking heeft op de gerichte 
en geïntegreerde ondersteuning van slachtoffers met specifieke behoeften, zoals slachtoffers 
van seksueel geweld, slachtoffers van gendergerelateerd geweld en slachtoffers van geweld 
in intieme relaties, met inbegrip van traumaondersteuning en begeleiding; dringt er derhalve 
bij de EDEO en de Commissie op aan deze maatregelen ter verbetering van de rechten van 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld in strafprocedures in het kader van het externe 
beleid te ondersteunen;

7. is ernstig bezorgd over de toename van gendergerelateerd geweld in vele delen van de wereld 
als een van de symptomen van de wereldwijde crisis, en met name over het stijgende aantal 
vrouwenmoorden in Mexico en andere landen van Midden- en Zuid-Amerika die 
plaatsvinden in de context van het daar alom aanwezige geweld en structurele discriminatie; 
veroordeelt scherp alle vormen van gendergerelateerd geweld en de absurde misdaad 
feminicide, evenals de heersende straffeloosheid voor deze misdaden, waardoor de 
moordenaars nog verder worden aangemoedigd;

8. erkent dat het Europees Initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR) een positieve 
rol speelt bij het waarborgen van vrouwenrechten en het beschermen van de verdedigers van 
vrouwenrechten, en herinnert eraan dat democratie de volledige participatie van vrouwen in 
het openbare leven inhoudt, zoals ook is gebleken na de Arabische Lente;

9. wijst erop dat de volledige participatie van vrouwen in de politiek zich niet beperkt tot 
statistische doelstellingen met betrekking tot het aantal kandidaten en gekozenen, en dat het 
waarborgen van gendergelijkheid inhoudt dat bij de beleidsvorming met de 
vrouwenrechtenproblematiek rekening moet worden gehouden en dat de vrije en effectieve 
participatie van vrouwen in alle aspecten van het openbare, politieke en economische leven 
moet worden gegarandeerd;

10. verzoekt de EDEO, de Raad en de Commissie om bij alle externe beleidsmaatregelen en 
financiële instrumenten een genderbewuste benadering toe te passen teneinde de 
geïntegreerde aanpak van gendergelijkheid te versterken en daardoor bij te dragen tot de 
bevordering van gendergelijkheid en de rechten van de vrouw en tot de bestrijding van 
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geweld tegen vrouwen;

11. onderstreept het belang van de rol van vrouwen en hun volwaardige participatie in de 
politieke en economische besluitvorming, met name bij de vredesopbouw na oorlogen, bij 
onderhandelingen over een democratische overgang en bij conflictoplossings-, verzoenings-
en stabilisatieprocessen, ten einde een groter bewustzijn te creëren omtrent en meer aandacht 
te schenken aan het tegengaan van discriminatie waaraan vrouwen in het huidige 
democratiseringsproces in tal van derde landen blootstaan;

12. onderstreept opnieuw dat alle vrouwen het grondrecht hebben op toegang tot openbare 
gezondheidszorgsystemen, in het bijzonder op primaire, gynaecologische en verloskundige 
gezondheidszorg zoals bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie;

13. is van mening dat het – om de daadwerkelijke participatie van vrouwen tot stand te brengen –
gezien hun huidige ondervertegenwoordiging in politieke en maatschappelijke organisaties 
noodzakelijk is om opleidings- en ondersteuningsmodules op te zetten, enerzijds voor het 
Europees personeel dat gaat over genderkwesties en anderzijds voor vrouwen in het veld, om 
hen in staat te stellen een doeltreffende bijdrage te leveren aan deze vredes- en 
conflictoplossingsprocessen;

14. spreekt zijn waardering uit voor de aanwezigheid van een genderdeskundige bij de meeste 
EU-verkiezingswaarnemingsmissies en voor de aandacht die wordt geschonken aan de 
deelname van vrouwen aan het verkiezingsproces, en dringt erop aan dat gevolg wordt 
gegeven aan de conclusies van de verslagen van de waarnemingsmissies;

15 onderstreept het belang van een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de 
samenstelling van de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU, aangezien dit bijdraagt tot 
een groter besef omtrent de participatie van vrouwen in het verkiezingsproces en aan het 
openbare leven, en tegelijkertijd de gendergelijkheid en rechten van de vrouw bevordert in 
derde landen die zich in een democratiseringsproces bevinden; 

16. onderstreept het belang van de specifieke steun van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) met betrekking tot de verzameling, verwerking en verspreiding van 
informatie over effectieve gendermainstreamingpraktijken.
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