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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het optreden van de 
Commissie zowel op beleidsniveau als via 
haar financierings- en 
begrotingssteuninstrumenten, gericht op 
bevordering van haar verbintenissen ter 
versterking van de positie van vrouwen, 
met name door te proberen de prioriteiten 
en behoeften van vrouwen te integreren in 
alle prioritaire gebieden van het externe 
optreden van de EU;

1. is verheugd over het optreden van de 
Commissie gericht op bevordering van 
haar verbintenissen ter versterking van de 
positie van vrouwen, met name door te 
proberen de prioriteiten en behoeften van 
vrouwen te integreren in alle prioritaire 
gebieden van het externe optreden van de 
EU;

Or. en

Amendement 2
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt hoe belangrijk het is om 
vrouwen te financieren zodat zij deel 
kunnen nemen aan en een leidende rol 
kunnen spelen in het herstellen van het 
gemeenschapsleven en de toegang tot 
voorzieningen, zoals water, elektriciteit, 
scholen, ziekenhuizen, wegen, en de 
(weder)opbouw van de juridische en 
bestuurlijke staatsstructuren;

Or. en
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Amendement 3
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de EDEO te zorgen voor een 
genderevenwicht bij het opstellen van 
voorstellen voor functies als 
delegatievoorzitter;

2. verzoekt de EDEO de beste kandidaten 
te selecteren bij het opstellen van 
voorstellen voor functies als 
delegatievoorzitter;

Or. en

Amendement 4
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de EDEO te zorgen voor een 
genderevenwicht bij het opstellen van 
voorstellen voor functies als 
delegatievoorzitter;

2. verzoekt de EDEO zijn capaciteit te 
vergroten om te zorgen voor een 
genderevenwicht bij het opstellen van 
voorstellen voor functies als 
delegatievoorzitter;

Or. en

Amendement 5
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
actieve maatregelen te treffen in het kader 
van het GBVB, met inbegrip van het 
Europees instrument voor de democratie en 
de mensenrechten, teneinde non-

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
actieve maatregelen te treffen in het kader 
van het GBVB, met inbegrip van het 
Europees instrument voor de democratie en 
de mensenrechten, teneinde non-
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discriminatie ten aanzien van geslacht, 
etnische afkomst, invaliditeit, leeftijd en 
seksuele geaardheid te bevorderen;

discriminatie te bevorderen en 
verschillende vormen van discriminatie 
ten aanzien van geslacht, etnische afkomst, 
invaliditeit, leeftijd en seksuele geaardheid 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 6
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
actieve maatregelen te treffen in het kader 
van het GBVB, met inbegrip van het 
Europees instrument voor de democratie en 
de mensenrechten, teneinde non-
discriminatie ten aanzien van geslacht, 
etnische afkomst, invaliditeit, leeftijd en 
seksuele geaardheid te bevorderen;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
actieve maatregelen te treffen in het kader 
van het GBVB, met inbegrip van het 
Europees instrument voor de democratie en 
de mensenrechten, teneinde non-
discriminatie ten aanzien van geslacht, 
etnische afkomst, invaliditeit, religie, 
leeftijd en seksuele geaardheid te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 7
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
vrouwen te betrekken bij alle fasen van 
vredesonderhandelingen;

Or. en
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Amendement 8
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont de noodzaak van 
eerbiediging van het recht van meisjes om 
zich uit te spreken en te worden gehoord 
over kwesties aangaande hun gezondheid 
en menselijke waardigheid, waarbij wordt 
benadrukt dat de belangen van het kind 
voorop moeten staan; onderstreept dat 
alle kinderen, en met name meisjes, 
moeten opgroeien in een gezinsomgeving 
waar vrede, waardigheid, 
verdraagzaamheid, vrijheid, non-
discriminatie, gendergelijkheid en 
solidariteit centraal staan; verzoekt om de 
strikte toepassing van de Verklaring van 
Genève inzake de Rechten van het Kind 
en de verklaring van Beijing over 
vrouwen;

Or. en

Amendement 9
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de lage participatie van 
vrouwen in de politiek en de 
overheidsstructuren, waaronder in 
verschillende nationale onderhandelings-
en bemiddelingsorganen; beklemtoont dat 
het nodig is de institutionele 
mechanismen te herzien om 
gendergelijkheid te bevorderen en in 
voorkomend geval tijdelijke maatregelen 
te nemen, zoals positieve discriminatie, 
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voorkeursbehandelingen en de 
vaststelling van quota om de deelname 
van vrouwen aan het parlementaire en 
politieke leven in het algemeen, en aan 
alle instellingen, missies en 
desbetreffende nationale, regionale en 
internationale processen, met inbegrip 
van vredesondersteuningsoperaties, 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 10
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst erop dat nationale 
regeringen en subregionale, regionale en 
internationale organisaties alle openbare, 
communautaire en particuliere 
initiatieven moeten ondersteunen die de 
toegang van vrouwen tot hulpbronnen 
verbeteren en hun economische 
onafhankelijkheid vergroten, en die 
vrouwelijk ondernemerschap en de 
toegang van vrouwen tot markten en 
kredieten, bevorderen, met name in 
plattelandsgebieden; benadrukt dat lokale 
organisaties gemakkelijker toegang 
moeten krijgen tot nationale en 
internationale publieke financiering en 
dat vrouwen als deelnemers en 
begunstigden op gelijke voet moeten 
worden betrokken bij lokale 
ontwikkelingsprogramma's, 
werkgelegenheidsprogramma's, 
waaronder op het gebied van 
jeugdwerkloosheid, de verlening van 
eerstelijnsdiensten en programma's voor 
economisch herstel in conflictgebieden;

Or. en
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Amendement 11
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Europese dienst voor 
extern optreden om alle mogelijke 
maatregelen tegen het verschijnsel 
kindbruiden te nemen en om hiermee 
rekening te houden bij de formulering en 
bepaling van de strategieën van het 
externe beleid ten aanzien van de landen 
waar deze praktijk wijdverbreid is.

Or. it

Amendement 12
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verklaart dat bij de steunmaatregelen 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van crises en 
noodsituaties, en van landen waar de 
fundamentele vrijheden ernstig in het 
gedrang komen of waar ngo's in moeilijke 
omstandigheden moeten werken; benadrukt 
dat bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan situaties waarin vrouwen 
worden blootgesteld aan fysiek of 
psychologisch geweld;

7. verklaart dat bij de steunmaatregelen 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van crises en 
noodsituaties, en van landen waar de 
fundamentele vrijheden ernstig in het 
gedrang komen of waar ngo's in moeilijke 
omstandigheden moeten werken; moedigt 
de EDEO aan om samen met de 
betrokken bevolking een beperkt aantal 
prioriteiten te bepalen die in de eerste 
plaats en gelijktijdig moeten worden 
aangepakt, zodat de fondsen en middelen 
kunnen worden geconcentreerd om de 
doelstellingen beter te bereiken; benadrukt 
dat bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan situaties waarin vrouwen 
worden blootgesteld aan fysiek of 
psychologisch geweld;
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Or. fr

Amendement 13
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt hoe belangrijk het is het 
geweld tegen vrouwen en meisjes uit te 
roeien, gelet op het feit dat er in bepaalde 
gewapende conflicten op grootschalige en 
systematische wijze geweld wordt gepleegd 
tegen vrouwen – zo gebruiken gewapende 
groepen seksueel geweld, zoals 
verkrachting, gedwongen prostitutie en 
slavernij, als oorlogstactiek om burgers te 
terroriseren of te verdrijven of om 
conflictpartijen te bevoordelen; 

Or. en

Amendement 14
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt om de opzetting van 
steunregelingen en om investeringen in 
gespecialiseerde diensten voor vrouwen 
die tijdens conflicten of oorlogen het 
slachtoffer zijn geworden van 
gendergeweld en daarbij verkracht zijn of 
getraumatiseerd zijn geraakt;

Or. en
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Amendement 15
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van het versterken 
van de rol van vrouwen in het bevorderen 
van mensenrechten en democratische 
hervorming, in het ondersteunen van 
conflictpreventie en in het consolideren 
van politieke deelname en 
vertegenwoordiging.

8. benadrukt het belang van het versterken 
van de rol van vrouwen in het bevorderen 
van mensenrechten en democratische 
hervorming en in het ondersteunen van 
conflictpreventie.

Or. en

Amendement 16
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van het versterken 
van de rol van vrouwen in het bevorderen 
van mensenrechten en democratische 
hervorming, in het ondersteunen van 
conflictpreventie en in het consolideren 
van politieke deelname en 
vertegenwoordiging.

8. benadrukt het belang van het versterken
en het onder de aandacht brengen van de 
rol van vrouwen in het bevorderen van 
mensenrechten en democratische 
hervorming, in het ondersteunen van 
conflictpreventie en in het consolideren 
van politieke deelname en 
vertegenwoordiging.

Or. en

Amendement 17
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van het versterken 8. benadrukt het belang van het versterken 
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van de rol van vrouwen in het bevorderen 
van mensenrechten en democratische 
hervorming, in het ondersteunen van 
conflictpreventie en in het consolideren 
van politieke deelname en 
vertegenwoordiging.

van de rol van vrouwen in het bevorderen 
van mensenrechten en democratische 
hervorming, in het ondersteunen van 
conflictpreventie, in het consolideren van 
politieke deelname en vertegenwoordiging 
en in vredesonderhandelingen, 
vredesopbouw en de planning na afloop 
van conflicten.

Or. en

Amendement 18
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van het versterken 
van de rol van vrouwen in het bevorderen 
van mensenrechten en democratische 
hervorming, in het ondersteunen van 
conflictpreventie en in het consolideren 
van politieke deelname en 
vertegenwoordiging.

8. benadrukt het belang van het versterken 
van de rol van vrouwen in het bevorderen 
van mensenrechten en democratische 
hervorming, in het ondersteunen van 
conflictpreventie en in het consolideren 
van politieke deelname en 
vertegenwoordiging; merkt in dat opzicht 
ook op dat er rekening moet worden 
gehouden met de in de rapporten van de 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
EU geformuleerde aanbevelingen 
aangaande de deelname van vrouwen aan 
het verkiezingsproces;

Or. fr

Amendement 19
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert eraan dat de 
geloofwaardigheid van het externe 
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optreden van de Unie ook afhangt van de 
naleving van het beginsel van coherentie 
tussen het interne beleid en de 
doelstellingen inzake ontwikkeling.

Or. fr


