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Amendement 1
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vrouwen in Saudi-
Arabië zowel in hun privéleven als in het 
openbaar nog steeds geconfronteerd 
worden met talrijke vormen van 
discriminatie en segregatie en dat zij voor 
de meest elementaire levensbeslissingen de 
toestemming van een mannelijke voogd 
nodig hebben;

A. overwegende dat vrouwen in Saudi-
Arabië zowel in hun privéleven als in het 
openbaar nog steeds geconfronteerd 
worden met talrijke vormen van 
discriminatie en segregatie en dat zij voor 
de meest elementaire levensbeslissingen de 
toestemming van een mannelijke voogd 
nodig hebben, met name voor bepaalde 
medische ingrepen;

Or. fr

Amendement 2
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vrouwen in Saudi-
Arabië zowel in hun privéleven als in het 
openbaar nog steeds geconfronteerd 
worden met talrijke vormen van 
discriminatie en segregatie en dat zij voor 
de meest elementaire levensbeslissingen de 
toestemming van een mannelijke voogd 
nodig hebben;

A. overwegende dat vrouwen in Saudi-
Arabië zowel in hun privéleven als in het 
openbaar nog steeds geconfronteerd 
worden met talrijke vormen van 
discriminatie, segregatie en geweld en dat 
zij voor de meest elementaire 
levensbeslissingen de toestemming van een 
mannelijke voogd nodig hebben; 
overwegende dat met name de islam resp. 
de islamitische wetgeving hieraan ten 
grondslag ligt;

Or. nl

Amendement 3
Barbara Matera
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Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vrouwen in Saudi-
Arabië zowel in hun privéleven als in het 
openbaar nog steeds geconfronteerd 
worden met talrijke vormen van 
discriminatie en segregatie en dat zij voor 
de meest elementaire levensbeslissingen de 
toestemming van een mannelijke voogd 
nodig hebben;

A. overwegende dat vrouwen in Saudi-
Arabië zowel in hun privéleven als in het 
openbaar nog steeds geconfronteerd 
worden met diverse vormen van 
discriminatie en segregatie en dat zij voor 
enkele van de meest elementaire 
levensbeslissingen de toestemming van een 
mannelijke voogd nodig hebben;

Or. it

Amendement 4
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende de recente 
inspanningen van de Saudische regering 
om de rechten van vrouwen, met name op 
het vlak van onderwijs, in de 
besluitvorming en inzake 
werkgelegenheidskwesties, te bevorderen 
en te verdedigen;

Or. it

Amendement 5
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het verslag van de 
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Wereldbank "Women, Business and the 
Law 2014: Removing Restrictions to 
Enhance Gender Equality"1 Saudi-Arabië 
aanduidt als het land waarin de wetgeving 
het economisch potentieel van vrouwen 
het meest beperkt.
1http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDK
M/WBL/Documents/Reports/2014/Women
-Business-and-the-Law-2014-Key-
Findings.pdf

Or. fr

Amendement 6
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van vrouwen in de Shuraraad, 
invoering van een wet om vrouwen, 
kinderen en huispersoneel tegen misbruik 
te beschermen, toekenning van 
vergunningen waardoor vrouwen als jurist 
kunnen werken); vraagt de EU de dialoog 
met Saudi-Arabië over verdere 
hervormingen met het oog op meer 
gendergelijkheid en welzijn voor vrouwen 
voort te zetten;

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van vrouwen in de Shuraraad, 
invoering van een wet om vrouwen, 
kinderen en huispersoneel tegen misbruik 
te beschermen, toekenning van 
vergunningen waardoor vrouwen als jurist 
kunnen werken); moedigt de Saudische 
autoriteiten aan erop toe te zien dat de 
maatregelen die zijn genomen in verband 
met vrouwenrechten zowel in de steden 
als op het platteland ten uitvoer worden 
gelegd; vraagt de EU de dialoog met 
Saudi-Arabië over verdere hervormingen 
met het oog op meer gendergelijkheid en 
welzijn voor vrouwen voort te zetten;

Or. fr
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Amendement 7
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van vrouwen in de Shuraraad, 
invoering van een wet om vrouwen, 
kinderen en huispersoneel tegen misbruik 
te beschermen, toekenning van 
vergunningen waardoor vrouwen als jurist 
kunnen werken); vraagt de EU de dialoog 
met Saudi-Arabië over verdere 
hervormingen met het oog op meer 
gendergelijkheid en welzijn voor vrouwen 
voort te zetten;

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van vrouwen in de Shuraraad, 
invoering van een wet om vrouwen, 
kinderen en huispersoneel tegen misbruik 
te beschermen, toekenning van 
vergunningen waardoor vrouwen als jurist 
kunnen werken); vraagt de EU de dialoog 
met Saudi-Arabië over verdere 
hervormingen met het oog op meer 
gendergelijkheid en welzijn voor vrouwen 
voort te zetten en stuurt aan op de 
aanwezigheid van vrouwen aan de 
onderhandelingstafel voor bilaterale 
akkoorden;

Or. it

Amendement 8
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van vrouwen in de Shuraraad, 
invoering van een wet om vrouwen, 
kinderen en huispersoneel tegen misbruik 
te beschermen, toekenning van 

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van 30 vrouwen in de 
Shuraraad (ofwel 20% van het totale 
aantal leden van deze raad), invoering van 
een wet om vrouwen, kinderen en 
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vergunningen waardoor vrouwen als jurist 
kunnen werken); vraagt de EU de dialoog 
met Saudi-Arabië over verdere 
hervormingen met het oog op meer 
gendergelijkheid en welzijn voor vrouwen 
voort te zetten;

huispersoneel tegen misbruik te 
beschermen, toekenning van vergunningen 
waardoor vrouwen als jurist kunnen 
werken); vraagt de EU de dialoog met 
Saudi-Arabië over verdere hervormingen 
met het oog op meer gendergelijkheid en 
welzijn voor vrouwen voort te zetten;

Or. it

Amendement 9
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van vrouwen in de Shuraraad, 
invoering van een wet om vrouwen, 
kinderen en huispersoneel tegen misbruik
te beschermen, toekenning van 
vergunningen waardoor vrouwen als jurist 
kunnen werken); vraagt de EU de dialoog 
met Saudi-Arabië over verdere 
hervormingen met het oog op meer 
gendergelijkheid en welzijn voor vrouwen 
voort te zetten;

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-
Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en 
passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, 
benoeming van vrouwen in de Shuraraad, 
invoering van een wet om vrouwen, 
kinderen en huispersoneel tegen misbruik 
te beschermen, toekenning van 
vergunningen waardoor vrouwen als jurist 
kunnen werken); vraagt de EU de dialoog 
met Saudi-Arabië over verdere 
hervormingen met het oog op meer 
gendergelijkheid, emancipatie van 
vrouwen en welzijn voor vrouwen voort te 
zetten;

Or. en

Amendement 10
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt echter dat de wet ter 
bescherming van vrouwen tegen huiselijk 
geweld die op 26 augustus 2013 is 
aangenomen vereist dat slachtoffers 
toestemming hebben van en vergezeld 
worden door hun wettelijke voogd 
wanneer ze een klacht indienen;

Or. fr

Amendement 11
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst nogmaals op het belang van 
een versterking van de politieke, 
economische en sociale rechten van 
vrouwen, met name op het vlak van 
familierecht (bv. met betrekking tot 
huwelijk, echtscheiding, voogdij over de 
kinderen, rechten van ouders,
nationaliteit, erfelijkheid, 
rechtsbevoegdheid enz.), in 
overeenstemming met de internationale 
instrumenten;

Or. it

Amendement 12
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over de 
informatiecampagne van de nationale 
autoriteiten in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld om vrouwen bewust te maken 
van hun rechten en de maatregelen die 
zijn ingevoerd om hen te beschermen; 
benadrukt dat het nodig is dit soort 
informatiecampagnes ook aan mannen te 
richten, opdat zij zich ook bewust worden 
van de rechten van vrouwen en de 
algehele effecten van het niet-eerbiedigen 
van deze rechten op de maatschappij; 
beklemtoont dat deze informatie ook
geïsoleerde en plattelandsgebieden in het 
hele land moet bereiken;

Or. fr

Amendement 13
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Saudische regering op om 
beleid in te voeren dat vrouwen en hun rol 
in de maatschappij, bedrijven en politieke 
activiteiten bevordert en onderwijs voor 
vrouwen aanmoedigt;

Or. en

Amendement 14
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Saudische regering een 
einde te maken aan de beperking van het 
vrije verkeer van vrouwen, met name het 
verbod op autorijden, alsook aan de 
beperking van hun arbeidskansen, 
rechtspersoonlijkheid en 
vertegenwoordiging in gerechtelijke 
procedures;

3. erkent de inspanningen van de 
Saudische autoriteiten om wetgeving ten 
voordele van vrouwen te ontwikkelen en 
om de recente debatten over deze thema's 
op gang te brengen; verzoekt de Saudische 
regering een einde te maken aan de 
beperking van het vrije verkeer van 
vrouwen, met name het verbod op 
autorijden, alsook aan de beperking van 
hun arbeidskansen, rechtspersoonlijkheid 
en vertegenwoordiging in gerechtelijke 
procedures;

Or. it

Amendement 15
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is verheugd over de beslissingen van 
het ministerie van Arbeid, in 
samenwerking met het Fonds voor 
Menselijke Ontwikkeling, om de 
aanwerving van vrouwen in diverse 
privésectoren te versnellen en te 
bevorderen, en verzoekt het ministerie 
inspanningen te leveren om een concrete 
toepassing en efficiënte opvolging van de 
bovengenoemde maatregelen te 
verzekeren;

Or. it

Amendement 16
Antonyia Parvanova
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Saudische autoriteiten de 
strijd aan te binden met gedwongen 
huwelijken en huwelijken op erg jonge 
leeftijd, die een schending van de 
mensenrechten en een hinderpaal voor 
ontwikkeling zijn;

4. verzoekt de Saudische autoriteiten de 
strijd aan te binden met gedwongen 
huwelijken en huwelijken op erg jonge 
leeftijd, die een schending van de 
mensenrechten en een hinderpaal voor de 
ontwikkeling van gendergelijkheid zijn en 
sociale onrust veroorzaken;

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Saudische autoriteiten de 
strijd aan te binden met gedwongen 
huwelijken en huwelijken op erg jonge 
leeftijd, die een schending van de 
mensenrechten en een hinderpaal voor 
ontwikkeling zijn;

4. verzoekt de Saudische autoriteiten de 
strijd aan te binden met gedwongen 
huwelijken en huwelijken op erg jonge 
leeftijd, die een schending van de 
mensenrechten, een vorm van foltering en 
een hinderpaal voor ontwikkeling zijn;

Or. en

Amendement 18
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Saudische autoriteiten de 
strijd aan te binden met gedwongen 
huwelijken en huwelijken op erg jonge 

4. verzoekt de Saudische autoriteiten de 
strijd aan te binden met de traditie van 
gedwongen huwelijken en huwelijken op 
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leeftijd, die een schending van de 
mensenrechten en een hinderpaal voor 
ontwikkeling zijn;

erg jonge leeftijd, die een schending van de 
mensenrechten en een hinderpaal voor 
ontwikkeling zijn;

Or. it

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Saudi-Arabische regering 
op te reageren op meldingen van 
executies door middel van steniging met 
en zonder proces die in Saudi-Arabië 
plaatsgevonden zouden hebben; dit gaat 
in tegen de VN-Commissie voor de Status 
van de Vrouw die deze praktijk als een 
barbaarse vorm van foltering heeft 
veroordeeld;

Or. en

Amendement 20
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Saudische regering op het 
onderwijs voor vrouwen te herzien en te 
hervormen teneinde hun deelname aan de 
economie te verhogen en meer aandacht 
te creëren voor het stimuleren van 
ondernemersvaardigheden, en daarnaast 
genderspecifieke uitdagingen aan te 
pakken in de regelgeving om vrouwen 
gemakkelijker toegang te bieden tot 
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overheidsdiensten voor het vergunnen van 
bedrijven;

Or. en

Amendement 21
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op en is verheugd over het in 
samenwerking met de nationale 
organisatie voor gemeenschappelijke 
opleiding ingevoerde 
onderwijsprogramma dat erop gericht is 
meisjes voor te bereiden op hun intrede op 
de arbeidsmarkt; onderstreept de 
inspanningen van de Saudische 
autoriteiten om de positie van meisjes in 
het onderwijs te verbeteren en om hun 
kansen in nieuwe, doorgaans mannelijke 
sectoren te vergroten;

Or. it

Amendement 22
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat het gebruik van 
blogs, internet en sociale netwerken de 
voorbije jaren vooral bij vrouwen aan 
belang heeft gewonnen;

Or. it
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Amendement 23
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert de Saudische regering aan haar 
toezeggingen in het kader van het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen en het Verdrag 
inzake de rechten van het kind;

6. herinnert de Saudische regering aan haar 
toezeggingen in het kader van het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen en het Verdrag 
inzake de rechten van het kind en ook aan 
haar toezeggingen in het kader van 
Resolutie A/RES/53/144 van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
betreffende de goedkeuring van de 
Verklaring over de verdedigers van de 
mensenrechten; betreurt in dit verband de 
recente veroordeling van twee Saudische 
activistes tot 10 maanden gevangenisstraf 
en een verbod het grondgebied te verlaten 
voor een duur van twee jaar, omdat zij 
hulp verleend hadden aan een vrouw die 
slachtoffer was van partnergeweld;

Or. fr

Amendement 24
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert de Saudische regering aan haar 
toezeggingen in het kader van het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen en het Verdrag 
inzake de rechten van het kind;

6. herinnert de Saudische regering aan haar 
toezeggingen in het kader van het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen en het Verdrag 
inzake de rechten van het kind en 
herinnert haar er bijgevolg aan om het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en het verbod op elke vorm van 
discriminatie en geweld tegen vrouwen en 
meisjes op onmiskenbare wijze te 
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bekrachtigen;

Or. it

Amendement 25
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt dat holebi's en 
transgenders niet erkend worden door de 
Saudi-Arabische regering en uit zijn 
oprechte bekommernis over meldingen 
van inbreuken op de mensenrechten van 
(veronderstelde) holebi's en transgenders;

Or. en

Amendement 26
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt bij de Saudische autoriteiten aan 
op een oplossing voor het probleem van 
het misbruik van vrouwelijk migrerend 
huispersoneel, waarvan de 
arbeidsomstandigheden vaak neerkomen 
op dwangarbeid of slavernij;

7. dringt er bij de Saudische autoriteiten op 
aan de volledige en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de recent 
aangenomen juridische maatregelen ten 
gunste van de bescherming van 
huispersoneel te verzekeren en bijzondere 
aandacht te besteden aan het misbruik van 
vrouwelijk migrerend huispersoneel, 
waarvan de arbeidsomstandigheden vaak 
neerkomen op dwangarbeid of slavernij;

Or. it
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Amendement 27
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Saudische regering haar 
invloed als een van de leiders in de 
Islamitische en Arabische wereld aan te 
wenden om de integriteit, waardigheid en 
fundamentele rechten en vrijheden van 
vrouwen en meisjes te beschermen en te 
bevorderen.

8. verzoekt de Saudische regering haar 
invloed als een van de leiders in de 
Islamitische en Arabische wereld aan te 
wenden om de integriteit, waardigheid en 
fundamentele rechten en vrijheden van 
vrouwen en meisjes en de 
gelijkwaardigheid van beide geslachten in 
de maatschappij te beschermen en te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 28
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Saudische regering haar 
invloed als een van de leiders in de 
Islamitische en Arabische wereld aan te 
wenden om de integriteit, waardigheid en 
fundamentele rechten en vrijheden van 
vrouwen en meisjes te beschermen en te 
bevorderen.

8. verzoekt de Saudische regering haar 
invloed als een van de leiders in de 
Islamitische en Arabische wereld aan te 
wenden om meer doelgericht en efficiënt 
op te treden teneinde de integriteit, 
waardigheid en fundamentele rechten en 
vrijheden van vrouwen en meisjes te 
beschermen en te bevorderen.

Or. it

Amendement 29
Marina Yannakoudakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. roept de EU op in haar 
mensenrechtendialogen met Saudi-Arabië 
het voorkomen, onderzoeken en vervolgen 
van geweld tegen vrouwen te bevorderen 
en vraagt dat Saudi-Arabië het belang van 
de mensenrechtendialoog promoot bij 
andere derde landen in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika.

Or. en

Amendement 30
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept het belang van het 
open debat onder islamitische vrouwelijke 
intellectuelen om religieuze teksten te 
interpreteren vanuit het oogpunt van de 
rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid.

Or. it

Amendement 31
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. alle onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst met de EU 
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waarin Saudi-Arabië betrokken is, moeten 
in de eerste plaats voorzien in strenge 
voorschriften voor de waarborging van de 
bescherming van vrouwen en meisjes.

Or. en

Amendement 32
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. moedigt de Saudische regering aan 
om diverse vormen van partnerschap, 
uitwisselingen van goede praktijken en 
netwerken, al dan niet op internationaal 
niveau, tussen vrouwelijke kunstenaars en 
vrouwen in de cultuursector, media en 
journalistiek te ondersteunen.

Or. it

Amendement 33
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. moedigt de Saudische regering 
aan diverse vormen van interculturele en 
interreligieuze dialoog, in het bijzonder 
tussen vrouwen, te ondersteunen en te 
bevorderen.

Or. it


