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Amendement 1
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat de bevordering van 
vrouwenrechten een essentieel onderdeel 
moet vormen in de mensenrechtendialoog 
tussen de EU en derde landen; erkent de 
positieve rol van het Europees Instrument 
voor democratie en mensenrechten; 
moedigt de Europese Dienst voor Extern 
Optreden (EDEO) en de Commissie aan 
om in samenwerking met de individuele 
landen de problemen te identificeren die 
moeten worden aangepakt om ervoor te 
zorgen dat financiële en andere middelen 
doelgerichter kunnen worden ingezet;

1. herhaalt dat de bevordering van 
vrouwenrechten een essentieel onderdeel 
moet vormen in de mensenrechtendialoog 
tussen de EU en derde landen; erkent de 
positieve rol van het Europees Instrument 
voor democratie en mensenrechten; 
moedigt de Europese Dienst voor Extern 
Optreden (EDEO) en de Commissie aan 
om in samenwerking met de individuele 
landen de problemen te identificeren die 
moeten worden aangepakt om ervoor te 
zorgen dat financiële en andere middelen 
doelgerichter kunnen worden ingezet; 
meent dat de toekomstige toekenning van 
financiële en andere middelen afhankelijk 
moet worden gesteld van de vraag of deze 
doelstellingen al dan niet zijn 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 2
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herhaalt dat de bevordering van 
vrouwenrechten een essentieel onderdeel 
moet vormen in de mensenrechtendialoog 
tussen de EU en derde landen; erkent de 
positieve rol van het Europees Instrument 
voor democratie en mensenrechten; 
moedigt de Europese Dienst voor Extern 
Optreden (EDEO) en de Commissie aan 

1. herhaalt dat de bevordering van 
vrouwenrechten een essentieel onderdeel 
moet vormen in de mensenrechtendialoog 
tussen de EU en derde landen; erkent de 
positieve rol van het Europees Instrument 
voor democratie en mensenrechten; 
moedigt de Europese Dienst voor Extern 
Optreden (EDEO) en de Commissie aan 
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om in samenwerking met de individuele 
landen de problemen te identificeren die 
moeten worden aangepakt om ervoor te 
zorgen dat financiële en andere middelen 
doelgerichter kunnen worden ingezet;

om in samenwerking met de individuele 
landen de problemen te identificeren die 
moeten worden aangepakt om de 
verwezenlijking van de doelstellingen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de actieve 
participatie van vrouwen zowel aan de 
onderhandelingstafel als bij vreedzame 
overgangsprocessen moet worden 
verzekerd en aangemoedigd, aangezien 
vrouwen een sleutelrol kunnen spelen bij 
vredeshandhaving, het bevorderen van 
dialoog en conflictoplossing en  het in 
stand houden van de cohesie binnen een 
gemeenschap en haar structuren;

Or. en

Amendement 4
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie een speciale vertegenwoordiger voor 
de mensenrechten heeft aangewezen, een 
functie die het mogelijk moet maken de 
coördinatie, transparantie en 
zichtbaarheid van de EU-actie ter 
bevordering van de mensenrechten in de 
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wereld, en met name van de rechten van 
vrouwen, te verbeteren;

Or. fr

Amendement 5
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen gangbaar is;

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; roept 
alle lidstaten van de Raad van Europa op 
het Verdrag inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen te 
ondertekenen en te ratificeren en verzoekt 
de EU stappen te ondernemen om tot het 
verdrag toe te treden teneinde de 
samenhang tussen het interne en externe 
beleid inzake geweld tegen vrouwen te 
verzekeren; onderstreept het belang van 
voorlichting en bewustmakingscampagnes 
in gemeenschappen en meent dat 
mensenrechtenverdedigers die al actief 
zijn in de strijd tegen de genitale 
verminking van vrouwen hierbij moeten 
worden betrokken; 

Or. en

Amendement 6
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
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geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen gangbaar is;

geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen, uithuwelijking op jonge 
leeftijd en gedwongen huwelijken, 
vrouwenmoorden en andere 
gendergerelateerde schendingen van de 
mensenrechten gangbaar zijn;

Or. en

Amendement 7
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen gangbaar is;

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen gangbaar is; moedigt de 
EDEO en de EU-lidstaten aan om de 
kwestie van genitale verminking van 
vrouwen verder ter sprake te brengen in 
hun politieke en beleidsdialoog met 
partnerlanden waar deze praktijk nog 
steeds voorkomt; 

Or. en

Amendement 8
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen gangbaar is;

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen gangbaar is en verzoekt de 
Commissie de steunverlening aan landen 
waar genitale verminking van vrouwen 
wordt toegepast op te schorten;

Or. en

Amendement 9
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel geweld als 
oorlogswapen en huiselijk geweld; 
onderstreept het belang van voorlichting en 
bewustmakingscampagnes in 
gemeenschappen waar genitale verminking 
van vrouwen gangbaar is;

2. veroordeelt opnieuw elke vorm van 
geweld tegen vrouwen, inzonderheid het 
gebruik van seksueel misbruik en seksueel 
geweld als oorlogswapen en huiselijk 
geweld; onderstreept het belang van 
voorlichting en bewustmakingscampagnes 
in gemeenschappen waar seksueel 
misbruik van jonge meisjes en genitale 
verminking van vrouwen gangbaar zijn;

Or. en

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de EU op een grotere 
inspanning te doen om een einde te 
maken aan geslachtsselectieve praktijken, 
door de fundamentele oorzaken voor het 
ontstaan van een voorkeur voor zonen 
aan te pakken en weg te nemen, en de 
strijd aan te binden met gendercide, een 
toenemend en onderschat probleem in 
landen in Azië, Europa, Afrika en 
Amerika; blijft erbij dat dergelijk 
preventiebeleid een essentieel onderdeel 
zou moeten zijn van de EU-benadering 
van ontwikkelingssamenwerking;

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept de Commissie op om 
vrouwenrechten in haar 
onderhandelingen met alle kandidaat-
lidstaten zonder uitzondering centraal te 
stellen; herinnert eraan dat het 
aanhoudende ernstige geweld tegen 
vrouwen en meisjes een van de grootste 
tekortkomingen is van Turkije als 
kandidaat-lidstaat; roept de Turkse 
regering op de hervormingen te 
bespoedigen en zichtbare en concrete 
resultaten voor te leggen wat betreft de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling en de eerbiediging van 
vrouwenrechten;

Or. en
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Amendement 12
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de EU en de lidstaten de 
volledige participatie van vrouwen in de 
politieke en economische besluitvorming, 
met name bij vredesopbouw, 
democratisering en conflictoplossing, te 
ondersteunen;

3. verwelkomt de volledige participatie van 
vrouwen in de politieke en economische 
besluitvorming, met name bij 
vredesopbouw, democratisering en 
conflictoplossing;

Or. en

Amendement 13
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten, de Commissie en 
de EDEO de economische positie van 
vrouwen in de ontwikkelingslanden te 
helpen versterken door hun participatie in 
kleine en middelgrote ondernemingen en in 
de landbouw te bevorderen, alsook hun 
toegang tot landbezit te verbeteren;

4. verzoekt de lidstaten, de Commissie en 
de EDEO de economische en politieke 
positie van vrouwen in de 
ontwikkelingslanden te helpen versterken 
door hun participatie in kleine en 
middelgrote ondernemingen en in de 
landbouw te bevorderen, alsook hun 
toegang tot landbezit en betrokkenheid bij 
plattelandsontwikkelingsprojecten te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
derhalve derde landen verder aan te 
moedigen om bij de opstelling van hun 
nationale wetgeving rekening te houden 
met de rechten van vrouwen en de 
naleving ervan te verzekeren;

Or. en

Amendement 15
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders en de toegang tot onderwijs, 
met name voor meisjes en jonge vrouwen, 
te verwezenlijken;

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders en de toegang tot onderwijs, 
met name voor meisjes en jonge vrouwen, 
te verwezenlijken, waarbij staten blijk 
moeten geven van een krachtdadige inzet 
om de verantwoordings- en 
bewakingsmechanismen voor bestaande 
mensenrechtenverplichtingen te 
verbeteren, de toegang tot de rechtspraak 
voor iedereen te bevorderen en de 
daadwerkelijke participatie van de 
bevolking, met inbegrip van de meest 
gemarginaliseerde en benadeelde 
groepen, bij de besluitvorming en 
tenuitvoerlegging van het 
ontwikkelingsbeleid te verzekeren; 

Or. en

Amendement 16
Mikael Gustafsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders en de toegang tot onderwijs, 
met name voor meisjes en jonge vrouwen, 
te verwezenlijken;

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders en de toegang tot onderwijs, 
met name voor meisjes en jonge vrouwen, 
te verwezenlijken; beveelt aan om in de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
na 2015 een afzonderlijke doelstelling op 
te nemen voor vrouwenrechten en 
gendergelijkheid, waarbij de klemtoon 
wordt gelegd op seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders en de toegang tot onderwijs, 
met name voor meisjes en jonge vrouwen, 
te verwezenlijken;

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders, de toegang tot onderwijs en 
seksuele en reproductieve 
gezondheidsrechten, met name voor 
meisjes en jonge vrouwen, vóór afloop van 
de vastgestelde termijnen zoveel mogelijk 
te verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 18
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders en de toegang tot onderwijs, 
met name voor meisjes en jonge vrouwen, 
te verwezenlijken;

5. meent dat een grotere inspanning moet 
worden gedaan om de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake gendergelijkheid, de gezondheid 
van moeders en de toegang tot passende 
gezondheidszorg en onderwijs, met name 
voor de meest kwetsbare groepen zoals 
meisjes en jonge vrouwen, te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 19
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat er nog steeds 
onvoldoende aandacht is voor 
schendingen van de seksuele en 
reproductieve rechten die de 
inspanningen in het kader van het 
actieprogramma van Caïro (ICPD) 
ondermijnen en voor de bestrijding van 
discriminatie – met inbegrip van 
genderdiscriminatie en -ongelijkheid – in 
bevolkings- en ontwikkelingsstrategieën; 
onderstreept dat de voortgang op het 
gebied van reproductieve gezondheid 
binnen bepaalde contexten belemmerd 
wordt door schendingen zoals 
kinderhuwelijken, vroege en gedwongen 
huwelijken, het mislukken van de 
invoering van een wettelijke 
minimumleeftijd waarop een huwelijk 
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mag worden aangegaan en 
dwangpraktijken zoals gedwongen 
sterilisatie en genitale verminking, 
alsmede doordat vrouwen en meisjes de 
autonomie ontzegd wordt om zelf te 
beslissen over hun seksuele en 
reproductieve gezondheid, zonder 
discriminatie, dwang of geweld;

Or. en

Amendement 20
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt er bij de EU en haar lidstaten 
op aan er zorg voor te dragen dat de 
evaluatie van het ICPD+20 resulteert in 
een integrale evaluatie van alle aspecten 
die samenhangen met het volledig kunnen 
uitoefenen van seksuele en reproductieve 
rechten, en opnieuw een duidelijk en 
progressief standpunt in te nemen ten 
aanzien van seksuele en reproductieve 
rechten voor iedereen, in 
overeenstemming met de internationale 
normen op het gebied van de 
mensenrechten en met verdergaande 
verantwoording voor de vorderingen op 
dit gebied; verzoekt de EU en haar 
lidstaten er in het bijzonder zorg voor te 
dragen dat voor het evaluatieproces een 
participerende aanpak gevolgd wordt en 
dat de verschillende belanghebbende 
partijen, zowel het maatschappelijk 
middenveld als vrouwen, jongeren en 
jongvolwassenen, daar daadwerkelijk aan 
kunnen bijdragen; herinnert eraan dat 
het kader voor deze evaluatie gestoeld 
moet zijn op de mensenrechten, met 
specifieke aandacht voor de seksuele en 
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reproductieve rechten;

Or. en

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de conclusies van de 
EU-verkiezingswaarnemingsmissies 
steeds in aanmerking worden genomen bij 
het vaststellen van programma's om de 
participatie van vrouwen in het 
verkiezingsproces en de tenuitvoerlegging 
van de aanbevelingen van de missies te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 22
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt dat de conclusies van de EU-
verkiezingswaarnemingsmissies steeds in 
aanmerking worden genomen bij het 
vaststellen van programma's om de 
participatie van vrouwen in het 
verkiezingsproces en de tenuitvoerlegging 
van de aanbevelingen van de missies te 
bevorderen.

6. vraagt dat de conclusies van de EU-
verkiezingswaarnemingsmissies steeds in 
aanmerking worden genomen bij het 
vaststellen van programma's om de 
volledige en gelijke participatie van 
vrouwen in het verkiezingsproces en de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de missies te bevorderen.

Or. en


