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Amendement 117
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 19 en 23,

gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 19, 23 en 25,

Or. en

Amendement 118
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 16 van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap,

Or. en

Amendement 119
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 5 van het internationale 
actieplan inzake vergrijzing van Madrid,
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Or. en

Amendement 120
Laurence J.A. J. Stassen

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het rapport "Geweld tegen 
vrouwen binnen de islam"1a van de Partij 
voor de Vrijheid,
______________
1a "Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam", Partij voor de Vrijheid, maart 
2013. Online beschikbaar onder: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf

Or. nl

Amendement 121
Salvador Sedó i Alabart

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld kan resulteren in lichamelijke, 
seksuele, emotionele of psychologische 
schade of economisch nadeel voor het 
slachtoffer;

B. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld kan resulteren in lichamelijke, 
seksuele, emotionele of psychologische 
schade en economisch of sociaal nadeel 
voor het slachtoffer;

Or. es

Amendement 122
Salvador Sedó i Alabart
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat vrouwen in de Unie als 
gevolg van verschillend beleid en 
verschillende wetgeving in de lidstaten niet 
dezelfde bescherming tegen geweld door 
mannen genieten;

L. overwegende dat vrouwen in de Unie als 
gevolg van verschillend beleid en 
verschillende wetgeving in de lidstaten niet 
dezelfde bescherming tegen geweld door 
mannen genieten, wat hen kwetsbaarder 
maakt;

Or. es

Amendement 123
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat het verbeteren van 
de economische en sociale 
onafhankelijkheid en participatie van 
vrouwen hun weerbaarheid tegen 
gendergerelateerd geweld vergroot;

Or. fr

Amendement 124
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er niet op 
stelselmatige wijze vergelijkbare gegevens 
over verschillende soorten geweld tegen 

O. overwegende dat er niet op 
stelselmatige wijze vergelijkbare gegevens 
over verschillende soorten geweld tegen 
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vrouwen in de Unie worden verzameld, 
zodat het moeilijk is de werkelijke omvang 
van het probleem vast te stellen en 
passende oplossingen te vinden;

vrouwen van alle leeftijden in de Unie 
worden verzameld, zodat het moeilijk is de 
werkelijke omvang van het probleem vast 
te stellen en passende oplossingen te 
vinden;

Or. en

Amendement 125
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat 
ouderenmishandeling internationaal 
beschouwd wordt als een schending van 
de rechten van oudere vrouwen, en 
erkend wordt dat ouderenmishandeling in 
alle lidstaten van de EU voorkomen en 
bestreden moet worden;

Or. en

Amendement 126
Laurence J.A. J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst nadrukkelijk op het rapport 
"Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam"1a van de Partij voor de Vrijheid, 
waarin onderzoek1b wordt aangehaald dat 
uitwijst dat op mondiaal niveau 91% en 
op Europees niveau 96% van alle geweld 
jegens vrouwen door mannen met een 
islamitische achtergrond wordt gepleegd;
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______________
1a "Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam", Partij voor de Vrijheid, maart 
2013. Online beschikbaar onder: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf
1b "Middle East Quarterly", P. Chesler, 
voorjaar 2010, p. 3-11.

Or. nl

Motivering

Dat de rapporteur met geen woord rept over de islam als één van de oorzaken van 
gendergerelateerd geweld – hoewel onderzoek overduidelijk uitwijst dat dergelijk geweld in 
islamitische gemeenschappen resp. islamitische landen een geregeld voorkomend fenomeen is 
–, is ronduit lafhartig te noemen.

Amendement 127
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt de Raad om in te spelen op de 
overbruggingsclausule, door een unaniem 
besluit aan te nemen waarmee 
gendergerelateerd geweld (waaronder 
genitale verminking van vrouwen) wordt 
aangewezen als een van de vormen van 
criminaliteit die in artikel 83, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden vermeld;

3. vraagt de Raad om in te spelen op de 
overbruggingsclausule, door een unaniem 
besluit aan te nemen waarmee 
gendergerelateerd geweld (waaronder 
genitale verminking van vrouwen) wordt 
aangewezen als een van de vormen van 
criminaliteit die in artikel 83, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden vermeld; wijst de 
Raad op de noodzaak toezicht te houden 
op de volledige uitvoering van bestaande 
wet- en regelgeving ter bescherming van 
slachtoffers van geweld;

Or. fr

Amendement 128
Mariya Gabriel
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Ontwerpresolutie
Lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie een strategie en 
een actieplan ter bestrijding van geweld 
tegen vrouwen voor de gehele EU te 
presenteren;

5. verzoekt de Commissie een strategie en 
een actieplan ter bestrijding van geweld 
tegen vrouwen voor de gehele EU te 
presenteren; daarin moet met name de 
nadruk worden gelegd op preventie 
teneinde vrouwen hun rechten te leren 
kennen, maar ook op de bewustmaking 
van mannen en jongens vanaf een jonge 
leeftijd over de fysieke en psychologische 
integriteit van vrouwen; verder moet 
daarin worden opgeroepen tot passende 
opleidingen voor politie en justitie 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van gendergerelateerd geweld 
en moeten de lidstaten worden 
aangemoedigd aandacht te besteden aan 
de begeleiding van slachtoffers om een 
levensproject uit te stippelen en hun 
vertrouwen te herstellen zodat ze niet 
hervallen in dezelfde patronen van 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid;

Or. fr

Amendement 129
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie een strategie en 
een actieplan ter bestrijding van geweld 
tegen vrouwen voor de gehele EU te 
presenteren;

5. verzoekt de Commissie een strategie en 
een actieplan ter bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen vrouwen voor de 
gehele EU te presenteren;

Or. en
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Amendement 130
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het doel van de verordening moet zijn 
maatregelen ter bevordering en 
ondersteuning van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van preventie van 
gendergerelateerd geweld vast te stellen.

Het doel van de verordening moet zijn 
maatregelen ter bevordering en 
ondersteuning van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van preventie van 
gendergerelateerd geweld vast te stellen.

Gendergerelateerd geweld moet worden 
beschouwd (zoals reeds wordt vermeld in 
Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad) als geweld dat 
zich richt tegen een persoon wegens het 
geslacht, de genderidentiteit of de 
genderexpressie van die persoon of 
waaronder personen van een bepaald 
geslacht in onevenredige mate te lijden 
hebben. Het kan resulteren in lichamelijke, 
seksuele, emotionele of psychologische 
schade of economisch nadeel voor het 
slachtoffer en kan geweld in hechte 
relaties, seksueel geweld (onder meer 
verkrachting, aanranding en seksuele 
intimidatie), mensenhandel, slavernij, en 
verschillende vormen van schadelijke 
praktijken zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
zogenaamde "eergerelateerde misdrijven" 
omvatten.

Gendergerelateerd geweld moet worden 
beschouwd (zoals reeds wordt vermeld in 
Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad) als geweld dat 
zich richt tegen een persoon wegens het 
geslacht, de genderidentiteit of de 
genderexpressie van die persoon of 
waaronder personen van een bepaald 
geslacht in onevenredige mate te lijden 
hebben. Het kan resulteren in lichamelijke, 
seksuele, emotionele of psychologische 
schade of economisch nadeel voor het 
slachtoffer en kan geweld in hechte 
relaties, seksueel geweld (onder meer 
verkrachting, aanranding en seksuele 
intimidatie), mensenhandel, slavernij, en 
verschillende vormen van schadelijke 
praktijken zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
zogenaamde "eergerelateerde misdrijven" 
omvatten.

De maatregelen moeten voorzien in: het 
ontwerpen, ten uitvoer leggen en 
evalueren van omvattende strategieën en 
programma's; het verrichten van 
onderzoek, met inbegrip van 
gegevensverzameling en -analyse; het 
organiseren van scholing voor de 
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betrokken ambtenaren; het uitwisselen 
van ervaringen, informatie en beste 
praktijken; bewustmaking; het instellen 
van hulplijnen; het openen van 
opvanghuizen en het uitrusten van 
opvanghuizen met voorzieningen en 
personeel.

Or. en

Amendement 131
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 1 over het doel en de 
strekking van de goed te keuren 
verordening

Aanbeveling 1 over het doel en de 
strekking van de goed te keuren 
verordening

Het doel van de verordening moet zijn 
maatregelen ter bevordering en 
ondersteuning van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van preventie van 
gendergerelateerd geweld vast te stellen.

Het doel van de verordening moet zijn 
maatregelen ter bevordering en 
ondersteuning van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van preventie van 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
en meisjes vast te stellen.

Gendergerelateerd geweld moet worden 
beschouwd (zoals reeds wordt vermeld in 
Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad1) als geweld 
dat zich richt tegen een persoon wegens het 
geslacht, de genderidentiteit of de 
genderexpressie van die persoon of 
waaronder personen van een bepaald 
geslacht in onevenredige mate te lijden 
hebben. Het kan resulteren in lichamelijke, 
seksuele, emotionele of psychologische 
schade of economisch nadeel voor het 

Geweld tegen vrouwen en meisjes (en 
ander gendergerelateerd geweld) moet 
worden beschouwd (zoals reeds wordt 
vermeld in Richtlijn 2012/29/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad1) als geweld 
dat zich richt tegen een persoon wegens het 
geslacht, de genderidentiteit of de 
genderexpressie van die persoon of 
waaronder personen van een bepaald 
geslacht in onevenredige mate te lijden 
hebben. Het kan resulteren in lichamelijke, 
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slachtoffer en kan geweld in hechte 
relaties, seksueel geweld (onder meer 
verkrachting, aanranding en seksuele 
intimidatie), mensenhandel, slavernij, en 
verschillende vormen van schadelijke 
praktijken zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
zogenaamde "eergerelateerde misdrijven" 
omvatten.

seksuele, emotionele of psychologische 
schade of economisch nadeel voor het 
slachtoffer en kan geweld in hechte 
relaties, seksueel geweld (onder meer 
verkrachting, aanranding en seksuele 
intimidatie), mensenhandel, slavernij, en 
verschillende vormen van schadelijke 
praktijken zoals gedwongen huwelijken, 
genitale verminking van vrouwen en 
zogenaamde "eergerelateerde misdrijven" 
omvatten.

De maatregelen moeten voorzien in: het 
ontwerpen, ten uitvoer leggen en evalueren 
van omvattende strategieën en 
programma's; het verrichten van 
onderzoek, met inbegrip van 
gegevensverzameling en -analyse; het 
organiseren van scholing voor de 
betrokken ambtenaren; het uitwisselen van 
ervaringen, informatie en beste praktijken; 
bewustmaking; het instellen van 
hulplijnen; het openen van opvanghuizen 
en het uitrusten van opvanghuizen met 
voorzieningen en personeel.

De maatregelen moeten voorzien in: het 
ontwerpen, ten uitvoer leggen en evalueren 
van omvattende strategieën en 
programma's; het verrichten van 
onderzoek, met inbegrip van 
gegevensverzameling en -analyse; het 
organiseren van scholing voor de 
betrokken ambtenaren; het uitwisselen van 
ervaringen, informatie en beste praktijken; 
bewustmaking; het instellen van 
hulplijnen; het openen van opvanghuizen 
en het uitrusten van opvanghuizen met 
voorzieningen en personeel.

De verordening moet op alle lidstaten van 
toepassing zijn. 

De verordening moet op alle lidstaten van 
toepassing zijn. 

______________ ________________
1 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57. 1 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

Or. en

Amendement 132
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 2 over preventiemaatregelen Aanbeveling 2 over preventiemaatregelen
De lidstaten moeten een aantal maatregelen 
ontwikkelen met het oog op de preventie 
van gendergerelateerd geweld. Zij moeten 

De lidstaten moeten een aantal maatregelen 
ontwikkelen met het oog op de preventie 
van gendergerelateerd geweld tegen 
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namelijk: vrouwen en meisjes. Zij moeten namelijk:
- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het veranderen 
van de mentaliteit van samenlevingen;

- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het veranderen 
van de mentaliteit van samenlevingen;

- relevant onderzoek doen inzake 
gendergerelateerd geweld, ook op het 
gebied van de oorzaken van en motieven 
voor geweld en gegevensverzameling en -
analyse, en zich daarbij inspannen om de 
criteria voor de registratie van 
gendergerelateerd geweld te 
standaardiseren, teneinde de verzamelde 
gegevens te kunnen vergelijken;

- relevant onderzoek doen inzake 
gendergerelateerd geweld, ook op het 
gebied van de oorzaken van en motieven 
voor geweld en gegevensverzameling en -
analyse, en zich daarbij inspannen om de 
criteria voor de registratie van 
gendergerelateerd geweld te 
standaardiseren, teneinde de verzamelde 
gegevens te kunnen vergelijken;

- scholing organiseren voor ambtenaren die 
mogelijk in contact komen met gevallen 
van gendergerelateerd geweld -met 
inbegrip van rechtshandhaving, sociale 
welvaart, gezondheidszorg en personeel 
voor crisiscentra- teneinde dergelijke 
gevallen op te sporen, te identificeren en 
op passende wijze het hoofd te bieden, met 
bijzondere aandacht voor de behoeften en 
rechten van slachtoffers;

scholing organiseren voor ambtenaren en 
beroepbeoefenaars die mogelijk in contact 
komen met gevallen van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen -met inbegrip van 
rechtshandhaving, sociale welvaart, 
gezondheidszorg en personeel voor 
crisiscentra- teneinde dergelijke gevallen 
op te sporen, te identificeren en op 
passende wijze het hoofd te bieden, met 
bijzondere aandacht voor de behoeften en 
rechten van slachtoffers;

- expertise, ervaringen, informatie en beste 
praktijken uitwisselen via het Europees 
netwerk inzake criminaliteitspreventie 
(ENCP);

- expertise, ervaringen, informatie en beste 
praktijken uitwisselen via het Europees 
netwerk inzake criminaliteitspreventie 
(ENCP);

- bewustmakingscampagnes opzetten, zo 
nodig in samenwerking met ngo's en 
andere belanghebbenden;

- bewustmakingscampagnes opzetten, in 
samenwerking met ngo's en andere 
belanghebbenden;

- indien deze nog niet bestaan: gratis 
nationale hulplijnen instellen met 
deskundig personeel;

- indien deze nog niet bestaan: gratis 
nationale hulplijnen instellen met 
deskundig personeel;

- gespecialiseerde opvanghuizen openen 
en uitrusten met voorzieningen en 
personeel, die plaats bieden aan ten minste 
1 vrouw per 10 000 inwoners.

- ervoor zorgen dat gespecialiseerde 
opvanghuizen zijn uitgerust met 
voorzieningen en personeel, die plaats 
bieden aan ten minste 1 vrouw per 10 000 
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inwoners.

- zorgen voor steun voor ngo's voor 
vrouwen en maatschappelijke organisaties 
die gendergerelateerd geweld tegen 
vrouwen en meisjes willen helpen 
voorkomen.

Or. en

Amendement 133
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten moeten een aantal maatregelen 
ontwikkelen met het oog op de preventie 
van gendergerelateerd geweld. Zij moeten 
namelijk:

De lidstaten moeten een aantal maatregelen 
ontwikkelen met het oog op de preventie 
van gendergerelateerd geweld. Zij moeten 
namelijk:

- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het veranderen 
van de mentaliteit van samenlevingen;

- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten op alle niveaus, gericht op het 
wegnemen van belemmeringen die 
vrouwen en meisjes beletten om hun 
volledige rechten vrij van geweld te 
genieten, en op het veranderen van de 
mentaliteit van samenlevingen;

- relevant onderzoek doen inzake 
gendergerelateerd geweld, ook op het 
gebied van de oorzaken van en motieven 
voor geweld en gegevensverzameling en -
analyse, en zich daarbij inspannen om de 
criteria voor de registratie van 
gendergerelateerd geweld te 
standaardiseren, teneinde de verzamelde 
gegevens te kunnen vergelijken;

- relevant onderzoek doen inzake 
gendergerelateerd geweld, ook op het 
gebied van de oorzaken van en motieven 
voor geweld en gegevensverzameling en -
analyse, en zich daarbij inspannen om de 
criteria voor de registratie van 
gendergerelateerd geweld te 
standaardiseren, teneinde de verzamelde 
gegevens te kunnen vergelijken;

- scholing organiseren voor ambtenaren die 
mogelijk in contact komen met gevallen 
van gendergerelateerd geweld -met 

- scholing organiseren voor ambtenaren die 
mogelijk in contact komen met gevallen 
van gendergerelateerd geweld -met 
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inbegrip van rechtshandhaving, sociale 
welvaart, gezondheidszorg en personeel 
voor crisiscentra- teneinde dergelijke 
gevallen op te sporen, te identificeren en 
op passende wijze het hoofd te bieden, met 
bijzondere aandacht voor de behoeften en 
rechten van slachtoffers;

inbegrip van rechtshandhaving, sociale 
welvaart, gezondheidszorg en personeel 
voor crisiscentra- teneinde dergelijke 
gevallen op te sporen, te identificeren en 
op passende wijze het hoofd te bieden, met 
bijzondere aandacht voor de behoeften en 
rechten van slachtoffers;

- expertise, ervaringen, informatie en beste 
praktijken uitwisselen via het Europees 
netwerk inzake criminaliteitspreventie 
(ENCP);

- expertise, ervaringen, informatie en beste 
praktijken uitwisselen via het Europees 
netwerk inzake criminaliteitspreventie 
(ENCP);

- bewustmakingscampagnes opzetten, zo 
nodig in samenwerking met ngo's en 
andere belanghebbenden;

- bewustmakingscampagnes opzetten, in 
overleg en zo nodig in samenwerking met 
ngo's en andere belanghebbenden;

- indien deze nog niet bestaan: gratis 
nationale hulplijnen instellen met 
deskundig personeel;

- indien deze nog niet bestaan: gratis 
nationale hulplijnen met deskundig 
personeel instellen en ondersteunen;

- gespecialiseerde opvanghuizen openen en 
uitrusten met voorzieningen en personeel, 
die plaats bieden aan ten minste 1 vrouw 
per 10 000 inwoners.

- gespecialiseerde opvanghuizen ter 
beschikking stellen en uitrusten met 
voorzieningen en personeel, die plaats 
bieden aan ten minste 1 vrouw per 10 000 
inwoners.

Or. en

Amendement 134
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 2 over preventiemaatregelen Aanbeveling 2 over preventie- en 
bestrijdingsmaatregelen

Or. es

Amendement 135
Iratxe García Pérez
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Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten moeten een aantal maatregelen 
ontwikkelen met het oog op de preventie 
van gendergerelateerd geweld. Zij moeten 
namelijk:

De lidstaten moeten een aantal maatregelen 
ontwikkelen met het oog op de preventie 
en bestrijding van gendergerelateerd 
geweld. Zij moeten namelijk:

Or. es

Amendement 136
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het veranderen 
van de mentaliteit van samenlevingen;

elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, rekening houdend met het 
kader van zes doelstellingen op het gebied 
van geweld tegen vrouwen (beleid, 
preventie, bescherming, vervolging, 
voorzieningen en partnerschap), 
waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het veranderen 
van de mentaliteit van samenlevingen;

Or. es

Amendement 137
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera
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Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het veranderen
van de mentaliteit van samenlevingen;

- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen, vooroordelen en 
stereotypen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het bevorderen 
van een grondige verandering van het 
sociaal-cultureel gedrag;

Or. it

Amendement 138
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 

Ontwerpresolutie Amendement

- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen die vrouwen en meisjes 
beletten om hun volledige rechten vrij van 
geweld te genieten, en op het veranderen 
van de mentaliteit van samenlevingen;

- elk jaar omvattende strategieën en 
programma's ontwerpen, ten uitvoer leggen 
en evalueren, waaronder openbare 
onderwijsprogramma's en scholing voor 
docenten en beroepsbeoefenaars in de
recreatieve sector, gericht op het 
wegnemen van belemmeringen die 
vrouwen en meisjes beletten om hun 
volledige rechten vrij van geweld te 
genieten, en op het veranderen van de 
mentaliteit van samenlevingen;

(…) (…)
- expertise, ervaringen, informatie en beste 
praktijken uitwisselen via het Europees 
netwerk inzake criminaliteitspreventie 
(ENCP)

- expertise, ervaringen, informatie en beste 
praktijken uitwisselen via het Europees 
netwerk inzake criminaliteitspreventie 
(ENCP) en andere relevante EU-
platformen voor beroepsbeoefenaars zoals 
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Cepol, Eurojust en geneeskundige en 
verpleegkundige afdelingshoofden in de 
EU

(…) (…)

- gespecialiseerde opvanghuizen openen en 
uitrusten met voorzieningen en personeel, 
die plaats bieden aan ten minste 1 vrouw 
per 10 000 inwoners.

- gespecialiseerde opvanghuizen openen
als een veilige en bekrachtigende 
omgeving voor vrouwen en uitrusten met 
voorzieningen en passend opgeleid 
personeel, die plaats bieden aan ten minste 
1 vrouw per 10 000 inwoners.

Or. en

Amendement 139
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

- scholing organiseren voor ambtenaren die 
mogelijk in contact komen met gevallen 
van gendergerelateerd geweld – met 
inbegrip van rechtshandhaving, sociale 
welvaart, gezondheidszorg en personeel 
voor crisiscentra – teneinde dergelijke 
gevallen op te sporen, te identificeren en 
op passende wijze het hoofd te bieden, met 
bijzondere aandacht voor de behoeften en 
rechten van slachtoffers;

- systematische scholing organiseren voor 
ambtenaren die mogelijk in contact komen 
met gevallen van gendergerelateerd geweld 
– met inbegrip van rechtshandhaving, 
sociale welvaart, hulp aan minderjarigen 
die slachtoffer of getuige zijn van geweld, 
gezondheidszorg en personeel voor 
crisiscentra – teneinde dergelijke gevallen 
op te sporen, te identificeren en op 
passende wijze het hoofd te bieden, met 
bijzondere aandacht voor de behoeften en 
rechten van slachtoffers;

Or. it

Amendement 140
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera
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Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

- bewustmakingscampagnes opzetten, zo 
nodig in samenwerking met ngo's en 
andere belanghebbenden;

- bewustmakingscampagnes opzetten, met 
inbegrip van campagnes die specifiek 
gericht zijn op mannen en jongens, zo 
nodig in samenwerking met ngo's, 
verenigingen, media en andere 
belanghebbenden;

Or. it

Amendement 141
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

- gespecialiseerde opvanghuizen openen en 
uitrusten met voorzieningen en personeel, 
die plaats bieden aan ten minste 1 vrouw 
per 10 000 inwoners.

- gespecialiseerde opvanghuizen openen 
(met inbegrip van eerstelijns 
hulpvoorzieningen voor slachtoffers van 
seksueel geweld) en uitrusten met 
voorzieningen en goed opgeleid personeel, 
die plaats bieden aan ten minste 1 vrouw 
per 10 000 inwoners.

Or. it

Amendement 142
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- mechanismen invoeren voor een 
eenvoudiger toegang tot gratis 
rechtsbijstand zodat de slachtoffers hun 
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rechten in de gehele Unie kunnen doen 
gelden,

Or. es

Amendement 143
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- rechtbanken die specifiek met de 
behandeling van gendergerelateerd 
geweld worden belast oprichten of het 
aantal daarvan verhogen; meer middelen 
en opleidingsmateriaal over 
gendergerelateerd geweld voor rechters, 
openbare aanklagers en advocaten ter 
beschikking stellen; de gespecialiseerde 
afdelingen van 
rechtshandhavingsinstanties verbeteren 
door uitbreiding van het personeel en 
verbetering van hun opleiding en 
uitrusting;

Or. es

Amendement 144
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- in alle programma's, maatregelen en 
acties op passende wijze rekening houden 
met de kenmerken van slachtoffers met 
speciale behoeften zoals minderjarigen, 
vrouwen met een handicap, immigranten, 
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vrouwen die tot een minderheid behoren, 
oudere vrouwen, on- of laaggeschoolde
vrouwen of vrouwen die het risico lopen 
van sociale uitsluiting;

Or. es

Amendement 145
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- maatregelen opnemen in collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de coördinatie 
tussen werkgevers, vakbonden en 
ondernemingen en tussen hun respectieve 
bestuursorganen bevorderen met het oog 
op het verstrekken van relevante 
informatie aan slachtoffers over hun 
arbeidsrechten, en met name over 
vermindering of herverdeling van de 
arbeidstijd, geografische mobiliteit, 
verandering van werkplek, schorsing van 
de arbeidsovereenkomst met behoud van 
de arbeidsplaats, waarbij de periode van 
schorsing beschouwd wordt als effectieve 
bijdrageperiode met het oog op 
socialezekerheids- en 
werkloosheidsuitkeringen, en beëindiging 
van het arbeidscontract met recht op 
ontslagvergoeding;

Or. es

Amendement 146
Iratxe García Pérez
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Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- ervoor zorgen dat de geweldplegers 
gestraft worden in overeenstemming met 
de ernst van de feiten;

Or. es

Amendement 147
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- zorgen voor prioritaire toegang tot 
sociale huisvesting voor slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld;

Or. es

Amendement 148
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Streepje 7 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gendergerelateerd geweld opnemen als 
criterium voor het verlenen van asiel;

Or. es

Amendement 149
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera
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Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de slachtoffers tijdig en adequaat 
informeren over de mogelijke 
bescherming en hulp en de bestaande 
wettelijke maatregelen, mede om ervoor te 
zorgen dat de slachtoffers worden 
aangemoedigd om te getuigen;

Or. it

Amendement 150
Inês Zuber

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– geweld in al zijn vormen en met al zijn 
onderliggende oorzaken voorkomen en 
bestrijden en tegelijkertijd specifieke 
maatregelen aannemen om elk aspect 
ervan aan te pakken, waarbij zij steeds 
moeten uitgaan van gelijke rechten en 
plichten voor mannen en vrouwen in alle 
aspecten van het leven; het recht op 
fysieke en morele integriteit; het recht op 
juridische bescherming en toegang tot de 
rechtbanken om de rechten te verdedigen; 
het recht op een waardige baan; het recht 
op gelijk loon voor gelijk werk;

Or. pt

Amendement 151
Inês Zuber
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Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– sociale en economische voorwaarden 
garanderen die de autonomie en 
onafhankelijkheid van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld verzekeren;

Or. pt

Amendement 152
Inês Zuber

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– de verlening van gespecialiseerde 
gezondheidsdiensten in openbare 
gezondheidsinstellingen waarborgen;

Or. pt

Amendement 153
Inês Zuber

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– de maatschappij bewust maken van het 
probleem van geweld tegen vrouwen en 
van de rol die vrouwen spelen in de 
samenleving; maatregelen aannemen die 
vrouwen in staat stellen om hun werk te 
combineren met hun gezinsleven en hun 
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politieke en sociale leven;

Or. pt

Amendement 154
Inês Zuber

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– maatregelen aannemen om concreet 
werk te maken van het toezicht op en de 
sancties voor het niet naleven van de 
bescherming van het moederschap;

Or. pt

Amendement 155
Inês Zuber

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– jaarlijkse bewustmakingscampagnes 
stimuleren om het probleem van geweld 
tegen vrouwen bekend te maken en de 
vrouwenrechten te bevorderen, met name 
rond huiselijk geweld; geweld tussen 
jonge partners; mensenhandel; de 
uitbuiting van vrouwen en meisjes in de 
prostitutie; genitale verminking bij 
vrouwen; loondiscriminatie op grond van 
geslacht; arbeidsrechten en bescherming 
van het moederschap op de werkplek;

Or. pt
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Amendement 156
Inês Zuber

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– in hun nationale actieplannen ter 
bestrijding van huiselijk geweld 
vermelden dat migrantenvrouwen zonder 
papieren precies dezelfde hulp moeten 
krijgen als vrouwen die legaal in het land 
verblijven en instellingen niet verplichten 
om dit soort gevallen aan de autoriteiten 
te melden;

Or. pt

Amendement 157
Inês Zuber

Ontwerpresolutie
Bijlage – Aanbeveling 2 – Visum 7 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– de gratis verleende openbare 
gezondheidsdiensten versterken om 
vrouwen die het slachtoffer zijn van 
geweld te helpen en het aantal 
vluchthuizen en plaatsen verhogen waar 
vrouwen van verschillende nationaliteiten 
gespecialiseerde hulp kunnen krijgen in 
verschillende talen;

Or. pt

Amendement 158
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 3



PE524.683v01-00 26/28 AM\1011703NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

Binnen één jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening nemen de lidstaten de 
nodige maatregelen om nationale 
rapporteurs of gelijkwaardige 
mechanismen in te stellen. De taken van 
dergelijke mechanismen bestaan uit de 
uitvoering van beoordelingen van trends op 
het gebied van gendergerelateerd geweld, 
de meting van de resultaten van getroffen 
maatregelen ter bestrijding van dit geweld 
op nationaal en plaatselijk niveau, de 
verzameling van statistieken en jaarlijkse 
verslaglegging aan de Europese Commissie 
en de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement.

Binnen één jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening moeten de lidstaten de 
nodige maatregelen nemen om nationale 
rapporteurs of gelijkwaardige 
mechanismen in te stellen. De taken van 
dergelijke mechanismen bestaan uit de 
uitvoering van beoordelingen van trends op 
het gebied van gendergerelateerd geweld, 
de meting van de resultaten van getroffen 
maatregelen ter bestrijding van dit geweld 
op nationaal en plaatselijk niveau, de 
verzameling van statistieken en jaarlijkse 
verslaglegging aan de Europese Commissie 
en de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 159
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 4

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 4 over de coördinatie van de 
strategie van de Unie voor de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen

Aanbeveling 4 over de coördinatie van de 
strategie van de Unie voor de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en meisjes

Om aan een gecoördineerde en 
geconsolideerde Uniestrategie ter 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
bij te dragen, verstrekken de lidstaten de 
Europese Commissie de in aanbeveling 3 
bedoelde informatie.

Om aan een gecoördineerde en 
geconsolideerde Uniestrategie ter 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
tegen vrouwen en meisjes bij te dragen, 
verstrekken de lidstaten de Europese 
Commissie de in aanbeveling 3 bedoelde 
informatie.

De Europese Commissie moet een EU-
rapporteur aanstellen inzake geweld tegen 
vrouwen en meisjes ter ondersteuning van 
de inspanningen van de lidstaten.
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Or. en

Amendement 160
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 4

Ontwerpresolutie Amendement

Om aan een gecoördineerde en 
geconsolideerde Uniestrategie ter 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
bij te dragen, verstrekken de lidstaten de 
Europese Commissie de in aanbeveling 3 
bedoelde informatie.

Om aan een gecoördineerde en 
geconsolideerde Uniestrategie ter 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
bij te dragen, moeten de lidstaten de 
Europese Commissie de in aanbeveling 3 
bedoelde informatie verstrekken.

Or. en

Amendement 161
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 5

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie dient elk jaar tegen 31 
december en vanaf het jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad, waarin wordt beoordeeld in hoeverre 
de lidstaten de maatregelen hebben 
getroffen die nodig waren om aan deze 
verordening te voldoen.

De Commissie dient elk jaar tegen 31 
december en vanaf het jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad, waarin wordt beoordeeld in hoeverre 
de lidstaten maatregelen hebben getroffen 
naar aanleiding van deze verordening.

In het verslag worden de getroffen 
maatregelen vermeld en wordt nadruk 
gelegd op de gebieden waarop nog 
maatregelen moeten worden genomen.

In het verslag worden de getroffen 
maatregelen vermeld en wordt nadruk 
gelegd op goede praktijken.

Or. en
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Amendement 162
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 6

Ontwerpresolutie Amendement

In de verordening moet de bron worden 
vastgesteld van de financiële steun binnen 
het kader van de EU-begroting voor de in 
aanbeveling 3 bedoelde maatregelen.

In de verordening moet de bron worden 
vastgesteld van de financiële steun binnen 
het kader van de EU-begroting (afdeling 
III) voor de in aanbeveling 3 bedoelde 
maatregelen.

Or. en


