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Amendement 1
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. is van oordeel dat effectieve 
bescherming en bevordering van de 
fundamentele rechten aan de basis liggen 
van de democratie in Europa en absolute 
vereisten zijn voor de consolidering van 
de Europese ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid;

Or. en

Amendement 2
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. is van oordeel dat effectieve 
bescherming en bevordering van de 
fundamentele rechten aan de basis liggen 
van de democratie in Europa en absolute 
vereisten zijn voor de consolidering van 
de Europese ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid;

Or. en

Amendement 3
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
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die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen en de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op 
te voeren;

die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen en de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op 
te voeren; dringt er bij het Spaanse 
Raadsvoorzitterschap op aan om tijdens 
haar mandaat een integrale uitvoering te 
geven aan het Actieplan  dat is 
goedgekeurd in het kader van het 
Programma van Stockholm, en 
maandelijks aan het Europees Parlement 
verslag uit te brengen over de geboekte 
vooruitgang;

Or. es

Amendement 4
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen en de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op 
te voeren;

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
alomvattende Europese strategie voor de 
uitroeiing van geweld tegen vrouwen op te 
nemen, welke preventieve maatregelen 
omvat (zoals verhoging van het bewustzijn  
over het probleem van door mannen tegen 
vrouwen gepleegd geweld), alsook een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers en opvoering van de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn en 
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concrete maatregelen tot vervolging van 
de daders;

Or. en

Amendement 5
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen en de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op 
te voeren;

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
alomvattende Europese strategie voor de 
uitroeiing van geweld tegen vrouwen op te 
nemen, welke preventieve maatregelen 
omvat (zoals verhoging van het bewustzijn  
ten aanzien van het probleem van door 
mannen tegen vrouwen gepleegd geweld), 
alsook een specifieke sectie over de 
rechten van misdaadslachtoffers en
opvoering van de steun voor 
misdaadslachtoffers, met name jonge 
meisjes, die steeds meer het slachtoffer van 
ernstige misdaden zijn en concrete 
maatregelen tot vervolging van de daders;

Or. en

Amendement 6
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is tevreden met het feit dat steun voor 1. is tevreden met het feit dat steun voor 
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misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen en de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op 
te voeren;

misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen, alsook 
een sectie over de rechten van kinderen 
als slachtoffers van het jegens hun 
moeders gepleegde geweld, en de steun 
voor misdaadslachtoffers, met name jonge 
meisjes, die steeds meer het slachtoffer van 
ernstige misdaden zijn, op te voeren;

Or. en

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld, een 
prioritaire kwestie voor het Zweedse 
voorzitterschap is; dringt er bij de Raad op 
aan in het Stockholm-programma een 
specifieke sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen en de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op 
te voeren;

1. is tevreden met het feit dat steun voor 
misdaadslachtoffers, met name vrouwen 
die het slachtoffer zijn van geweld en 
seksuele intimidatie, een prioritaire 
kwestie voor het Zweedse voorzitterschap 
is; dringt er bij de Raad op aan in het 
Stockholm-programma een specifieke 
sectie over de rechten van 
misdaadslachtoffers op te nemen en de 
steun voor misdaadslachtoffers, met name 
jonge meisjes, die steeds meer het 
slachtoffer van ernstige misdaden zijn, op 
te voeren;

Or. en
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Amendement 8
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat vrouwen uiterst kwetsbaar 
zijn als indirect slachtoffer van 
terrorisme, omdat zij als weduwe 
getroffen kunnen worden door uitsluiting, 
als zij thuisblijven om alleen, zonder 
overheidssteun, hun kinderen groot te 
brengen; verzoekt de EU de waardigheid, 
de moed en het lijden van indirecte 
slachtoffers van terrorisme te erkennen en 
benadrukt dat de verdediging en 
bevordering van de rechten van 
terrorismeslachtoffers een prioriteit moet 
zijn;

2. verzoekt de EU de waardigheid, de 
moed en het lijden van indirecte 
slachtoffers van terrorisme te erkennen en 
benadrukt dat de verdediging en 
bevordering van de rechten van 
terrorismeslachtoffers een prioriteit moet 
zijn; erkent de buitengewone 
kwetsbaarheid van vrouwen als indirecte 
slachtoffers van het terrorisme;

Or. fr

Amendement 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat vrouwen uiterst kwetsbaar 
zijn als indirect slachtoffer van terrorisme, 
omdat zij als weduwe getroffen kunnen 
worden door uitsluiting, als zij thuisblijven 
om alleen, zonder overheidssteun, hun 
kinderen groot te brengen; verzoekt de EU 
de waardigheid, de moed en het lijden van 
indirecte slachtoffers van terrorisme te 
erkennen en benadrukt dat de verdediging 
en bevordering van de rechten van 
terrorismeslachtoffers een prioriteit moet
zijn;

2. erkent dat vrouwen uiterst kwetsbaar 
zijn als indirect slachtoffer van terrorisme, 
omdat zij als weduwe getroffen kunnen 
worden door uitsluiting, als zij thuisblijven 
om alleen, zonder overheidssteun, hun 
kinderen groot te brengen; verzoekt de EU 
de waardigheid, de moed en het lijden van 
indirecte slachtoffers van terrorisme te 
erkennen en benadrukt dat de verdediging 
en bevordering van de rechten van 
terrorismeslachtoffers en hun 
daaropvolgende wederopneming in het 
economische leven een prioriteit moeten
zijn;
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Or. es

Amendement 10
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat vrouwen uiterst kwetsbaar 
zijn als indirect slachtoffer van terrorisme, 
omdat zij als weduwe getroffen kunnen 
worden door uitsluiting, als zij thuisblijven 
om alleen, zonder overheidssteun, hun 
kinderen groot te brengen; verzoekt de EU 
de waardigheid, de moed en het lijden van 
indirecte slachtoffers van terrorisme te 
erkennen en benadrukt dat de verdediging 
en bevordering van de rechten van 
terrorismeslachtoffers een prioriteit moet 
zijn;

2. erkent dat vrouwen uiterst kwetsbaar 
zijn als indirect slachtoffer van terrorisme, 
omdat zij als weduwe getroffen kunnen 
worden door uitsluiting, als zij thuisblijven 
om alleen, zonder overheidssteun, hun 
kinderen groot te brengen; verzoekt de EU 
de waardigheid, de moed en het lijden van 
indirecte slachtoffers van terrorisme te 
erkennen en benadrukt dat de verdediging 
en bevordering van de rechten van 
terrorismeslachtoffers, met inbegrip van 
vormen van economische compensatie,
een prioriteit moet zijn;

Or. en

Amendement 11
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is tevreden met de nadruk die het 
Daphne-programma in het Stockholm-
programma krijgt, in het kader van het 
bieden van meer steun aan vrouwelijke 
slachtoffers van geweld en degenen die van 
hen afhankelijk zijn; dringt er op aan dat 
deze kwestie in het kader van het actieplan 
ter uitvoering van het Stockholm-
programma systematisch wordt onderzocht 
en verzoekt de lidstaten effectieve actie te 
ondernemen door geweldslachtoffers 
adequate steun te verlenen;

3. is tevreden met de nadruk die het 
Daphne-programma in het Stockholm-
programma krijgt, in het kader van het 
bieden van meer steun aan vrouwelijke 
slachtoffers van geweld en degenen die van 
hen afhankelijk zijn; dringt er op aan dat 
deze kwestie in het kader van het actieplan 
ter uitvoering van het Stockholm-
programma systematisch wordt onderzocht 
en verzoekt de lidstaten effectieve actie te 
ondernemen door geweldslachtoffers 
adequate steun te verlenen; dringt er bij 
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het Spaanse Raadsvoorzitterschap op aan 
om tijdens haar mandaat een impuls te 
geven aan de Europese regelgeving ter 
bescherming van geweldslachtoffers in 
het algemeen, om te verzekeren dat de 
slachtoffers van geweldsdelicten in alle 
lidstaten over hetzelfde niveau van 
bescherming beschikken;

Or. es

Amendement 12
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is tevreden met de nadruk die het 
Daphne-programma in het Stockholm-
programma krijgt, in het kader van het 
bieden van meer steun aan vrouwelijke 
slachtoffers van geweld en degenen die van 
hen afhankelijk zijn; dringt er op aan dat 
deze kwestie in het kader van het actieplan 
ter uitvoering van het Stockholm-
programma systematisch wordt onderzocht 
en verzoekt de lidstaten effectieve actie te 
ondernemen door geweldslachtoffers 
adequate steun te verlenen;

3. is tevreden met de nadruk die het 
Daphne-programma in het Stockholm-
programma krijgt, in het kader van het 
bieden van meer steun aan vrouwelijke 
slachtoffers van geweld en degenen die van 
hen afhankelijk zijn; dringt er op aan dat 
deze kwestie in het kader van het actieplan 
ter uitvoering van het Stockholm-
programma systematisch wordt onderzocht 
en verzoekt de lidstaten effectieve actie te 
ondernemen door geweldslachtoffers 
adequate steun te verlenen, waarbij 
bijzondere nadruk moet worden gelegd op 
vrouwen en jonge meisjes;

Or. en

Amendement 13
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat huiselijk geweld de 
belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen 
van 19 tot 44 is, belangrijker dan oorlog, 
kanker en ongevallen met 

4. benadrukt dat één op elke vier vrouwen 
in Europa het slachtoffer van geweld van 
de kant van mannen is of is geweest; doet 
daarom een beroep op de Commissie  om 
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motorvoertuigen; verzoekt de lidstaten 
naar behoren rekening te houden met de 
speciale omstandigheden van vrouwelijke 
immigranten, met name jonge meisjes die 
goed geïntegreerd zijn in de EU en die als 
ouder of in intieme relaties het slachtoffer 
zijn van fysiek en psychologisch geweld 
om religieuze redenen, en ervoor te zorgen 
dat effectieve toegang tot hulp- en 
beschermingsmechanismen is 
gegarandeerd;

binnen de huidige EU-structuur de 
rechtsgrondslag te consolideren om 
ervoor te zorgen dat alle vormen van 
geweld tegen vrouwen worden aangepakt
middels een brede en op gender
gebaseerde definitie van geweld tegen 
vrouwen; verzoekt dat er, op basis van 
deze rechtsgrondslag, een richtlijn en een 
Europees Actieplan inzake geweld tegen 
vrouwen worden goedgekeurd, die zorg 
dragen voor preventie van geweld, 
bescherming van de slachtoffers en 
vervolging van de daders; verzoekt de 
lidstaten naar behoren rekening te houden 
met de speciale omstandigheden van 
vrouwelijke immigranten, met name jonge 
meisjes die goed geïntegreerd zijn in de EU 
en die als ouder of in intieme relaties het 
slachtoffer zijn van fysiek en 
psychologisch geweld om religieuze, 
culturele of traditionele redenen, en ervoor 
te zorgen dat effectieve toegang tot hulp-
en beschermingsmechanismen is 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 14
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat huiselijk geweld de 
belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen 
van 19 tot 44 is, belangrijker dan oorlog, 
kanker en ongevallen met 
motorvoertuigen;  verzoekt de lidstaten 
naar behoren rekening te houden met de 
speciale omstandigheden van vrouwelijke 
immigranten, met name jonge meisjes die 
goed geïntegreerd zijn in de EU en die als 
ouder of in intieme relaties het slachtoffer 
zijn van fysiek en psychologisch geweld 

4. benadrukt dat huiselijk geweld de 
belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen 
van 19 tot 44 is, belangrijker dan oorlog, 
kanker en ongevallen met 
motorvoertuigen;  verzoekt de lidstaten 
naar behoren rekening te houden met de 
speciale omstandigheden van sommige 
groepen vrouwen die buitengewoon
kwetsbaar voor geweld zijn, zoals vrouwen 
die tot minderheden behoren, 
vluchtelingen, vrouwen die in armoede 
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om religieuze redenen, en ervoor te zorgen 
dat effectieve toegang tot hulp- en 
beschermingsmechanismen is 
gegarandeerd;

leven in geïsoleerde gemeenschappen op 
het platteland, vrouwen in detentie-
inrichtingen en kleine meisjes, 
homoseksuele vrouwen, bejaarde vrouwen
en vrouwelijke immigranten, met name 
jonge meisjes die goed geïntegreerd zijn in 
de EU en die als ouder of in intieme 
relaties het slachtoffer zijn van fysiek en 
psychologisch geweld om religieuze 
redenen, en ervoor te zorgen dat effectieve 
toegang tot hulp- en 
beschermingsmechanismen is 
gegarandeerd;

Or. es

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat huiselijk geweld de 
belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen 
van 19 tot 44 is, belangrijker dan oorlog, 
kanker en ongevallen met 
motorvoertuigen;  verzoekt de lidstaten 
naar behoren rekening te houden met de 
speciale omstandigheden van vrouwelijke 
immigranten, met name jonge meisjes die 
goed geïntegreerd zijn in de EU en die als 
ouder of in intieme relaties het slachtoffer 
zijn van fysiek en psychologisch geweld 
om religieuze redenen, en ervoor te zorgen 
dat effectieve toegang tot hulp- en 
beschermingsmechanismen is 
gegarandeerd;

4. benadrukt dat huiselijk geweld de 
belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen 
van 19 tot 44 is, belangrijker dan oorlog, 
kanker en ongevallen met 
motorvoertuigen;  verzoekt de lidstaten 
naar behoren rekening te houden met de 
speciale omstandigheden van vrouwelijke 
immigranten, met name jonge meisjes 
(vaak met dubbele nationaliteit) die goed 
geïntegreerd zijn in de EU en die als ouder 
of in intieme relaties het slachtoffer zijn 
van ontvoering, illegale 
gevangenhouding, fysiek en 
psychologisch geweld om religieuze en 
culturele redenen, en ervoor te zorgen dat 
effectieve toegang tot hulp- en 
beschermingsmechanismen is 
gegarandeerd;

Or. en
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Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verlangt dat tegen vrouwen gepleegd 
geweld, dat ondermeer elk soort fysieke of 
psychische mishandeling omvat, alsook 
genitale verminking van vrouwen, 
gedwongen huwelijken en seksuele 
intimidatie en exploitatie, beschouwd 
wordt als voldoende reden om een positief 
gevolg te geven aan een asielaanvraag die 
wordt ingediend door een vrouw die zich 
in een dergelijke geweldssituatie bevindt;

Or. es

Amendement 17
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel 
goedkeuren, alsmede juridische steun 
verstrekken, opdat de problemen van de 
genoemde slachtoffers in de passende fasen 
van de strafrechtelijke procedures tegen de 
misdadigers aan bod kunnen komen, 
zonder dat de rechten van de verdediging 
hierbij worden geschonden;

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel 
goedkeuren, alsmede juridische steun 
verstrekken, opdat de problemen van de 
genoemde slachtoffers in de passende fasen 
van de strafrechtelijke procedures tegen de 
misdadigers aan bod kunnen komen, 
zonder dat de rechten van de verdediging 
hierbij worden geschonden; verzoekt de 
EU om het recht op bijstand te 
garanderen aan alle slachtoffers van 
mensenhandel, ongeacht de nationaliteit 
van het slachtoffer en ongeacht de vraag 
of zij bereid zijn om  samen te werken met 
de politieautoriteiten;
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Or. en

Amendement 18
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel 
goedkeuren, alsmede juridische steun 
verstrekken, opdat de problemen van de 
genoemde slachtoffers in de passende fasen 
van de strafrechtelijke procedures tegen de 
misdadigers aan bod kunnen komen, 
zonder dat de rechten van de verdediging 
hierbij worden geschonden;

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel 
goedkeuren, alsmede juridische steun 
verstrekken, opdat de problemen van de
genoemde slachtoffers in de passende fasen 
van de strafrechtelijke procedures tegen de 
misdadigers aan bod kunnen komen, 
zonder dat de rechten van de verdediging 
hierbij worden geschonden; verzoekt de 
EU om het recht op bijstand te 
garanderen aan alle slachtoffers van 
mensenhandel, ongeacht de nationaliteit 
van het slachtoffer;

Or. en

Amendement 19
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel 
goedkeuren, alsmede juridische steun 
verstrekken, opdat de problemen van de 
genoemde slachtoffers in de passende fasen 
van de strafrechtelijke procedures tegen de 
misdadigers aan bod kunnen komen, 
zonder dat de rechten van de verdediging 

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel 
goedkeuren, alsmede juridische steun 
verstrekken, opdat de problemen van de 
genoemde slachtoffers in de passende fasen 
van de strafrechtelijke procedures tegen de 
misdadigers aan bod kunnen komen, 
zonder dat de rechten van de verdediging 
hierbij worden geschonden; verzoekt de 
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hierbij worden geschonden; EU om het recht op bijstand te 
garanderen aan alle slachtoffers van 
mensenhandel, ongeacht de nationaliteit 
van het slachtoffer;

Or. en

Amendement 20
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel 
goedkeuren, alsmede juridische steun 
verstrekken, opdat de problemen van de 
genoemde slachtoffers in de passende fasen 
van de strafrechtelijke procedures tegen de 
misdadigers aan bod kunnen komen, 
zonder dat de rechten van de verdediging 
hierbij worden geschonden;

5. acht het van essentieel belang dat de 
lidstaten uitvoeringsmaatregelen voor hulp 
aan de slachtoffers van mensenhandel, met 
inbegrip van slachtoffers van seksuele 
exploitatie, goedkeuren, alsmede juridische 
steun verstrekken, opdat de problemen van 
de genoemde slachtoffers in de passende 
fasen van de strafrechtelijke procedures 
tegen de misdadigers aan bod kunnen 
komen, zonder dat de rechten van de 
aangeklaagden op een eerlijk proces 
hierbij worden geschonden;

Or. en

Amendement 21
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt het dat ten gevolge van de 
economische crisis en ondanks de door de 
lidstaten genomen maatregelen, vele 
vrouwen met werkloosheid worden 
bedreigd en dientengevolge waarschijnlijk 
minder kansen hebben om een beroep te 
doen op sociale rechten zoals 
moederschapverlof en regelingen die het 
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gemakkelijker maken de eisen van het 
beroep en de gezinsverplichtingen met 
elkaar te verzoenen; benadrukt de 
noodzaak om te voorkomen dat er 
misbruik wordt gemaakt van de positie 
waarin werkloze vrouwen zich bevinden;

Or. en

Amendement 22
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de EU-wetgeving en 
de beleidsvormers weliswaar gezorgd 
hebben voor een uitgebreide wetgeving 
tegen de meervoudige discriminatie van 
vrouwen met een 
minderheidsachtergrond, zoals de Roma-
vrouwen, maar dat er in de praktijk geen 
significante vooruitgang kan worden 
geconstateerd; doet daarom een beroep op 
de lidstaten om de uitvoering onder de 
loep te nemen die gegeven wordt aan de 
maatregelen die genomen zijn in verband 
met het verschijnsel van meervoudige 
discriminatie;

Or. en

Amendement 23
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat bij de maatregelen ter 
bestrijding van de illegale immigratie niet 
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voorbij mag worden gezien aan de situatie 
van de slachtoffers van de mensenhandel 
en dat door de in dit verband genomen 
maatregelen de situatie van deze 
slachtoffers niet mag worden geschaad;

Or. en

Amendement 24
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. dringt er bij de Raad en de lidstaten 
op aan om zich te houden aan de legale 
definitie van vluchteling, zoals die wordt 
geformuleerd in de Vluchtelingen-
overeenkomst van de Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 25
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. dringt er bij de Raad en het 
Zweedse Raadsvoorzitterschap op aan om 
de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties te ondersteunen in hun
werkzaamheden om op te treden tegen het 
gebruik van seksueel geweld als een 
wapen in conflictsituaties en om met de 
Verenigde Naties samen te werken bij het 
opzetten van speciale hulpprogramma's 
voor de slachtoffers van dit soort geweld;

Or. en
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Amendement 26
Sylvie Guillaume, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt erop aan dat  in alle stadia 
van het beleid ter bestrijding van de 
mensenhandel  rekening wordt gehouden 
met de genderproblematiek;

Or. fr

Amendement 27
Sylvie Guillaume, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verlangt in het bijzonder dat aan 
vrouwen die het slachtoffer zijn van 
seksuele exploitatie een steun wordt 
geboden die afgestemd is op de 
traumatische situatie die zij hebben 
doorgemaakt en dat zij het recht krijgen 
op een verblijfsvergunning op het 
grondgebied van de Europese Unie, 
ongeacht hun nationaliteit en de vraag of 
zij al dan niet hebben meegewerkt aan het 
door de politieautoriteiten ingestelde 
onderzoek;

Or. fr

Amendement 28
Sylvie Guillaume, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verlangt dat er in het 
programma van Stockholm bijzondere 
aandacht wordt geschonken aan de 
rechten van vrouwelijke migranten, 
ongeacht hun rechtsstatus, met name wat 
betreft hun toegang tot rechtspraak en tot 
woonruimte, onderwijs en 
gezondheidszorg;

Or. fr

Amendement 29
Sylvie Guillaume, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. onderstreept de noodzaak om 
in het kader van de beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de integratie van 
immigranten rekening te houden met de 
specifieke behoeften van de vrouwen;

Or. fr

Amendement 30
Sylvie Guillaume, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. verzoekt de Europese Commissie 
ervoor zorg te dragen dat de vrouwelijke 
migranten daadwerkelijk gebruik kunnen 
maken van hun recht op 
gezinshereniging, met inachtneming van 
artikel 8 van het Europees Verdrag inzake 
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de rechten van de mens, waarin het recht 
op leven in gezinsverband verankerd is;

Or. fr

Amendement 31
Sylvie Guillaume, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. dringt erop aan dat het 
toekomstige Europese Bureau tot 
ondersteuning in asielkwesties de 
genderproblematiek een integrale plaats 
geeft in zijn praktijken, zulks als 
voortvloeisel van het mandaat dat aan dit 
Bureau zal worden verleend;

Or. fr

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. acht het van groot belang dat de 
lidstaten investeren in een betere 
gebruikmaking van de bekwaamheden en 
mogelijkheden van zowel vrouwen als 
mannen en dat zij maatregelen nemen om
de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in het kader van het 
flexicuriteitsbeleid te bevorderen en 
obstakels te verwijderen die vrouwen 
verhinderen om actief te zijn op de 
arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 33
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. acht het van essentieel belang dat de 
EU goedkeuring verleent aan een richtlijn 
en een Europees Actieplan inzake geweld 
tegen vrouwen, die zorg dragen voor 
preventie van geweld, bescherming van de 
slachtoffers en vervolging van de daders; 
is overtuigd van de noodzaak dat de EU 
mechanismen invoert die ervoor moeten 
zorgen dat de genderdimensie en 
onderzoek naar mensenhandel deel uit 
maken van alle maatregelen die gericht 
zijn op de preventie en bestrijding van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 34
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. is ingenomen met het feit dat in 
het Programma van Stockholm verwezen 
wordt naar de participatie in het 
democratisch leven van de Europese 
Unie; dringt er bij de Raad op aan om in 
het Programma van Stockholm een 
specifieke sectie op te nemen aangaande 
passende maatregelen die nodig zijn om 
vrouwen beter in staat te stellen om deel te 
nemen aan verkiezingscampagnes en aan 
het politieke leven in het algemeen, aldus 
bijdragend tot de terugdringing van het 
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nog bestaande democratisch tekort, zoals 
dat blijkt uit de beperkte 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
verkiezingen op gemeentelijk, nationaal 
en Europees niveau;

Or. en

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. is ingenomen met de nadruk 
die in het Programma van Stockholm 
gelegd wordt op het belang van 
technologie wanneer het gaat om de 
daadwerkelijke bescherming van 
persoonsgegevens en privacy; dringt er bij 
de Commissie en de Raad op aan om voor 
alle vrouwen een optimaal gebruik van en 
een veilige toegang tot nieuwe 
technologieën te garanderen door te 
erkennen dat er thans sprake is van een 
"digitale kloof" tussen de geslachten, 
leeftijdsgroepen en geografische regio's, 
en deze te bestrijden; overwegende dat 
deze kloof ernstige hindernissen voor de 
vrouwen opwerpt om actief te zijn op de 
arbeidsmarkt, hetgeen hun sociale en 
economische isolatie in de hand werkt;

Or. en

Amendement 36
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. erkent dat de vrouwen ten 
gevolge van genderongelijkheden in een 
kwetsbare positie verkeren; dringt er bij 
de EU op aan om maatregelen te nemen 
tegen de segregatie die in vele sectoren 
van het beroepsleven bestaat en tegen de 
nog steeds bestaande genderkloof op het 
gebied van de beloning, ten einde een 
beter evenwicht tussen de geslachten te 
realiseren; 

Or. en

Amendement 37
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de mensenhandel een 
ernstig misdrijf vormt, dat inbreuk maakt 
op de mensenrechten, en dat het 
voornamelijk vrouwen zijn die hiervan het 
slachtoffer worden; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan dat zij 
hun krachten bundelen in de strijd tegen 
de netwerken voor mensenhandel en de 
georganiseerde misdaad; dringt er ook op 
aan dat zij op het niveau van wetgeving, 
administratie, onderwijs en op sociaal en 
cultureel gebied maatregelen nemen of 
verscherpen met het oog op de preventie 
en repressie van dit misdrijf en de 
bescherming van de slachtoffers, alsook 
maatregelen om de prostitutie te 
ontmoedigen; bij de preventiemaatregelen 
moet ondermeer worden gedacht aan 
voorlichtingscampagnes in de landen van 
oorsprong, die gericht zijn op de 
potentiële slachtoffers, zoals vrouwen en 
kinderen, zulks in samenwerking met de 
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locale autoriteiten en de consulaire 
diensten in de landen van oorsprong, met 
als doel de frauduleuze verstrekking van 
visa te voorkomen;

Or. es

Amendement 38
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. ondersteunt de invoering van 
mechanismen om de mensen een 
gemakkelijker toegang te verstrekken tot 
de rechtspraak, vooral waar het gaat om 
kwetsbare groepen vrouwen, zoals 
vrouwen die het slachtoffer zijn van 
genderspecifiek geweld en de netwerken  
voor mensenhandel; is van oordeel dat 
deze personen de beschikking moeten 
krijgen over gratis rechtsbijstand, 
waardoor zij hun rechten in de Europese 
Unie kunnen doen gelden; onderstreept 
de noodzaak van een betere 
samenwerking tussen de gerechtelijke 
functionarissen en van een betere 
uitwisseling van beste praktijken, met 
name bij de bestrijding van discriminatie 
en geweld op grond van gender, alsook de 
noodzaak om middelen te mobiliseren met 
het oog op de opheffing van hindernissen 
voor de erkenning van vonnissen die in 
andere lidstaten zijn geveld en  die 
bijvoorbeeld veroordelingen voor 
genderspecifiek geweld betreffen of een 
aan een pleger van een misdrijf opgelegd 
verbod om zich in de directe omgeving 
van zijn slachtoffer op te houden;

Or. es
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Amendement 39
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. is ingenomen met de oprichting 
van rechtbanken voor geweld tegen 
vrouwen in sommige lidstaten en dringt er 
bij alle lidstaten op aan om dit initiatief 
na te volgen;

Or. es

Amendement 40
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. verlangt dat in het systeem 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
strafregisters (Europees Strafregister-
informatiesysteem, ECRIS) gegevens over 
de in het verleden gepleegde 
geweldsmisdrijven met een 
genderdimensie een zeer belangrijke rol 
zullen spelen;

Or. es

Amendement 41
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. dringt er bij de instellingen van 
de EU en de lidstaten op aan om 
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strategische plannen voor gelijke kansen 
goed te keuren, die maatregelen omvatten
tot bevordering van de doelstelling van 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
en tot opheffing van de discriminatie om 
redenen van geslacht; 

Or. es

Amendement 42
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om nieuwe instrumenten voor  
onderwijs en uitvoering te ontwikkelen, 
opdat alle belanghebbende partijen in hun 
respectieve bevoegdheidsbereiken 
voldoende rekening kunnen houden met 
het gezichtspunt van de kansengelijkheid 
voor vrouwen en mannen, waarbij ook 
sprake moet zijn van een evaluatie van het 
specifieke effect dat deze 
beleidsmaatregelen  hebben voor vrouwen 
en mannen;

Or. es

Amendement 43
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 octies. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om kwantitatieve en kwalitatieve 
indicatoren uit te werken, evenals 
statistische gegevens over het 
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genderaspect, die betrouwbaar en 
vergelijkbaar zijn en die beschikbaar 
worden gesteld wanneer daaraan behoefte 
bestaat, en die gebruikt kunnen worden 
bij de follow-up  van de strategieën en 
maatregelen die door de Europese Unie 
en haar lidstaten worden uitgevoerd, zulks 
ten einde een juiste toepassing en 
evaluatie van de beleidsmaatregelen te 
verzekeren;

Or. es

Amendement 44
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat frequentere en 
regelmatige raadpleging van 
maatschappelijke organisaties de 
tenuitvoerlegging van het Programma van 
Stockholm ten goede zou komen;

Or. en

Amendement 45
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van oordeel dat de lidstaten 
moeten garanderen dat geregistreerde 
partnerschappen, huwelijken en andere 
zaken (namen e.d.) die verband houden 
met een in een lidstaat wettelijk verkregen 
civiele status door een andere lidstaat 
moeten worden erkend wanneer de 
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betrokken personen zich in deze andere 
lidstaat vestigen of tijdelijk daar 
verblijven;

Or. en

Amendement 46
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. Acht het van essentieel belang 
dat de Europese Unie mechanismen 
invoert die ervoor moeten zorgen dat de 
genderdimensie en het  onderzoek naar 
mensenhandel deel uit maken van alle 
maatregelen gericht op de preventie en 
bestrijding van mensenhandel; acht het 
van het allergrootste belang dat ervoor 
gezorgd wordt dat vrouwen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel met het 
oog op seksuele exploitatie de beschikking 
krijgen over extra rechten en steun, en 
ook toegang krijgen tot 
verblijfsvergunningen, gezien de 
schending van hun mensenrechten; 
onderstreept de noodzaak om maatregelen 
te nemen om de vraag naar seksuele 
exploitatie terug te dringen door sancties, 
scholing en bewustmakingscampagnes;

Or. en

Amendement 47
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. benadrukt het belang om het 
migratiebeleid te bekijken vanuit een 
genderperspectief, om ervoor te zorgen 
dat rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van migranten; 

Or. en

Amendement 48
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan ervoor te zorgen dat een 
verandering in de civiele status van de 
partners geen beperking betekent van hun 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en tot 
sociale diensten;

Or. en

Amendement 49
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. erkent dat migranten-
organisaties een unieke rol vervullen bij 
de bevordering van het integratieproces 
en dringt er daarom bij de Commissie en 
de lidstaten op aan om de initiatieven die  
maatschappelijke organisaties, waaronder 
ook organisaties van vrouwelijke 
migranten, in het belang van migranten 
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nemen te ondersteunen en te zorgen voor 
specifieke begrotingslijnen daarvoor;

Or. en

Amendement 50
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 octies. roept op tot de oprichting van een 
genderunit binnen het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken;

Or. en

Amendement 51
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 nonies. dringt erop aan dat een ad hoc 
groep van genderexperts van de EU een 
onderzoek doet naar vanuit 
genderoogpunt gevoelige 
asielrichtsnoeren binnen de EU, teneinde 
de met het asielbeleid belaste autoriteiten 
te helpen bij het interpreteren  van 
genderspecifieke asielvraagstukken;

Or. en
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Amendement 52
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat een  frequentere 
en regelmatige raadpleging van 
maatschappelijke organisaties de 
tenuitvoerlegging van het Programma van 
Stockholm ten goede zou komen;

Or. en

Amendement 53
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van oordeel dat de lidstaten 
moeten garanderen dat geregistreerde 
partnerschappen, huwelijken en andere 
zaken (namen e.d.) die verband houden 
met een in een lidstaat wettelijk verkregen 
civiele status door een andere lidstaat 
moeten worden erkend wanneer de 
betrokken personen zich in deze andere 
lidstaat vestigen of tijdelijk daar 
verblijven;

Or. en

Amendement 54
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. Acht het van essentieel belang  
dat de Europese Unie mechanismen 
invoert die ervoor moeten zorgen dat de 
genderdimensie en onderzoek naar 
mensenhandel deel uit maken van alle 
maatregelen gericht op de preventie en 
bestrijding van mensenhandel; acht het 
van het allergrootste belang dat ervoor 
gezorgd wordt dat vrouwen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel met het 
oog op seksuele exploitatie de beschikking 
krijgen over extra rechten en steun, en 
ook toegang krijgen tot 
verblijfsvergunningen, gezien de 
schending van hun mensenrechten; 
onderstreept de noodzaak om maatregelen 
te nemen om de vraag naar seksuele 
exploitatie terug te dringen door sancties, 
scholing en bewustmakingscampagnes;

Or. en

Amendement 55
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. is van oordeel dat bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan 
het garanderen van de naleving van de 
fundamentele rechten van vrouwelijke 
immigranten, ongeacht de vraag of hun 
verblijfsstatus geregulariseerd is of niet, 
vooral waar het gaat om toegang tot de 
rechterlijke macht, rechtshulp, 
huisvesting en gezondheidszorg;

Or. en
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Amendement 56
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. benadrukt het belang om het 
migratiebeleid te bekijken vanuit een 
genderperspectief, om ervoor te zorgen 
dat rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van migranten; 

Or. en

Amendement 57
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. verzoekt de Europese Commissie 
ervoor zorg te dragen dat de vrouwelijke 
migranten daadwerkelijk gebruik kunnen 
maken van hun recht op 
gezinshereniging, overeenkomstig de 
fundamentele rechten en artikel 8 van het 
Europees Verdrag inzake de rechten van 
de mens, hetgeen ook een aanzienlijke 
vermindering inhoudt (zo mogelijk binnen 
een jaar na aankomst) van de tijd die voor 
de partner nodig is om een autonome 
verblijfsvergunning te krijgen,
onafhankelijk van die van hun 
echtgenoot, zodat zij die ook kunnen 
behouden wanneer hun verbinding 
verbroken raakt en zodat de mogelijkheid 
wordt uitgesloten van beperkingen op hun 
toegang tot de arbeidsmarkt en tot sociale 
diensten;

Or. en
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Amendement 58
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 octies. erkent dat migranten-
organisaties een unieke rol vervullen bij 
de bevordering van het integratieproces 
en dringt er daarom bij de Commissie en 
de lidstaten op aan om de initiatieven van 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
ook organisaties van vrouwelijke 
migranten in het belang van en van de 
kant van migranten te ondersteunen en te 
zorgen voor specifieke begrotingslijnen 
daarvoor;

Or. en

Amendement 59
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 nonies. roept op tot de oprichting van 
een genderunit binnen het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken;

Or. en

Amendement 60
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 decies (nieuw)



PE429.661v01-00 34/34 AM\793359NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5 decies. dringt erop aan dat een ad hoc 
groep van genderexperts van de EU een 
onderzoek doet naar vanuit 
genderoogpunt gevoelige 
asielrichtsnoeren binnen de EU, teneinde 
de met het asielbeleid belaste autoriteiten 
te helpen bij het interpreteren  van 
genderspecifieke asielvraagstukken;

Or. en


