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Amendement 1
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties van 1979 inzake de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (CEDAW),

Or. fr

Amendement 2
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid centraal wordt gesteld in 
alle communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en activiteiten die 
op Europees niveau worden bevorderd, 
alsmede in de betrekkingen met derde 
landen, aangezien gendergelijkheid een 
rechtstreekse bijdrage levert aan het 
verbeteren van de democratische 
stabiliteit, maatschappelijke samenhang en 
mensenrechten;

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid centraal wordt gesteld in 
alle communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en activiteiten die 
op Europees niveau worden bevorderd, 
alsmede in de betrekkingen met derde 
landen, aangezien gendergelijkheid een 
rechtstreekse bijdrage levert aan de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
democratische beginselen en aan de 
totstandbrenging van maatschappelijke
samenhang;

Or. fr

Amendement 3
Andreas Mölzer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid centraal wordt gesteld in 
alle communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en activiteiten die 
op Europees niveau worden bevorderd, 
alsmede in de betrekkingen met derde 
landen, aangezien gendergelijkheid een 
rechtstreekse bijdrage levert aan het 
verbeteren van de democratische 
stabiliteit, maatschappelijke samenhang 
en mensenrechten;

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid wordt toegepast in
communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en diverse
activiteiten, alsmede in de betrekkingen 
met derde landen;

Or. de

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid centraal wordt gesteld in 
alle communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en activiteiten die 
op Europees niveau worden bevorderd, 
alsmede in de betrekkingen met derde 
landen, aangezien gendergelijkheid een 
rechtstreekse bijdrage levert aan het 
verbeteren van de democratische stabiliteit, 
maatschappelijke samenhang en 
mensenrechten;

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid centraal wordt gesteld in 
alle communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en activiteiten die 
op Europees niveau worden bevorderd, 
alsmede in alle betrekkingen, waaronder 
interparlementaire samenwerking tussen
de EU en derde landen, aangezien 
gendergelijkheid een rechtstreekse bijdrage 
levert aan het verbeteren van de 
democratische stabiliteit, maatschappelijke 
samenhang en mensenrechten;

Or. en
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Amendement 5
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid centraal wordt gesteld in 
alle communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en activiteiten die 
op Europees niveau worden bevorderd, 
alsmede in de betrekkingen met derde 
landen, aangezien gendergelijkheid een 
rechtstreekse bijdrage levert aan het 
verbeteren van de democratische stabiliteit, 
maatschappelijke samenhang en 
mensenrechten;

1. dringt aan op een algemene strategische 
aanpak, gericht op de langere termijn en 
met duidelijke prioriteiten, waarbij 
gendergelijkheid centraal wordt gesteld in 
alle communautaire beleidsmaatregelen, 
programma's, projecten en activiteiten in
het kader van de betrekkingen met derde 
landen, aangezien gendergelijkheid een 
rechtstreekse bijdrage levert aan het 
verbeteren van de democratische stabiliteit, 
maatschappelijke samenhang en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 6
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. wijst erop dat een gelijke deelname van 
vrouwen en mannen in alle 
maatschappelijke contexten een essentieel 
onderdeel van de democratie vormt en dat 
de deelname van vrouwen aan 
ontwikkeling een fundamentele en 
algemeen erkende waarde is en tevens 
voorwaarde is voor sociaaleconomische 
ontwikkeling en een goed democratisch 
bestuur;

Or. en
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Amendement 7
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak van een 
gendergebaseerde benadering bij de 
toepassing van de richtsnoeren, met 
gerichte acties ten bate van vrouwelijke 
mensenrechtenactivisten en andere 
bijzonder kwetsbare groeperingen, zoals 
journalisten en activisten die zich inzetten 
voor het bevorderen van economische, 
sociale en culturele rechten, de rechten 
van kinderen of de rechten van 
minderheden;

Or. en

Amendement 8
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt in het tot stand 
brengen van gelijkheid tussen vrouwen en
mannen in de lidstaten en in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen door 
de gelijkheidsproblematiek in de 
thematische prioriteiten op te nemen en een 
steeds belangrijker rol te laten spelen en 
door bij het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij niet 
alleen de nadruk te leggen op het 
bevorderen van deelname van vrouwen 
aan de preventie en het oplossen van 
conflicten en vrouwen in staat te stellen 
actieve burgers te zijn, in het belang van 
de samenleving, en daarbij in het 

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt in het tot stand 
brengen van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de lidstaten en in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen door 
de gelijkheidsproblematiek in de 
thematische prioriteiten op te nemen en een 
steeds belangrijker rol te laten spelen en 
door bij het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij de 
nadruk te leggen op de bestrijding van 
genderstereotypen en alle vormen van 
discriminatie en geweld tegen vrouwen;



AM\865058NL.doc 7/16 PE462.902v01-00

NL

bijzonder aandacht te besteden aan de 
kwetsbaarste vrouwen, maar tevens de 
nadruk te leggen op de bestrijding van 
genderstereotypen en alle vormen van 
discriminatie en geweld tegen vrouwen;

Or. it

Amendement 9
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt in het tot stand 
brengen van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de lidstaten en in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen door 
de gelijkheidsproblematiek in de 
thematische prioriteiten op te nemen en een 
steeds belangrijker rol te laten spelen en 
door bij het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij niet 
alleen de nadruk te leggen op het 
bevorderen van deelname van vrouwen aan 
de preventie en het oplossen van conflicten 
en vrouwen in staat te stellen actieve 
burgers te zijn, in het belang van de 
samenleving, en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de kwetsbaarste 
vrouwen, maar tevens de nadruk te leggen 
op de bestrijding van genderstereotypen en
alle vormen van discriminatie en geweld 
tegen vrouwen;

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt in het tot stand 
brengen van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de lidstaten en in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen door 
de gelijkheidsproblematiek in de 
thematische prioriteiten op te nemen en een 
steeds belangrijker rol te laten spelen en 
door bij het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij niet 
alleen de nadruk te leggen op het 
bevorderen van deelname van vrouwen aan 
de preventie en het oplossen van conflicten 
en vrouwen in staat te stellen actieve 
burgers te zijn, in het belang van de 
samenleving, en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de kwetsbaarste 
vrouwen, maar tevens de nadruk te leggen 
op de bestrijding van alle vormen van 
discriminatie van en geweld tegen 
vrouwen;

Or. de

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt in het tot stand 
brengen van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de lidstaten en in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen door 
de gelijkheidsproblematiek in de 
thematische prioriteiten op te nemen en een 
steeds belangrijker rol te laten spelen en 
door bij het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij niet 
alleen de nadruk te leggen op het 
bevorderen van deelname van vrouwen aan 
de preventie en het oplossen van conflicten 
en vrouwen in staat te stellen actieve 
burgers te zijn, in het belang van de 
samenleving, en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de kwetsbaarste 
vrouwen, maar tevens de nadruk te leggen 
op de bestrijding van genderstereotypen en 
alle vormen van discriminatie en geweld 
tegen vrouwen;

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt bij democratisering
in derde landen en bij de bevordering van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 
zowel in de lidstaten als in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen, door 
de gelijkheidsproblematiek in de 
thematische prioriteiten op te nemen en een 
steeds belangrijker rol te laten spelen en 
door bij het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij niet 
alleen de nadruk te leggen op het 
bevorderen van deelname van vrouwen aan 
de preventie en het oplossen van conflicten 
en vrouwen in staat te stellen actieve 
burgers te zijn, in het belang van de 
samenleving, en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de kwetsbaarste 
vrouwen, maar tevens de nadruk te leggen 
op de bestrijding van genderstereotypen en 
alle vormen van discriminatie en geweld 
tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 11
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt in het tot stand 
brengen van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de lidstaten en in het kader van 
haar betrekkingen met derde landen door 
de gelijkheidsproblematiek in de 
thematische prioriteiten op te nemen en een 
steeds belangrijker rol te laten spelen en 

2. benadrukt de belangrijke rol die de 
Europese Unie speelt in het tot stand 
brengen van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in het kader van haar betrekkingen 
met derde landen door de 
gelijkheidsproblematiek in de thematische 
prioriteiten op te nemen en een steeds 
belangrijker rol te laten spelen en door bij 
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door bij het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij niet 
alleen de nadruk te leggen op het 
bevorderen van deelname van vrouwen aan 
de preventie en het oplossen van conflicten 
en vrouwen in staat te stellen actieve 
burgers te zijn, in het belang van de 
samenleving, en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de kwetsbaarste 
vrouwen, maar tevens de nadruk te leggen 
op de bestrijding van genderstereotypen en 
alle vormen van discriminatie en geweld 
tegen vrouwen;

het opzetten en ontwikkelen van 
programma's gebruik te maken van 
participerende methoden, en daarbij niet 
alleen de nadruk te leggen op het 
bevorderen van deelname van vrouwen aan 
de preventie en het oplossen van conflicten 
en vrouwen in staat te stellen actieve 
burgers te zijn, in het belang van de 
samenleving, en daarbij in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de kwetsbaarste 
vrouwen, maar tevens de nadruk te leggen 
op de bestrijding van genderstereotypen en 
alle vormen van discriminatie en geweld 
tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 12
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is er voorstander van dat vrouwen 
de rol van "vredestichter" op zich nemen 
en op die manier een bijdrage leveren aan 
het voorkomen en beëindigen van 
conflicten; streeft tevens naar een actieve 
betrokkenheid van vrouwen omdat dat 
gunstig is voor de maatschappij;

Or. it

Amendement 13
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. steunt regionale programma's ter 
bescherming van de meest kwetsbare 
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personen, met name programma's gericht 
op kinderen, vrouwen en ouderen;

Or. it

Amendement 14
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt initiatieven, 
stimuleringsmaatregelen en maatregelen 
voor capaciteitsopbouw die zich richten op
de deelname van vrouwen aan 
beleidsvorming op alle niveaus, omdat op 
die manier onderwerpen die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van vrouwen
kunnen worden meegewogen;

3. steunt ten volle alle initiatieven, 
stimuleringsmaatregelen en maatregelen 
voor capaciteitsopbouw in het externe EU-
beleid die zich richten op deelname van 
vrouwen aan beleidsvorming op alle 
niveaus in zowel de publieke als de 
particuliere sector en is van mening dat 
een gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in beleidsfuncties 
garandeert dat rekening wordt gehouden 
met onderwerpen die van invloed zijn op 
vrouwen;

Or. en

Amendement 15
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt initiatieven, 
stimuleringsmaatregelen en maatregelen 
voor capaciteitsopbouw die zich richten op 
de deelname van vrouwen aan 
beleidsvorming op alle niveaus, omdat op 
die manier onderwerpen die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van vrouwen 
kunnen worden meegewogen;

3. steunt initiatieven, 
stimuleringsmaatregelen en maatregelen 
voor capaciteitsopbouw die zich richten op 
de deelname van vrouwen aan 
beleidsvorming op alle niveaus, omdat op 
die manier onderwerpen die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van vrouwen 
kunnen worden meegewogen en een 
rechtvaardiger en evenwichtiger 
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vertegenwoordiging kan worden 
gegarandeerd bij alle politieke besluiten, 
niet alleen bij kwesties die verband 
houden met de positie van vrouwen;

Or. fr

Amendement 16
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt initiatieven, 
stimuleringsmaatregelen en maatregelen 
voor capaciteitsopbouw die zich richten op 
de deelname van vrouwen aan 
beleidsvorming op alle niveaus, omdat op 
die manier onderwerpen die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van vrouwen 
kunnen worden meegewogen;

3. steunt initiatieven, 
stimuleringsmaatregelen en maatregelen 
voor capaciteitsopbouw die zich richten op 
de deelname van vrouwen aan 
beleidsvorming op alle niveaus, omdat op 
die manier onderwerpen die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van vrouwen 
kunnen worden meegewogen; moedigt 
maatregelen aan ter bevordering van de 
benoeming en verkiezing van vrouwen op 
alle niveaus: nationaal, regionaal en 
lokaal;

Or. fr

Amendement 17
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van volledige 
participatie van vrouwen op het gehele 
gebied van vrede en veiligheid, teneinde 
een bijdrage te leveren aan 
conflictpreventie en te komen tot 
duurzame vrede;
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Or. en

Amendement 18
Britta Thomsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid 
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid in het 
externe beleid van de EU op alle terreinen
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd;

Or. en

Amendement 19
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid 
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid 
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd en dat het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid onderzoek doet 
naar gendermainstreaming in de externe 
missies van de EU;

Or. en

Amendement 20
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid 
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid en de 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden systematisch
worden beoordeeld en geëvalueerd, met 
name in verband met door de Europese 
Unie verstrekte financiële bijstand;

Or. cs

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid 
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid 
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd en dat er middelen 
beschikbaar worden gesteld voor 
vrouwen, ngo's en voor bijzondere 
projecten, voornamelijk gericht op het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 22
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat gendergelijkheid
systematisch wordt beoordeeld en 
geëvalueerd;

4. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan dat
gendergelijkheidsbeleid systematisch 
wordt beoordeeld en geëvalueerd;
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Or. en

Amendement 23
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is er vast van overtuigd dat het mondiger 
maken van individuen, met name vrouwen, 
en de civiele samenleving door middel van 
onderwijs, opleiding en bewustmaking, en 
het mogelijk maken van een doeltreffende 
verdediging van alle mensenrechten, 
waaronder sociale, economische en 
culturele rechten, een essentiële aanvulling 
vormen op het opstellen en uitvoeren van 
alle beleidsmaatregelen en programma's 
gericht op democratisering, en is van 
mening dat daarvoor de noodzakelijke 
middelen moeten worden vrijgemaakt;

5. is er vast van overtuigd dat het mondiger 
maken van individuen, met name vrouwen, 
en de civiele samenleving door middel van 
onderwijs, opleiding en bewustmaking, en 
het mogelijk maken van een doeltreffende 
verdediging van de mensenrechten in het 
algemeen, waaronder sociale, economische 
en culturele rechten, een essentiële 
aanvulling vormen op het opstellen en 
uitvoeren van alle beleidsmaatregelen en 
programma's gericht op democratisering, 
en is van mening dat daarvoor de 
noodzakelijke middelen moeten worden 
vrijgemaakt;

Or. fr

Amendement 24
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
specifieke opleidingsprogramma's voor 
vrouwelijke ondernemers te ontwikkelen 
om hun aandeel in de wereldhandel te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 25
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat in het besluit betreffende de 
oprichting van de Europese dienst voor 
extern optreden is bepaald dat de 
aanwerving van personeel moet stoelen op 
verdienste en dat genderevenwicht daarbij 
moet worden gewaarborgd; is ingenomen 
met de inspanningen die erop gericht zijn 
om op het niveau van delegatiehoofd te 
zorgen voor een gelijke verdeling van 
vrouwen en mannen1.

6. merkt op dat in het besluit betreffende de 
oprichting van de Europese dienst voor 
extern optreden is bepaald dat de 
aanwerving van personeel moet stoelen op 
verdienste en dat genderevenwicht daarbij 
moet worden gewaarborgd; is ingenomen 
met de inspanningen die erop gericht zijn 
om op het niveau van delegatiehoofd te 
zorgen voor een gelijke verdeling van 
vrouwen en mannen1; dringt er bij de 
Europese Dienst voor extern optreden op 
aan actief te streven naar een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in overheidsinstellingen na 
conflicten.

Or. en

Amendement 26
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat in het besluit betreffende de 
oprichting van de Europese dienst voor 
extern optreden is bepaald dat de 
aanwerving van personeel moet stoelen op 
verdienste en dat genderevenwicht daarbij 
moet worden gewaarborgd; is ingenomen 
met de inspanningen die erop gericht zijn 
om op het niveau van delegatiehoofd te 
zorgen voor een gelijke verdeling van 
vrouwen en mannen.

6. merkt op dat in het besluit betreffende de 
oprichting van de Europese dienst voor 
extern optreden is bepaald dat de 
aanwerving van personeel moet stoelen op 
verdienste en dat genderevenwicht daarbij 
moet worden gewaarborgd; betreurt echter 
dat de huidige samenstelling van de dienst 
niet in overeenstemming is met het 
beginsel van evenwicht tussen mannen en 
vrouwen en verzoekt de Commissie de 
pariteit te herstellen, met name op het 
niveau van directeur en speciale 
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vertegenwoordiger van de EU.

Or. fr

Amendement 27
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat in het besluit betreffende de 
oprichting van de Europese dienst voor 
extern optreden is bepaald dat de 
aanwerving van personeel moet stoelen op 
verdienste en dat genderevenwicht daarbij 
moet worden gewaarborgd; is ingenomen 
met de inspanningen die erop gericht zijn 
om op het niveau van delegatiehoofd te 
zorgen voor een gelijke verdeling van 
vrouwen en mannen.

6. merkt op dat in het besluit betreffende de 
oprichting van de Europese dienst voor 
extern optreden is bepaald dat de 
aanwerving van personeel moet stoelen op 
verdienste en dat genderevenwicht daarbij 
moet worden gewaarborgd; neemt kennis 
van de inspanningen die erop gericht zijn 
om op het niveau van delegatiehoofd te 
zorgen voor een gelijke verdeling van 
vrouwen en mannen.

Or. de


