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Amendement 1
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de aanbeveling van het comité 
van ministers van de Raad van Europa 
betreffende maatregelen voor het 
bestrijden van discriminatie op grond van 
seksuele geaardheid of genderidentiteit 
(CM/Rec(2010)5) en gezien de 
aanbeveling en resolutie (Aanbeveling 
1915 en Resolutie 1728) van de 
parlementaire vergadering van de Raad 
van Europa over hetzelfde onderwerp,

Or. en

Amendement 2
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de discriminatie van 
vrouwen op geen enkele politieke, 
religieuze of culturele gronden kan worden 
gerechtvaardigd

B. overwegende dat geweld tegen en/of
discriminatie van vrouwen op geen enkele 
politieke, religieuze of culturele gronden 
kan worden gerechtvaardigd

Or. en

Amendement 3
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de term geweld 
tegen vrouwen gedefinieerd moet worden 
als iedere daad van gendergerelateerd 
geweld, die resulteert in of die 
vermoedelijk resulteert in lichamelijke, 
seksuele of psychologische schade of leed 
voor vrouwen, inclusief dreigingen met 
dergelijke daden, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, ongeacht het feit of dit 
plaatsvindt in het openbaar of in het 
privéleven 

Or. en

Amendement 4
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat seksueel geweld in de 
vorm van massaverkrachtingen, 
mensenhandel en andere vormen van 
seksueel misbruik van vrouwen en 
kinderen wereldwijd nog steeds als 
oorlogstactiek wordt gebruikt in 
conflictgebieden, hetgeen onacceptabel is

C. overwegende dat seksueel geweld in de 
vorm van massaverkrachtingen, 
mensenhandel en andere vormen van 
seksueel misbruik van vrouwen en 
kinderen wereldwijd nog steeds als 
oorlogstactiek wordt gebruikt door 
strijdkrachten bij wijze van ‘oorlogsbuit’ 
en door plegers van seksueel geweld in 
conflictgebieden, hetgeen onacceptabel is

Or. en

Amendement 5
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat seksueel geweld in de 
vorm van massaverkrachtingen, 
mensenhandel en andere vormen van 
seksueel misbruik van vrouwen en 
kinderen wereldwijd nog steeds als 
oorlogstactiek wordt gebruikt in 
conflictgebieden, hetgeen onacceptabel is

C. overwegende dat seksueel geweld in de 
vorm van massaverkrachtingen, 
mensenhandel en andere vormen van 
seksueel misbruik van vrouwen en 
kinderen wereldwijd nog steeds als 
oorlogstactiek wordt gebruikt in 
conflictgebieden, hetgeen onacceptabel is,
en overwegende dat verkrachting in 
oorlogstijd door de Verenigde Naties 
erkend is als een misdrijf tegen de 
menselijkheid, en de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties zich sinds 2008 inzet 
voor de strijd tegen het gebruik van 
seksueel geweld als oorlogstactiek

Or. it

Amendement 6
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat seksueel geweld in de 
vorm van massaverkrachtingen, 
mensenhandel en andere vormen van 
seksueel misbruik van vrouwen en 
kinderen wereldwijd nog steeds als 
oorlogstactiek wordt gebruikt in 
conflictgebieden, hetgeen onacceptabel is

C. overwegende dat seksueel geweld in de 
vorm van massa- en etnische
verkrachtingen, mensenhandel en andere 
vormen van seksueel misbruik van 
vrouwen en kinderen wereldwijd nog 
steeds als oorlogstactiek wordt gebruikt in 
conflictgebieden, hetgeen onacceptabel is

Or. en

Amendement 7
Angelika Werthmann
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Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen gewoonlijk 
een sleutelrol spelen in de naoorlogse 
vredeshandhaving, met inbegrip van 
conflictoplossing, verzoening en het 
herstelproces

D. overwegende dat het belang van de 
betrokkenheid van vrouwen en een 
genderperspectief onderstreept wordt door 
het feit dat waar meer vrouwen betrokken 
zijn bij de conflictoplossing en het 
vredesopbouwproces, ze een sleutelrol 
spelen in de vredesonderhandelingen en 
dat er meer aspecten van wederopbouw, 
herstel en vredeshandhaving aangepakt 
worden

Or. en

Amendement 8
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat er nog steeds 
diverse vormen van misbruik van vrouwen 
voorkomen, maar vaak niet gemeld 
worden omdat ze gepleegd worden door 
naaste familieleden van het slachtoffer

Or. it

Amendement 9
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt in het bijzonder dat 
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gezondheidseducatie en aangepaste 
programma’s voor seksuele en 
reproductieve gezondheid bevorderd 
moeten worden, wat belangrijke 
elementen zijn in het ontwikkelings- en 
mensenrechtenbeleid van de EU ten 
aanzien van derde landen

Or. en

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de Commissie en de Raad op 
om ervoor te zorgen dat vrouwen in 
conflictsituaties voldoende toegang 
hebben tot openbare 
gezondheidszorgsystemen en adequate 
gynaecologische en kraambescherming 
zoals bepaald door de 
Wereldgezondheidsorganisatie

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. drukt zijn grote bezorgdheid uit 
over de diepgewortelde 
gendergerelateerde discriminatie en 
huiselijk geweld in zowel stedelijke als 
landelijke gebieden in meerdere derde 
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landen; over de hoge percentages van 
seksueel geweld en verkrachting van 
vrouwen en meisjes in Zuid-Afrika; over 
de gebrekkige onderzoeken, die vaak 
belemmerd worden door 
gendervooroordelen; over de hindernissen 
bij het aanpakken van 
gezondheidszorgrisico’s; en over 
vertragingen in de medische verzorging 
van slachtoffers

Or. en

Amendement 12
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt om meer rekening te houden met 
vrouwenrechten in al het externe beleid en 
alle financiële instrumenten, om 
gendermainstreaming in alle geografische 
en thematische programma's te vergroten 
en beter tussen de instrumenten te 
coördineren

2. vraagt om meer rekening te houden met 
vrouwenrechten in al het externe beleid en 
alle financiële instrumenten, om 
gendermainstreaming in alle geografische 
en thematische programma's te vergroten 
en beter tussen de instrumenten te 
coördineren; meent dat de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en de 
bescherming van de mensenrechten van 
vrouwen verankerd zouden moeten 
worden in alle relevante domeinen van 
het externe beleid van de EU en in alle 
acties en programma’s die er deel van 
uitmaken;

Or. lt

Amendement 13
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om non-discriminatie op grond van 
geslacht, ras en etnische afkomst en op 
grond van godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
actief te bevorderen in hun buitenlands 
beleid, ook via het Europees instrument 
voor democratie en mensenrechten 
(EIDHR);

Or. en

Amendement 14
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. Verwelkomt de ‘toolkit’ die in 2010 
vastgesteld werd door de groep rechten 
van de mens van de Raad, en die de EU-
instellingen, EU-landen, delegaties en 
andere instanties helpt om proactief op te 
treden wanneer de mensenrechten van 
LGBT-mensen geschonden worden, roept 
de Commissie op om de structurele 
oorzaken die tot deze schendingen leiden 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 15
Angelika Werthmann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt dat vrouwenrechten een 
belangrijk deel moeten uitmaken van de 
dialoog die de EU voert inzake 
mensenrechten en van de politieke dialoog 
tussen de EU en derde landen waarmee ze 
samenwerkings- en 
associatieovereenkomsten heeft 
ondertekend, overeenkomstig de clausules 
inzake mensenrechten in die 
overeenkomsten; roept de Commissie en de 
Raad op alle passende maatregelen te 
nemen in geval van een overtreding van 
deze bepalingen

3. herhaalt dat vrouwenrechten een 
belangrijk deel moeten uitmaken van de 
dialoog die de EU voert inzake 
mensenrechten en van de politieke dialoog 
tussen de EU en derde landen waarmee ze 
samenwerkings- en 
associatieovereenkomsten heeft 
ondertekend, overeenkomstig de clausules 
inzake mensenrechten in die 
overeenkomsten; en dat vrouwen een 
ruimere rol toebedeeld moeten krijgen 
zowel aan de onderhandelingstafel als bij 
het actief meewerken aan een vreedzame 
overgang; roept de Commissie en de Raad 
op alle passende maatregelen te nemen in 
geval van een overtreding van deze 
bepalingen;

Or. en

Amendement 16
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. maakt zich grote zorgen over de 
toename van gendergerelateerd geweld in 
vele delen van de wereld, als een van de 
symptomen van de wereldwijde crisis, en 
vooral over het groeiende aantal gevallen 
van feminicide (moorden op vrouwen en 
meisjes) in Mexico en andere Centraal-
en Zuid-Amerikaanse landen, die 
plaatsvinden in een context van massaal 
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geweld en structurele discriminatie; 
veroordeelt scherp alle vormen van 
gendergerelateerd geweld en de absurde 
misdaad feminicide evenals de heersende 
straffeloosheid voor deze misdaden, wat 
de misdaden goedpraat en de 
moordenaars verder aanmoedigt;

Or. en

Amendement 17
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de Commissie op om 
duidelijke verantwoordelijkheden vast te 
leggen binnen de EDEO, om relevante 
acties van EU-delegaties af te stemmen op 
die van de ambassades van lidstaten in de 
betrokken landen, om de verklaring van 
hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton 
over feminicide om te zetten in concrete 
beleidslijnen waarvoor voldoende 
middelen uitgetrokken worden, roept de 
Commissie eveneens op om het werk van 
het inter-Amerikaans 
mensenrechtensysteem op het vlak van 
feminicide politiek en financieel te 
steunen en bij te dragen tot de uitvoering 
van de vonnissen ervan;

Or. en

Amendement 18
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. steunt de Latijns-Amerikaanse 
staten om hun verplichting van 
‘voldoende zorgvuldigheid’ na te komen 
bij de preventie van, aandacht voor, 
onderzoek, gerechtelijke vervolging, 
bestraffing en vergoeding van feminicide; 
roept de Commissie op om het onderwerp 
regelmatig aan te kaarten in de politieke 
dialoog, in het bijzonder in het kader van 
de bestaande mensenrechtendialoog, en 
om mee te werken aan het zoeken naar 
remedies om geweld tegen vrouwen en 
feminicide uit te bannen in de context van 
het biregionale partnerschap;

Or. en

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op om 
vrouwenrechten centraal te stellen in haar 
onderhandelingen met kandidaat-lidstaten 
en herinnert eraan dat Turkije verplicht is 
zichtbare en concrete resultaten te behalen 
in de toepassing van het beginsel van 
gelijkheid en eerbiediging van 
vrouwenrechten

5. roept de Commissie op om 
vrouwenrechten centraal te stellen in haar 
onderhandelingen met alle kandidaat-
lidstaten zonder uitzondering; om de 
Turkse overheid erop te wijzen dat het 
aanhoudende hevige geweld tegen 
vrouwen, met inbegrip van eremoorden, 
en vroege en gedwongen huwelijken grote 
problemen blijven voor Turkije; de ogen 
niet langer te sluiten voor de 
ondoeltreffendheid van de remedies en de 
terughoudendheid van de Turkse 
autoriteiten om de misdadigers effectief te 
straffen; er bij de Turkse regering op aan 
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te dringen om de hervormingen te 
versnellen, om gendergelijkheid en 
antigeweldprogramma’s op alle 
onderwijsniveaus te introduceren, om 
ambtenaren, politie, de gerechtelijke en 
burgerlijke samenleving op te leiden; om 
Turkije te vragen om een doeltreffend 
preventie-, beschermings- en 
vervolgingsbeleid door te voeren en 
tastbare vorderingen te boeken bij het 
eerbiedigen en implementeren van 
vrouwenrechten;

Or. en

Amendement 20
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op om 
vrouwenrechten centraal te stellen in haar 
onderhandelingen met kandidaat-lidstaten 
en herinnert eraan dat Turkije verplicht is 
zichtbare en concrete resultaten te behalen 
in de toepassing van het beginsel van 
gelijkheid en eerbiediging van 
vrouwenrechten

5. roept de Commissie op om 
vrouwenrechten centraal te stellen in haar 
onderhandelingen met kandidaat-lidstaten 
en herinnert eraan dat Turkije verplicht is 
zichtbare en concrete resultaten te behalen 
in de toepassing van het beginsel van 
gelijkheid en eerbiediging van 
vrouwenrechten; en om internationale 
verplichtingen na te leven en uit te 
voeren, zoals het verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie tegen de vrouw, het 
actieprogramma van Caïro, het 
actieplatform van Beijing en de 
millenniumverklaring van de VN;

Or. en
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Amendement 21
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op om 
vrouwenrechten centraal te stellen in haar 
onderhandelingen met kandidaat-lidstaten 
en herinnert eraan dat Turkije verplicht is 
zichtbare en concrete resultaten te behalen 
in de toepassing van het beginsel van 
gelijkheid en eerbiediging van 
vrouwenrechten;

5. roept de Commissie op om 
vrouwenrechten centraal te stellen in haar 
onderhandelingen met kandidaat-lidstaten 
en herinnert eraan dat deze landen 
verplicht zijn zichtbare en concrete 
resultaten te behalen in de toepassing van 
het beginsel van gelijkheid en eerbiediging 
van vrouwenrechten;

Or. en

Amendement 22
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om geweld tegen vrouwen en de 
gendergerelateerde dimensie van 
mensenrechtenschendingen 
internationaal aan te pakken, vooral in de 
context van de bilaterale 
associatieovereenkomsten en 
internationale handelsovereenkomsten die 
al bestaan en waarover onderhandeld 
wordt;

Or. en

Amendement 23
Angelika Werthmann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de positieve rol die het Europees 
instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) heeft gespeeld in 
de bescherming van de vrouwenrechten en 
van de beschermers van vrouwenrechten, 
en verwelkomt de georganiseerde regionale 
en thematische campagnes, in 
overeenstemming met de EU-richtlijnen 
inzake geweld tegen vrouwen en meisjes, 
seksueel geweld tegen vrouwen in 
conflictsituaties, gedwongen huwelijk en 
huwelijk op jonge leeftijd, vrouwelijke 
genitale verminking en de participatie van 
vrouwen in het democratische proces;

7. erkent de positieve rol die het Europees 
instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) heeft gespeeld in 
de bescherming van de vrouwenrechten en 
van de beschermers van vrouwenrechten, 
en verwelkomt de georganiseerde regionale 
en bewustmakende thematische 
campagnes in de strijd tegen stereotypen,
discriminatie en huiselijk geweld in 
overeenstemming met de EU-richtlijnen 
inzake geweld tegen vrouwen en meisjes, 
seksueel geweld tegen vrouwen in 
conflictsituaties, gedwongen huwelijk en 
huwelijk op jonge leeftijd, vrouwelijke 
genitale verminking en de participatie van 
vrouwen in het democratische proces;

Or. en

Amendement 24
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de lidstaten op om het 
initiatief te onderschrijven van de 
Verenigde Naties voor een Werelddag van 
nultolerantie tegen vrouwelijke genitale 
verminking, die in 2003 voor het eerst 
werd gehouden om het publieke 
bewustzijn aangaande deze vorm van 
mishandeling van vrouwen en meisjes en 
hun fundamentele recht op gezondheid en 
fysieke integriteit te verhogen;

Or. it
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Amendement 25
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7a. neemt nota van en steunt alle vrouwen 
in de wereld die strijden voor 
vrouwenrechten, en neemt met name nota 
van de recente gebeurtenissen in Saudi-
Arabië waar een toenemend aantal 
vrouwen met de wagen rijdt en streeft 
naar gelijkheid tussen man en vrouw;

Or. en

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept de behoefte om zich 
krachtiger in te spannen om elke vorm 
van vrouwelijke genitale verminking te 
elimineren, zowel aan de basis als op 
beleidsvlak, en legt de nadruk op het feit 
dat dergelijke gebruiken een ernstige 
schending van de mensenrechten en de 
fysieke integriteit van vrouwen en meisjes 
zijn;

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. roept de Commissie desondanks op dit 
instrument te blijven gebruiken om alle 
vormen van geweld tegen vrouwen aan te 
pakken, en ook maatregelen te ontwikkelen 
om vrouwenrechten en de positie van 
vrouwen in de maatschappij te versterken;

8. roept de Commissie desondanks op dit 
instrument te blijven gebruiken om alle 
vormen van fysiek, sociaal en 
psychologisch geweld tegen vrouwen aan 
te pakken, en ook maatregelen te 
ontwikkelen om vrouwenrechten en de 
positie van vrouwen in de maatschappij te 
versterken;

Or. en

Amendement 28
Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de Commissie desondanks op dit 
instrument te blijven gebruiken om alle 
vormen van geweld tegen vrouwen aan te 
pakken, en ook maatregelen te ontwikkelen 
om vrouwenrechten en de positie van 
vrouwen in de maatschappij te versterken

8. roept de Commissie desondanks op dit 
instrument te blijven gebruiken om alle 
vormen van geweld tegen vrouwen aan te 
pakken, en ook maatregelen te ontwikkelen 
om vrouwenrechten en de positie van 
vrouwen in de maatschappij te versterken 
en aldus diepgewortelde culturele 
gebruiken zoals gedwongen huwelijk en 
vrouwelijke genitale verminking verder te 
helpen ontmoedigen;

Or. de

Amendement 29
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de bepalingen voor gendergelijkheid in 
externe relaties te herzien en aanzienlijk 
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te verbeteren in het voorstel voor een 
nieuw Financieel meerjarig kader 2014-
2020;

Or. en

Amendement 30
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8a. roept de Commissie op een Europees 
Waarnemingscentrum voor Geweld tegen 
vrouwen op te richten;

Or. lt

Amendement 31
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. herinnert eraan dat Richtlijn 2004/81/EG 
van de Raad van 29 april 2004 betreffende 
de verblijfstitel die in ruil voor 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie, en 
Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake 
sancties en maatregelen tegen werkgevers 
van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen nuttige werktuigen zijn voor 
de bescherming van slachtoffers van 
mensenhandel en volledig toegepast 
moeten worden

9. herinnert eraan dat Richtlijn 2004/81/EG 
van de Raad van 29 april 2004 betreffende 
de verblijfstitel die in ruil voor 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het
slachtoffer zijn van massaverkrachtingen,
mensenhandel en andere vormen van 
seksueel misbruik van vrouwen en 
kinderen of hulp hebben gekregen bij 
illegale immigratie, en Richtlijn 
2009/52/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake 
sancties en maatregelen tegen werkgevers 
van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen nuttige werktuigen zijn voor 
de bescherming van slachtoffers van 
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mensenhandel en volledig toegepast 
moeten worden

Or. en

Amendement 32
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat wanneer men verzuimt 
kinderen aan te geven, met name meisjes, 
dit de eerste ontzegging van hun rechten is; 
roept de Commissie daarom op waar nodig 
de geboorteaangifte in derde landen te 
ondersteunen;

10. benadrukt dat wanneer men verzuimt 
kinderen aan te geven, met name meisjes, 
dit de eerste ontzegging van hun rechten is; 
roept de Commissie daarom op waar nodig 
de geboorteaangifte in derde landen te 
ondersteunen; benadrukt ook de nood om 
rekening te houden met de erkenning van 
het recht van moeders op bescherming en 
ondersteuning en op de verzorging en 
opvoeding van hun kinderen, alsmede de 
gezondheid en economische veiligheid 
van vrouwen;

Or. en

Amendement 33
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. roept op tot een versterkte focus op 
en financiering van programma's die 
gericht zijn op het verzekeren van de 
toegang tot onderwijs voor alle meisjes, op 
grond van het feit dat meisjes school laten 
lopen essentieel is om maatschappijen te 
vormen met meer gendergelijkheid, om de 
economische afhankelijkheid van 
vrouwen te bevorderen en de seksuele 
uitbuiting van meisjes en vrouwen 
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wereldwijd terug te dringen;

Or. en

Amendement 34
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. onderstreept dat een betere toegang 
tot diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid een belangrijke 
pijler is in het beschermen van de 
mensenrechten van vrouwen; roept in 
deze context de EU op meer werk te 
maken van de verwezenlijking van de 
Millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling op het vlak van de 
verbetering van de gezondheid van 
moeders, onder andere door de toegang 
tot informatie, moderne anticonceptiva en 
een reeks diensten voor reproductieve 
gezondheid; dringt erop aan dat de 
Commissie deze doelstellingen zou 
nastreven in al haar internationale acties 
voor beleidsontwikkeling;

Or. en

Amendement 35
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. ondersteunt de Commissie op het 
vlak van gezondheidszorg, en in het 
bijzonder voor de preventie van hiv en 
aids, en vraagt de Commissie meer 
aandacht te besteden aan 
gezondheidsvoorlichting, met name voor 
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vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding 
geven;

Or. en

Amendement 36
Mary Honeyball

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. verwelkomt de aanwezigheid van een 
genderdeskundige in de meeste EUEOM's 
en de aandacht die besteed wordt aan de 
participatie van vrouwen in verkiezingen, 
en roept ertoe op dat de conclusies van de 
EUEOM-verslagen hierover worden 
verwerkt in geografische en thematische 
programma's in de betrokken landen;

12. verwelkomt de aanwezigheid van een 
genderdeskundige in de meeste EUEOM's 
en de aandacht die besteed wordt aan de 
participatie van vrouwen in verkiezingen, 
en roept ertoe op de nodige maatregelen te 
treffen om hun aanwezigheid in alle 
EUEOM's te verzekeren;

Or. en

Amendement 37
Mary Honeyball

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. roept ertoe op dat de conclusies 
van de EUEOM-verslagen over de 
politieke participatie van vrouwen in 
verkiezingen worden verwerkt in 
geografische en thematische programma's 
in de betrokken landen;

Or. en

Amendement 38
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. benadrukt dat vrouwen 
zeggenschap moeten hebben over hun 
seksuele en reproductieve rechten, in het 
bijzonder door een vlotte toegang tot 
contraceptiva en abortus; stelt dat het 
recht op reproductieve gezondheid een 
integraal onderdeel is van de 
mensenrechten; onderlijnt dat de 
reproductieve rechten berusten op de 
erkenning van het basisrecht van alle 
koppels en individuele personen om 
zelfstandig en in volle 
verantwoordelijkheid te beslissen hoeveel 
kinderen zij wensen, met welk 
leeftijdsverschil en op welk tijdstip en het 
recht op de nodige informatie en middelen 
om hierover een beslissing te kunnen 
nemen, en het recht op het bereiken van 
de hoogste standaard op het vlak van 
seksuele en reproductieve gezondheid, met 
inbegrip van het recht van ieder individu 
om beslissingen te treffen aangaande 
reproductie, vrij van discriminatie, dwang 
en geweld (definitie van de WGO);

Or. en

Amendement 39
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. ondersteunt sterk het DAPHNE-
programma dat bedoeld is voor de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen via 
500 projecten die zijn ingevoerd sinds 
1997 in de verschillende lidstaten van de 
Europese Unie, en dat in het bijzonder 
ijvert voor het uitbannen van alle vormen 
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van seksueel, psychologisch en fysiek 
geweld tegen vrouwen op het werk, op 
school en thuis;

Or. it

Amendement 40
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. roept de Commissie op "selectieve 
abortus" te helpen bestrijden, aangezien 
het beeld van een dochter als last en een 
zoon als kostwinnaar alomtegenwoordig 
blijft in vele maatschappijen;

17. roept de Commissie op "selectieve 
abortus" te helpen uitbannen, alsook het 
doden van vrouwelijke pasgeborenen, 
aangezien het beeld van een dochter als last 
en een zoon als kostwinnaar 
alomtegenwoordig blijft in vele 
maatschappijen; vraagt de Commissie om 
haar budget voor ontwikkeling en 
hulpverlening hiervoor te gebruiken;

Or. en

Amendement 41
Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. roept de Commissie op "selectieve 
abortus" te helpen bestrijden, aangezien 
het beeld van een dochter als last en een 
zoon als kostwinnaar alomtegenwoordig 
blijft in vele maatschappijen;

17. roept de Commissie op werk te maken 
van de preventie van genderselectie, niet 
door enige beperking van de toegang tot 
de diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid, maar door 
versterkte inspanningen om de structurele 
discriminatie van vrouwen en meisjes uit 
te bannen, met inbegrip van de 
afschaffing van wetten die vrouwen 
discrimineren, door de maatschappelijke 
weerbaarheid van vrouwen en meisjes te 
verhogen via onderwijs, de gebruiken 
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betreffende erfenis, bruidschat aan te 
pakken, alsook de financiering van 
ouderdomspensioenen en andere kwesties 
betreffende persoonlijke veiligheid, 
beleidsregels voor het bepalen van de 
familienaam enz.; 

Or. en

Amendement 42
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. roept de Europese Commissie op 
om de zogenaamde abortus als middel 
voor genderselectie en alle vormen van 
tradities en gebruiken die vrouwen en 
meisjes schaden te bestrijden; 

Or. en

Amendement 43
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17a. roept de Europese Commissie op de 
actieve deelname van de ngo's die ijveren 
voor de bevordering van de rechten en 
levensomstandigheden van vrouwen te 
verhogen in alle samenwerkings- en 
ontwikkelingsprogramma's;

Or. en
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