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Ændringsforslag 1
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Betragtning 1 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. der henviser til, at bekæmpelse af 
social udstødelse og forskelsbehandling 
samt fremme af ligestilling mellem mænd 
og kvinder er fastsat som målsætninger i 
traktaten, og at Kommissionen bør sikre, 
at gennemførelsen af 
Stockholmprogrammet reelt afspejler 
borgernes behov med hensyn til lige 
muligheder og ligestilling mellem mænd 
og kvinder;

Or. es

Ændringsforslag 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination*; eftersom især kvinder 
ofte er ofre for flere former for 
forskelsbehandling, må vi styrke alle 
grundlæggende rettigheder, samtidig med 
at ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes;

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination1; eftersom især kvinder ofte 
er ofre for flere former for 
forskelsbehandling, må vi styrke alle 
grundlæggende rettigheder gennem 
vedtagelse af fælles strategier vedrørende 
forebyggelse samt beskyttelse af ofrene og 
strafferetlig forfølgelse af 
overfaldsmændene, samtidig med at 
ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes;

                                               
1 COM(2008)0426.
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Or. it

Ændringsforslag 3
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination*; eftersom især kvinder 
ofte er ofre for flere former for 
forskelsbehandling, må vi styrke alle 
grundlæggende rettigheder, samtidig med 
at ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes;

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination1; eftersom især kvinder ofte 
er ofre for flere former for 
forskelsbehandling, må vi styrke alle 
grundlæggende rettigheder, samtidig med 
at ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes; opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
forbedre beskyttelsen af sårbare voksne 
samt at underskrive, ratificere og 
gennemføre Haagerkonventionen fra 
2000 om international beskyttelse af 
voksne;

Or. en

Ændringsforslag 4
Antigoni Papadopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination*; eftersom især kvinder 
ofte er ofre for flere former for 
forskelsbehandling, må vi styrke alle 

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination2; understreger, at især 
kvinder ofte er ofre for flere former for 
forskelsbehandling; mener, at de er udsat 

                                               
1 COM(2008)0426.
2 COM(2008)0426.
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grundlæggende rettigheder, samtidig med 
at ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes;

for forskelsbehandling på grund af deres 
køn ("gender") og desuden på grund af 
deres køn, race, farve, etniske eller sociale
oprindelse, genetiske kendetegn, sprog,
religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuelle
orientering; vi er derfor nødt til at 
undersøge alle faktorer, der påvirker 
kvinders liv, krænker 
menneskerettighederne, og som ofte 
forværres af andre former for 
forskelsbehandling; vi må styrke alle 
grundlæggende rettigheder, samtidig med 
at ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes, med særlig vægt på sårbare 
kvinder og især kvinder med handicap;

Or. en

Ændringsforslag 5
Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor Rådet 
til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination*; eftersom især kvinder 
ofte er ofre for flere former for 
forskelsbehandling, må vi styrke alle 
grundlæggende rettigheder, samtidig med 
at ligestilling mellem mænd og kvinder 
fremmes;

1. understreger, at universalitetsprincippet 
gælder for de grundlæggende rettigheder 
og ligebehandling; opfordrer derfor
indtrængende Rådet til at vedtage forslaget 
til direktiv om ikke-diskrimination1, som 
Parlamentet ved flere lejligheder har 
krævet; eftersom især kvinder ofte er ofre 
for flere former for forskelsbehandling, må 
vi styrke alle grundlæggende rettigheder, 
samtidig med at ligestilling mellem mænd 
og kvinder fremmes;

Or. en

                                               
1 COM(2008)0426.
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Ændringsforslag 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at de mange handlinger 
foretaget under påskud af at medvirke til 
bekæmpelse af terrorisme, har været 
militære aggressioner, besættelser, 
krænkelse af nationale rettigheder og 
ødelæggelse af grundlæggende 
infrastrukturer i adskillige lande, navnlig 
hospitaler, skoler, boliger og lignende, og 
at de har medført hundredtusindvis af 
ofre og flygtninge, herunder især kvinder 
og børn, som udgør den mest sårbare del 
af befolkningen;

Or. pt

Ændringsforslag 7
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til at arbejde 
effektivt hen imod etableringen af en 
international domskonvention, der kan 
forfølge samme mål som Bruxelles I-
forordningen;

Or. en

Ændringsforslag 8
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer medlemsstaterne til at 
oprette klageprocedurer, som sikrer, at et 
offer for flere forskellige typer 
diskriminationer, som kvinder især er 
udsat for, kan indgive én klage, der 
omfatter mere end en af årsagerne til 
diskrimineringen; anser det for passende 
at støtte menneskerettighedsforkæmperes 
aktiviteter og udviklingen af fælles 
aktioner for marginaliserede personer og 
grupper i samfundet;

Or. es

Ændringsforslag 9
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger vigtigheden af at være 
opmærksom på kønsaspektet i alle 
strategier til integration af handicappede, 
indvandrere, romabefolkningen og andre 
mindretal, udstødte personer mv.;

Or. es

Ændringsforslag 10
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over vedtagelsen af 
minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet2, hvor der lægges særlig vægt 

2. glæder sig over vedtagelsen af 
minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet2, hvor der lægges særlig vægt 
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på beskyttelse af sårbare personer som 
kvinder og børn;

på beskyttelse af sårbare personer som 
kvinder og børn; glæder sig endvidere over 
direktivet om den europæiske 
beskyttelsesordre1 og direktivet om 
forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene 
herfor2; anmoder medlemsstaterne om 
snarest muligt at ratificere og gennemføre 
disse direktiver;

Or. es

Ændringsforslag 11
Antigoni Papadopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over vedtagelsen af 
minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet*, hvor der lægges særlig vægt 
på beskyttelse af sårbare personer som 
kvinder og børn;

2. glæder sig over vedtagelsen af 
minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet3, hvor der lægges særlig vægt 
på beskyttelse af sårbare personer som 
kvinder og børn; understreger, at de 
hyppigt bliver offer for alle former for 
vold, herunder vold i hjemmet; anbefaler, 
at sådanne alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne identificeres og 
strafforfølges via tilbundsgående 
undersøgelser;

Or. en

Ændringsforslag 12
Raül Romeva i Rueda

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december om den europæiske beskyttelsesordre.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA.
3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om 
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse, som erstatter 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA.
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Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. beklager, at antallet af mennesker, der 
bliver handlet til og fra EU, er stigende på 
trods af ikrafttrædelsen af EU's direktiv 
om bekæmpelse af menneskehandel i 
december 2011; opfordrer EU-
medlemsstaterne til at øge deres 
bestræbelser på at begrænse denne 
bekymrende tendens ved at sikre, at der 
udvikles ambitiøse lovgivninger og 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
menneskehandel, og at de gennemføres i 
overensstemmelse med direktivet;

Or. en

Ændringsforslag 13
Marina Yannakoudakis

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over forslaget til direktiv om 
en mere ligelig kønsfordeling blandt 
menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber*;

3. anerkender forslaget til direktiv om en 
mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede
selskaber1 som et middel til at øge 
effektiviteten af beslutningsprocessen i 
virksomheder som en forretningsmæssig 
og økonomisk nødvendighed, men 
understreger, at effektive og 
hensigtsmæssige, frivillige, ikkebindende 
foranstaltninger på medlemsstatsniveau, 
når de har fået chancen, har vist sig at 
have stor betydning for opfyldelsen af 
progressive mål om flere kvinder i 
lederstillinger;

Or. en
                                               
1 COM(2012)0614.
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Ændringsforslag 14
Antigoni Papadopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over forslaget til direktiv om 
en mere ligelig kønsfordeling blandt 
menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber*;

3. glæder sig over forslaget til direktiv om 
en mere ligelig kønsfordeling blandt 
menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber1; understreger 
behovet for at bekæmpe det vedvarende 
glasloftfænomen, som fortsat er en af de 
vigtigste hindringer for udviklingen af 
karrieremuligheder for kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 15
Marina Yannakoudakis

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. beklager, at Kommissionen til trods for 
sine mange tilsagn ikke har udarbejdet
lovforslag vedrørende vold mod kvinder, 
ligestilling i den politiske 
beslutningstagning eller revision af 
direktivet om kønsbestemte lønforskelle;

4. beklager, at Kommissionen til trods for 
sine mange tilsagn ikke har udarbejdet en 
passende strategi til bekæmpelse af vold 
mod kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 16
Antigoni Papadopoulou

                                               
1 COM(2012)0614.
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Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. beklager, at Kommissionen til trods for 
sine mange tilsagn ikke har udarbejdet 
lovforslag vedrørende vold mod kvinder, 
ligestilling i den politiske 
beslutningstagning eller revision af 
direktivet om kønsbestemte lønforskelle;

4. beklager, at Kommissionen til trods for 
sine mange tilsagn ikke har udarbejdet 
lovforslag vedrørende vold mod kvinder, 
ligestilling i den politiske 
beslutningstagning eller revision af 
direktivet om kønsbestemte lønforskelle, 
hvormed det eksisterende demokratiske 
underskud fastholdes;

Or. en

Ændringsforslag 17
Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at iværksætte en 
omfattende strategi til bekæmpelse af vold 
mod kvinder som lovet i 
Stockholmprogrammet og anmodet om af 
Parlamentet i indtil flere beslutninger; 
gentager behovet for, at Kommissionen 
fremlægger et lovgivningsmæssigt 
strafferetsinstrument til bekæmpelse af 
kønsbaseret vold;

Or. en

Ændringsforslag 18
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger vigtigheden af at 
anvende alle tilgængelige politiske 
instrumenter for at komme med et 
overbevisende europæisk svar på alle 
former for vold mod kvinder og børn, vold 
i hjemmet, seksuelt misbrug, chikane og 
forfølgelse, seksuel udnyttelse, 
tvangsægteskaber, æresdrab, kønslig 
lemlæstelse af piger mv. for at beskytte 
børns og kvinders rettigheder samt 
bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling, racisme, fremmedhad 
og homofobi;

Or. es

Ændringsforslag 19
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. gentager sin anmodning til 
Kommissionen om at fremsætte forslag til 
lovgivning om bekæmpelse af alle former 
for vold mod kvinder hurtigst muligt;

Or. es

Ændringsforslag 20
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. understreger nødvendigheden af, at 
embedsmænd (politi, sundhedspersonale, 
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domstolspersonale mv.), der kan komme i 
berøring med tilfælde, hvor de mener, at 
en persons fysiske, psykiske og seksuelle 
integritet er i fare, navnlig kvinder, der er 
ofre for kønsbetinget vold, bør modtage en 
passende uddannelse; anmoder 
medlemsstaterne om at støtte det arbejde, 
som civilsamfundet, i særdeleshed 
ngo'erne, kvindeorganisationerne og 
andre frivillige organisationer, der yder 
specialiseret støtte, udfører, og at de 
samarbejder med dem og yder støtte til 
kvinder, der er ofre for kønsbetinget vold;

Or. es

Ændringsforslag 21
Marina Yannakoudakis

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at
ratificere Istanbul-konventionen om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet og 
Kommissionen til snarest at foreslå 
forhandlingsdirektiver om EU's 
tiltrædelse af denne konvention;

5. opfordrer medlemsstaterne til at
samarbejde, arbejde sammen og udveksle 
bedste praksis for at bekæmpe vold mod 
kvinder og vold i hjemmet uden yderligere 
forsinkelse;

Or. en

Ændringsforslag 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger til bekæmpelse af de 
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økonomiske og sociale årsager, som 
fremmer volden mod kvinder, især 
arbejdsløshed, lave lønninger og 
pensioner, mangel på boliger, fattigdom 
og ineksisterende eller mangelfulde 
offentlige servicefunktioner, navnlig 
inden for sundhed, uddannelse og social 
sikkerhed;

Or. pt

Ændringsforslag 23
Antonyia Parvanova

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indføre en 
koordinator for bekæmpelse af vold mod 
kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 24
Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til snarest muligt at 
revidere direktiv 2006/54/EF og fremsætte 
ændringsforslag i overensstemmelse med 
direktivets artikel 32 og på grundlag af 
artikel 157 i TEUF og følge de detaljerede 
henstillinger i bilaget til Europa-
Parlamentets beslutning af 24. maj 2012; 
navnlig
- større gennemsigtighed i lønoplysninger,
- gennemsigtig arbejdsevaluering og 
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jobklassificering,
- styrket lovgivning om sanktioner;

Or. en

Ændringsforslag 25
Constance Le Grip

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det er tvingende 
nødvendigt at udarbejde en fælles 
europæisk strategi til bekæmpelse af 
grænseoverskridende netværk af 
organiseret kriminalitet, der er involveret 
i menneskehandel, som navnlig kvinder 
og børn bliver ofre for;

Or. fr

Ændringsforslag 26
Mariya Gabriel

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der indgår 
en kønssensitiv tilgang i al juridisk 
uddannelse, som det europæiske net for 
retlig uddannelse, Det Europæiske 
Retsakademi og andre relevante 
institutioner udbyder til de forskellige 
aktører i retssamarbejdet;

6. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der indgår 
en kønssensitiv tilgang i al juridisk 
uddannelse, som det europæiske net for 
retlig uddannelse, Det Europæiske 
Retsakademi og andre relevante 
institutioner udbyder til de forskellige 
aktører i rets- og politisamarbejdet;
anmoder om, at der oprettes særlige 
moduler vedrørende kønsbaseret vold og 
bedste praksis for støtte af ofrene;
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Or. fr

Ændringsforslag 27
Antigoni Papadopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der indgår 
en kønssensitiv tilgang i al juridisk 
uddannelse, som det europæiske net for 
retlig uddannelse, Det Europæiske 
Retsakademi og andre relevante 
institutioner udbyder til de forskellige 
aktører i retssamarbejdet;

6. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der indgår 
en kønssensitiv tilgang med integrering af 
kønsaspektet i al juridisk uddannelse, som 
det europæiske net for retlig uddannelse, 
Det Europæiske Retsakademi og andre 
relevante institutioner udbyder til de 
forskellige aktører i retssamarbejdet;

Or. en

Ændringsforslag 28
Izaskun Bilbao Barandica

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. foreslår, at der gennemføres en 
kampagne om social bevidstgørelse med et 
fælles kriterium på europæisk plan om, at 
den skal være rettet mod den 
kønsbetingede volds alvor; påpeger, at 
formålet med kampagnen bør være at 
fremme social bevidstgørelse, 
borgermobilisering og institutionelle tiltag 
på samme niveau som dem, der 
iværksættes over for andre slags 
kriminelle handlinger eller attentater, 
f.eks. terrorisme, som ud over deres 
individuelle dimension har en kollektiv 
rækkevidde; gør opmærksom på, at et 
sådant socialt tiltag har været meget 
relevant med henblik på at delegitimere 
andre former for vold, og at det også 
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burde anvendes over for kønsbetinget 
vold;

Or. es

Ændringsforslag 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer til at oprette et kontaktpunkt 
vedrørende ligestillingsspørgsmål i det 
europæiske asylstøttekontor;

Or. en

Ændringsforslag 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger, at voksende 
prostitutionsmarkeder, der er legaliserede 
og institutionaliserede i nogle 
medlemsstater, har vist sig at give næring 
til menneskehandel, og opfordrer derfor 
til foranstaltninger, der mindsker 
prostitutionsmarkederne, såsom at straffe 
personer, der udnytter de prostituerede, 
herunder alfonser og sexkøbere;

Or. en

Ændringsforslag 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber
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Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge midlerne til 
exitprogrammer for handlede personer, 
navnlig for kvinder i prostitution; 

Or. en

Ændringsforslag 32
Antigoni Papadopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. påskønner Kommissionens forslag til 
forordning om fremme af borgeres og 
virksomheders frie bevægelighed ved at 
forenkle godkendelsen af visse offentlige 
dokumenter i EU;

7. påskønner Kommissionens forslag til 
forordning om fremme af borgeres og 
virksomheders frie bevægelighed ved at 
forenkle godkendelsen af visse offentlige 
dokumenter, hvormed bureaukratiet og 
den nuværende kløft mellem EU-
institutionerne og borgerne i EU fjernes;

Or. en

Ændringsforslag 33
Antigoni Papadopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. opfordrer Kommissionen til i 
overensstemmelse med tidligere afgivne 
løfter og for at efterkomme Parlamentets 
gentagne anmodninger at offentliggøre et 
forslag til forordning om gensidig 

8. opfordrer Kommissionen til i 
overensstemmelse med tidligere afgivne 
løfter og for at efterkomme Parlamentets 
gentagne anmodninger at offentliggøre et 
forslag til forordning om gensidig 
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anerkendelse af civilstandsdokumenters 
virkninger med henblik på at fjerne 
diskriminerende retlige og administrative 
hindringer for borgere og deres familier, 
som ønsker at gøre brug af deres ret til fri 
bevægelighed.

anerkendelse af civilstandsdokumenters 
virkninger med henblik på at fjerne 
diskriminerende retlige og administrative 
hindringer for både mandlige og 
kvindelige borgere og deres familier, som 
ønsker at gøre brug af deres ret til fri 
bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 34
Izaskun Bilbao Barandica

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at integrere alle de 
statslige, regionale og lokale offentlige 
tjenester og kompetente myndigheders 
synspunkter, da de er ansvarlige for 
planlægning og ydelse af 
ligestillingspolitiske tjenester;

Or. es

Ændringsforslag 35
Izaskun Bilbao Barandica

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle specifikke 
redskaber baseret på de nye informations-
og kommunikationsteknologier for at 
udveksle bedste praksis på europæisk plan 
om bekæmpelse af forskelsbehandling;

Or. es
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Ændringsforslag 36
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. gentager sin opfordring til at vedtage 
et EU-regelsæt om international privatret;

Or. en

Ændringsforslag 37
Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer Kommissionen til at 
overvåge den forskelligartede indvirkning 
på kvinder og mænd af den indirekte 
ligestilling mellem kønnene, herunder i 
forbindelse med offentlige udgifter; 
henviser i denne forbindelse til, at færre 
skatteindtægter og eventuelle 
budgetnedskæringer fører til 
nedskæringer i de offentlige udgifter, 
samt at det er sandsynligt, at offentlige 
tjenester såsom uddannelse og social 
omsorg vil lide under dette på mellemlang 
sigt; henviser til, at det samme er tilfældet 
for kvinder, eftersom de bruger disse 
tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 38
Izaskun Bilbao Barandica
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Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at anerkende de 
regionale politistyrkers beføjelser til at 
bekæmpe forbrydelser mod kvinder begået 
af organiserede og/eller 
grænseoverskridende bander og styrke 
koordineringen mellem det regionale 
politi og sikkerhedsagenturerne og det 
operative politi;

Or. es

Ændringsforslag 39
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8c. fordømmer, at det samlede antal 
tvangsarbejdere i medlemsstaterne anslås 
at være på 880 000 personer, hvoraf 30 % 
er genstand for seksuel udnyttelse, og 70 
% udnyttes som tvangsarbejdere, og at 
kvinderne udgør flertallet af 
tvangsarbejderne; 

Or. es

Ændringsforslag 40
Sirpa Pietikäinen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer Kommissionen til yderligere 
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at udvikle e-justice-programmet for at 
give borgerne direkte adgang til juridisk 
information og domstolene via 
onlineinformation;

Or. en

Ændringsforslag 41
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. understreger, at det drejer sig om 
mennesker, og at menneskesmugling er 
en meget alvorlig forbrydelse, der især 
berører kvinderne, og som er en 
overtrædelse af menneskerettighederne og 
af den menneskelige værdighed, som 
Unionen ikke kan acceptere; påpeger, at 
det er nødvendigt at styrke og øge 
forebyggelse og bekæmpelse af
menneskehandel og menneskesmugling, 
hvilket kræver et koordineret og 
sammenhængende politisk svar, der går 
videre end området for frihed, sikkerhed 
og retfærdighed, og som tager højde for 
de nye former for udnyttelse, inddrager de 
sektorer, der beskæftiger sig med eksterne 
relationer, udviklingssamarbejde, sociale 
og beskæftigelsesmæssige forhold, 
uddannelse og sundhed, ligestilling 
mellem mænd og kvinder og ikke-
forskelsbehandling; understreger, at 
samarbejde og koordinering med 
tredjelande er af afgørende betydning; 
påpeger, at indgåelse af ad hoc-
samarbejdsaftaler med visse tredjelande, 
der uden forbehold indeholder alle de 
incitamenter, som Unionen råder over, 
f.eks. anvendelse af finansielle 
programmer, samarbejde om indsamling 
og udveksling af oplysninger, retligt 
samarbejde og instrumenter på 
indvandringsområdet, kunne være en 
måde at bekæmpe menneskehandel og 
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menneskesmugling;

Or. es

Ændringsforslag 42
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8c. understreger, at foranstaltninger til 
bekæmpelse af menneskehandel, 
tvangsarbejde og ulovlig indvandring bør 
fokusere på de grundlæggende årsager til 
problemet, f.eks. den globale ulighed; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
leve op til deres udviklingsbistands- og 
MDG-forpligtelser;

Or. es

Ændringsforslag 43
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8d. gentager sin opfordring til 
Kommissionen om at foreslå 
samarbejdsforanstaltninger med henblik 
på at mobilisere de konsulære tjenester i 
oprindelseslandene for at forebygge 
svigagtig udstedelse af visa, 
gennemførelse af oplysningskampagner i 
oprindelseslandene rettet mod de mulige 
ofre, navnlig kvinder og børn, i 
samarbejde med myndighederne og 
foranstaltninger, så kontrollen ved 
grænserne bliver mere effektiv med det 
sigte at forebygge menneskehandel og 
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ulovlig indvandring;

Or. es

Ændringsforslag 44
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8e. opfordrer Kommissionen til at foreslå 
aktioner med henblik på at beskytte og 
hjælpe kvinder, der er ofre for 
menneskehandel og seksuel udnyttelse, 
med foranstaltninger, der omfatter 
udvikling af kompensationssystemer, 
sikker tilbagevenden, bistand til 
reintegration i samfundet i deres 
oprindelsesland i tilfælde af frivillig 
tilbagevenden, bistand og hjælp under 
deres ophold i EU og samarbejde med 
myndighederne i oprindelseslandene for 
at beskytte familierne til ofre for 
menneskehandel og seksuel udnyttelse;

Or. es

Ændringsforslag 45
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8f. minder om, at ca. halvdelen af EU's 
migranter er kvinder, og at en uafhængig 
migrationsstatus for kvinder og 
ægtefællers ret til arbejde er essentielle 
elementer i at sikre en vellykket 
integration;
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Or. es

Ændringsforslag 46
Iratxe García Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8g. understreger forsvaret af 
rettighederne inden for området seksuel 
og reproduktiv sundhed og udtrykker sin 
bekymring for begrænsningerne af 
adgangen til antikonception og 
reproduktive sundhedstjenester, navnlig 
abort, i visse medlemsstater.

Or. es


