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Ändringsförslag 1
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Skäl 1a (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

a. I fördraget stadgas kampen mot 
utestängning och social diskriminering 
samt främjande av jämställdhet som mål 
för EU, och kommissionen bör försäkra 
sig om att genomförandet av 
Stockholmsprogrammet verkligen 
tillgodoser medborgarnas behov i fråga 
om lika möjligheter och jämställdhet.

Or. es

Ändringsförslag 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att anta förslaget till direktiv 
om icke-diskriminering*. Särskilt mot 
bakgrund av att kvinnor ofta utsätts för 
flerfaldig diskriminering behöver alla 
grundläggande rättigheter stärkas samtidigt 
som jämställdheten främjas.

1. Europaparlamentet betonar att 
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att anta förslaget till direktiv 
om icke-diskriminering1. Särskilt mot 
bakgrund av att kvinnor ofta utsätts för 
flerfaldig diskriminering behöver alla 
grundläggande rättigheter stärkas genom 
antagandet av gemensamma 
förebyggande strategier för skydd av 
offren och för lagföring av förövarna, 
samtidigt som jämställdheten främjas.

Or. it

                                               
1 COM (2008)0426. 
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Ändringsförslag 3
Sirpa Pietikäinen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att anta förslaget till direktiv 
om icke-diskriminering*. Särskilt mot 
bakgrund av att kvinnor ofta utsätts för 
flerfaldig diskriminering behöver alla 
grundläggande rättigheter stärkas samtidigt 
som jämställdheten främjas.

1. Europaparlamentet betonar att 
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att anta förslaget till direktiv 
om icke-diskriminering1. Särskilt mot 
bakgrund av att kvinnor ofta utsätts för 
flerfaldig diskriminering behöver alla 
grundläggande rättigheter stärkas samtidigt 
som jämställdheten främjas. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra skyddet för sårbara vuxna samt 
att underteckna, ratificera och genomföra 
Haagkonventionen från 2000 om 
internationellt skydd för vuxna.

Or. en

Ändringsförslag 4
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att anta förslaget till direktiv 
om icke-diskriminering*. Särskilt mot 
bakgrund av att kvinnor ofta utsätts för 

1. Europaparlamentet betonar att 
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att anta förslaget till direktiv 
om icke-diskriminering2. Parlamentet 
betonar att särskilt kvinnor ofta utsätts för 

                                               
1 COM(2008)0426.
2 COM(2008)0426.



AM\943120SV.doc 5/25 PE516.589v01-00

SV

flerfaldig diskriminering behöver alla 
grundläggande rättigheter stärkas samtidigt 
som jämställdheten främjas.

flerfaldig diskriminering. De diskrimineras 
på grund av sitt kön och dessutom på 
grund av ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning. Man måste därför undersöka 
alla faktorer som inverkar negativt på 
kvinnors liv och som strider mot de 
mänskliga rättigheterna och ofta förstärks 
av andra former av diskriminering. Alla 
grundläggande rättigheter behöver stärkas 
samtidigt som jämställdheten främjas, 
varvid särskilt uppmärksamhet bör ägnas 
åt sårbara kvinnor, särskilt kvinnor med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 5
Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att anta förslaget till direktiv 
om icke-diskriminering*. Särskilt mot 
bakgrund av att kvinnor ofta utsätts för 
flerfaldig diskriminering behöver alla 
grundläggande rättigheter stärkas samtidigt 
som jämställdheten främjas.

1. Europaparlamentet betonar att 
universalitetsprincipen är tillämplig på 
grundläggande rättigheter och 
likabehandling. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att snarast anta förslaget till 
direktiv om icke-diskriminering1 i enlighet 
med parlamentets upprepade begäranden. 
Särskilt mot bakgrund av att kvinnor ofta 
utsätts för flerfaldig diskriminering 
behöver alla grundläggande rättigheter 
stärkas samtidigt som jämställdheten 
främjas.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att de 
olika åtgärder som ska ha vidtagits för att 
bekämpa terrorism i själva verket har 
använts som en förevändning för militära 
angrepp, ockupationer, brott mot länders 
nationella suveränitet och förstörelse av 
den grundläggande infrastrukturen i flera 
länder, i synnerhet sjukhus, skolor och 
bostäder, vilket har resulterat i 
hundratusentals drabbade och flyktingar, 
framför allt kvinnor och barn, som är de 
mest sårbara delarna av befolkningen. 

Or. pt

Ändringsförslag 7
Sirpa Pietikäinen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen att effektivt verka för 
utarbetandet av en internationell 
konvention om domar, med liknande 
målsättningar som Bryssel I-
konventionen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Iratxe García Pérez
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Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a.Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att upprätta 
klagomålsförfaranden där en person som 
utsatts för diskriminering på flera 
grunder kan lämna in ett samlat klagomål 
som rör fall av diskriminering på fler än 
en grund, varvid hänsyn bör tas till att 
sådan diskriminering i synnerhet drabbar 
kvinnor. Parlamentet anser det lämpligt 
att stödja människorättsförsvarares 
verksamhet och framtagandet av 
kollektiva åtgärder som vidtas av 
marginaliserade personer och 
samhällsgrupper.

Or. es

Ändringsförslag 9
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av att man beaktar 
jämställdhetsaspekten i alla 
integrationsstrategier för personer med 
funktionsnedsättning, invandrare, romer 
och andra minoriteter, socialt utestängda 
personer m.fl.

Or. es

Ändringsförslag 10
Iratxe García Pérez
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av direktivet om fastställande 
av miniminormer för brottsoffers 
rättigheter och för stöd till och skydd av 
dem*, där särskild uppmärksamhet ägnas 
skyddet av utsatta personer såsom kvinnor 
och barn.

2. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av direktivet om fastställande 
av miniminormer för brottsoffers 
rättigheter och för stöd till och skydd av 
dem1, där särskild uppmärksamhet ägnas 
skyddet av utsatta personer såsom kvinnor 
och barn, direktivet om den europeiska 
skyddsordern2 och direktivet om 
förebyggande och bekämpande av 
människohandel och skydd av dess offer3.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att ratificera och tillämpa dessa direktiv 
snarast möjligt. 

Or. es

Ändringsförslag 11
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av direktivet om fastställande 
av miniminormer för brottsoffers 
rättigheter och för stöd till och skydd av 
dem*, där särskild uppmärksamhet ägnas 
skyddet av utsatta personer såsom kvinnor 
och barn.

2. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av direktivet om fastställande 
av miniminormer för brottsoffers 
rättigheter och för stöd till och skydd av 
dem4, där särskild uppmärksamhet ägnas 
skyddet av utsatta personer såsom kvinnor 
och barn. Parlamentet understryker att de 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer 
för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska 
skyddsordern.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 omförebyggande och bekämpande 
av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF.
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer 
för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF.
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ofta utsätts för alla typer av våld, 
inbegripet våld i hemmet. Parlamentet 
rekommenderar djupgående utredning, 
identifiering och lagföring av sådana 
allvarliga överträdelser av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 12
Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet beklagar att allt 
fler människor faller offer för 
människohandel till och från EU, trots att 
EU:s direktiv mot människohandel trädde 
i kraft i december 2011, och uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina insatser för 
att bryta denna oroande trend genom att i 
enlighet med direktivet utarbeta och 
genomföra långtgående lagstiftning och 
ambitiösa åtgärder för att bekämpa 
människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 13
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar förslaget 
till direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland styrelseledamöter i börsnoterade 

3. Europaparlamentet erkänner förslaget 
till direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland styrelseledamöter i börsnoterade 
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företag*. företag1 som ett sätt att av tvingande 
affärsmässiga och ekonomiska skäl göra 
företagens beslutsfattande mer effektivt, 
men understryker att genomförbara och 
proportionerliga frivilliga icke-bindande 
åtgärder på medlemsstatsnivå, när det har 
getts möjlighet till sådana, har visat sig 
fungera mycket bra för att uppnå det 
progressiva målet om fler kvinnor i 
företagsstyrelserna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar förslaget 
till direktiv om en jämnare könsfördelning
bland styrelseledamöter i börsnoterade 
företag*.

3. Europaparlamentet välkomnar förslaget 
till direktiv om en jämnare könsfördelning 
bland styrelseledamöter i börsnoterade 
företag2. Parlamentet betonar att man 
måste bekämpa det bestående ”glastaket”, 
som utgör ett av de främsta hindren för 
kvinnors karriärutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 15
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen, trots sina många 

4. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen, trots sina många 

                                               
1 COM(2012)0614.
2 COM(2012)0614.
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utfästelser, inte har lagt fram lagstiftning 
på områdena våld mot kvinnor och 
jämställdhet inom det politiska 
beslutsfattandet eller gjort en översyn av 
direktivet om löneskillnader mellan 
kvinnor och män.

utfästelser, inte har tagit fram någon 
hållbar strategi för att bekämpa våld mot 
kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 16
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen, trots sina många 
utfästelser, inte har lagt fram lagstiftning 
på områdena våld mot kvinnor och 
jämställdhet inom det politiska 
beslutsfattandet eller gjort en översyn av 
direktivet om löneskillnader mellan 
kvinnor och män.

4. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen, trots sina många 
utfästelser, inte har lagt fram lagstiftning 
på områdena våld mot kvinnor och 
jämställdhet inom det politiska 
beslutsfattandet eller gjort en översyn av 
direktivet om löneskillnader mellan 
kvinnor och män, vilket gör att befintliga 
demokratiska underskott kvarstår.

Or. en

Ändringsförslag 17
Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen eftertryckligen att inleda 
en omfattande strategi för att bekämpa 
våld mot kvinnor i enlighet med 
utfästelserna i Stockholmsprogrammet 
och de uppmaningar som parlamentet 
gjort i flera resolutioner, och upprepar att 
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kommissionen måste ta fram ett 
lagstadgat straffrättsligt instrument för 
bekämpning av könsbaserat våld.

Or. en

Ändringsförslag 18
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att utnyttja alla tillgängliga 
politiska instrument för att ta krafttag på 
EU-nivå mot våld mot kvinnor och barn, i 
alla dess former: våld i hemmet, sexuella 
övergrepp, trakasserier och stalkning, 
sexuellt utnyttjande, tvångsäktenskap, 
hedersrelaterade brott, kvinnlig 
könsstympning osv., för att skydda 
kvinnors och barns rättigheter och 
bekämpa alla former av diskriminering, 
rasism, främlingsfientlighet och 
homofobi.

Or. es

Ändringsförslag 19
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att kommissionen snarast ska 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
bekämpning av alla former av våld mot 
kvinnor.
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Or. es

Ändringsförslag 20
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet insisterar på att 
tjänstemän (poliser, vårdpersonal, 
domstolspersonal m.fl.) som kan komma i 
kontakt med personer vars fysiska, 
psykiska och sexuella hälsa hotas, särskilt 
kvinnor som utsätts för könsbaserat våld, 
bör få lämplig fortbildning. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att stödja det 
arbete som görs av det civila samhället, 
särskilt icke-statliga organisationer, 
kvinnoorganisationer och andra 
frivilligorganisationer som ger 
specialiserat stöd, och att samarbeta med 
dessa organisationer för att hjälpa 
kvinnor som utsätts för könsbaserat våld.

Or. es

Ändringsförslag 21
Marina Yannakoudakis

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ratificera 
Istanbulkonventionen om att förhindra 
och motverka våld mot kvinnor och våld i 
hemmet och uppmanar kommissionen att 
föreslå förhandlingsdirektiv för EU:s 
omedelbara anslutning till konventionen.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att samarbeta, arbeta 
tillsammans och utbyta bästa praxis för 
att utan dröjsmål bekämpa våld mot 
kvinnor och våld i hemmet.
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Or. en

Ändringsförslag 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
bekämpa de ekonomiska och sociala 
förhållanden som främjar våld mot 
kvinnor, till exempel arbetslöshet, låga 
löner och pensioner, bostadsbrist, 
fattigdom och avsaknad av eller bristfällig 
offentlig service, särskilt offentlig hälso-
och sjukvård, utbildning och socialt 
skydd.

Or. pt

Ändringsförslag 23
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
inrätta en EU-samordnare med ansvar för 
våld mot kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 24
Raül Romeva i Rueda
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Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen eftertryckligen att utan 
dröjsmål se över direktiv 2006/54/EG och 
föreslå ändringar av det i enlighet med 
artikel 32 i det direktivet och på grundval 
av artikel 157 i EUF-fördraget, i 
överensstämmelse med de detaljerade 
rekommendationer som ges i bilagan till 
parlamentets resolution av den 
24 maj 2012, med avsikt på i synnerhet
– tydligare löneuppgifter,
– tydlig arbetsutvärdering och 
yrkesklassificering,
– stärkt lagstiftning om sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 25
Constance Le Grip

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
man snarast måste utarbeta en gemensam 
europeisk strategi för att bekämpa de 
gränsöverskridande organiserade 
brottsnätverk som bedriver 
människohandel, som kvinnor och barn 
är särskilt utsatta för.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Mariya Gabriel
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Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att ett jämställdhetsperspektiv 
integreras i all utbildning som ges i det 
europeiska nätverket för rättslig utbildning, 
i Europeiska rättsakademin och alla övriga 
relevanta institutioner för olika aktörer 
inom det rättsliga samarbetet.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att ett jämställdhetsperspektiv 
integreras i all utbildning som ges i det 
europeiska nätverket för rättslig utbildning, 
i Europeiska rättsakademin och alla övriga 
relevanta institutioner för olika aktörer 
inom det rättsliga och polisiära samarbetet.
Parlamentet efterfrågar specifika 
utbildningsmoduler avseende könsbaserat 
våld och god praxis för stöd till utsatta 
personer.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att ett jämställdhetsperspektiv 
integreras i all utbildning som ges i det 
europeiska nätverket för rättslig utbildning, 
i Europeiska rättsakademin och alla övriga 
relevanta institutioner för olika aktörer 
inom det rättsliga samarbetet.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att ett köns- och 
jämställdhetsperspektiv integreras i all 
utbildning som ges i det europeiska 
nätverket för rättslig utbildning, i 
Europeiska rättsakademin och alla övriga 
relevanta institutioner för olika aktörer 
inom det rättsliga samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet föreslår att det 
utarbetas en informationskampanj riktad 
till allmänheten med det gemensamma 
kriteriet på europeisk nivå att framhålla 
allvaret i könsbaserat våld. Målsättningen 
med denna kampanj bör vara att främja 
ökad social medvetenhet, mobilisering av 
allmänheten och myndighetsåtgärder på 
samma nivå som de som vidtas mot andra 
brottstyper eller attentat, till exempel 
terrorism, vilka utöver sin enskilda 
dimension påverkar samhället som helhet. 
Sådana insatser från samhällets sida har 
varit mycket viktiga för att avlegitimisera 
andra typer av våld och bör göras även 
mot könsbaserat våld.

Or. es

Ändringsförslag 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet begär att det 
inrättas en kontaktpunkt för 
jämställdhetsfrågor inom Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet understryker att 
de växande prostitutionsmarknaderna, 
som legaliserats och institutionaliserats i 
vissa medlemsstater, har visat sig ge 
bränsle åt människohandeln och begär 
därför att man vidtar åtgärder för att 
minska prostitutionsmarknaderna, till 
exempel att införa sanktioner mot 
profitörer, inbegripet kopplare och 
sexköpare.

Or. en

Ändringsförslag 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
ökad utsträckning finansiera program för 
att hjälpa offer för människohandel, 
särskilt kvinnor i prostitution, att ta sig ur 
den situation som de befinner sig i. 

Or. en

Ändringsförslag 32
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till förordning om 
att främja den fria rörligheten för 

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag till förordning om 
att främja den fria rörligheten för 
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medborgare och företag genom att förenkla 
erkännandet av vissa offentliga handlingar 
i EU.

medborgare och företag genom att förenkla 
erkännandet av vissa offentliga handlingar 
och på så sätt undanröja byråkratin och 
den klyfta som finns mellan EU:s 
institutioner och medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 33
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i överensstämmelse med 
tidigare utfästelser och till följd av 
upprepade begäranden från parlamentet 
lägga fram ett förslag till förordning om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar i EU, för att 
undanröja diskriminerande rättsliga och 
administrativa hinder för medborgare och 
deras familjer som vill utöva sin rätt till fri 
rörlighet.

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i överensstämmelse med 
tidigare utfästelser och till följd av 
upprepade begäranden från parlamentet 
lägga fram ett förslag till förordning om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar i EU, för att 
undanröja diskriminerande rättsliga och 
administrativa hinder för både kvinnliga 
och manliga medborgare och deras 
familjer som vill utöva sin rätt till fri 
rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 34
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
integrera ståndpunkterna från samtliga 
offentliga organ och behöriga 
myndigheter på såväl statlig som regional 
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och lokal nivå som ansvarar för 
utformningen och tillhandahållandet av 
jämställdhetspolitiska tjänster.

Or. es

Ändringsförslag 35
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att ta 
fram specifika verktyg baserade på ny 
informations- och kommunikationsteknik 
för att utbyta god praxis inom EU när det 
gäller motverkande av diskriminering.

Or. es

Ändringsförslag 36
Sirpa Pietikäinen

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om antagande av en europeisk 
kodex för internationell privaträtt.

Or. en

Ändringsförslag 37
Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka hur kvinnor 
och män indirekt påverkas ojämlikt av 
den bristande jämställdheten, inbegripet 
sett till offentliga utgifter, och hänvisar i 
detta sammanhang till att minskade 
skatteinkomster och eventuella 
budgetnedskärningar leder till minskade 
offentliga utgifter, varvid offentlig service 
såsom utbildning och omsorg sannolikt 
drabbas negativt på medellång sikt, 
liksom kvinnliga användare av denna 
service.

Or. en

Ändringsförslag 38
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
erkänna de regionala polisstyrkor som är 
behöriga att bekämpa brott mot kvinnor 
som begås av organiserade och/eller 
gränsöverskridande brottsligor samt att 
öka samordningen mellan dessa 
polisstyrkor och operativa säkerhetsorgan 
och polisstyrkor.

Or. es

Ändringsförslag 39
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 8c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet påtalar att det 
totala antalet tvångsarbetare i 
medlemsstaterna beräknas uppgå till 
880 000 personer, varav 30 procent är 
offer för sexuellt utnyttjande och 
70 procent för tvångsarbete, och att de 
flesta av offren är kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 40
Sirpa Pietikäinen

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidareutveckla e-
juridikprogrammet för att ge allmänheten 
direkt tillgång till rättslig information och 
rättvisa via online-information.

Or. en

Ändringsförslag 41
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet understryker att 
människohandel och människosmuggling 
är ett mycket allvarligt brott som särskilt 
drabbar kvinnor och som innebär en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna 
och den mänskliga värdigheten som 
unionen inte kan acceptera. Parlamentet 
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betonar att man måste stärka och öka de 
förebyggande insatserna mot och 
bekämpningen av människohandel och 
människosmuggling, något som kräver en 
samordnad och enhetlig politik som går 
utöver området med frihet, säkerhet och 
rättvisa och som, mot bakgrund av de nya 
formerna av utnyttjande, inbegriper 
politikområdena yttre förbindelser, 
utvecklingssamarbete, sociala frågor och 
sysselsättning, utbildning, hälsa, 
jämställdhet och icke-diskriminering. 
Samarbete och samordning med 
tredjeländer är av avgörande betydelse. 
Parlamentet påpekar att respekten för 
särskilda samarbetsavtal med givna 
tredjeländer, med bestämmelser om 
obegränsad användning av alla 
incitament som unionen förfogar över, till 
exempel finansieringsprogram, samarbete 
i fråga om insamling och utbyte av 
information, rättsligt samarbete och 
migrationsinstrumenten, kan vara ett sätt 
att förbättra arbetet mot människohandel 
och människosmuggling.

Or. es

Ändringsförslag 42
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 8c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet insisterar på att 
åtgärderna för att bekämpa 
människohandel, tvångsarbete och olaglig 
invandring bör fokusera på problemets 
grundorsaker, exempelvis de globala 
orättvisorna. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att fullfölja sina 
åtaganden beträffande utvecklingsbistånd 
och millennieutvecklingsmålen.
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Or. es

Ändringsförslag 43
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 8d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8d. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om att kommissionen ska föreslå 
samarbetsåtgärder för att engagera 
ursprungsländernas konsulära tjänster 
för att förebygga utfärdandet av falska 
visumhandlingar och genomföra 
informationskampanjer i 
ursprungsländerna riktade mot potentiella 
offer, särskilt kvinnor och barn, i 
samarbete med myndigheterna samt vidta 
åtgärder för mer effektiva 
gränskontroller, med målsättningen att 
motverka människohandel och olaglig 
invandring.

Or. es

Ändringsförslag 44
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 8e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå insatser för att 
skydda och hjälpa kvinnor som utsatts för 
människohandel och sexuellt utnyttjande, 
med åtgärder som inbegriper framtagande 
av ersättningssystem, säkert 
återvändande, hjälp till återintegration i 
samhället i ursprungslandet i händelse av 
frivilligt återvändande, bistånd och hjälp 
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under vistelsen i EU och samarbete med 
ursprungsländerna för att skydda 
familjerna till dem som utsatts för 
människohandel och sexuellt utnyttjande.

Or. es

Ändringsförslag 45
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 8f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8f. Europaparlamentet påminner om att 
omkring hälften av EU:s invandrare är 
kvinnor och att kvinnors självständiga 
status som invandrare samt makars rätt 
till att arbeta är centrala inslag i en 
effektiv integration.

Or. es

Ändringsförslag 46
Iratxe García Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 8g (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8g. Europaparlamentet framhåller vikten 
av att skydda rätten till sexuell och 
reproduktiv hälsa och uttrycker sin oro 
över att det i vissa medlemsstater finns 
endast begränsad tillgång till 
preventivmedel och tjänster för sexuell 
och reproduktiv hälsa, särskilt abort.

Or. es


