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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

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

– gezien het in maart 2011 door de Raad van de Europese Unie aangenomen Europees pact 
voor gendergelijkheid (2011-2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 september 2010 getiteld "Strategie voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491),

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa van 7 april 2011 inzake de voorkoming en 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld,

– gezien zijn resolutie van  5 april 2011 over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw 
beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen1 en van 6 februari 
2013 over uitbanning en preventie van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes  
met het oog op de 57e Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw2,

Α. overwegende dat gelijkheid van mannen en vrouwen een grondrecht en een algemeen 
grondbeginsel van de Europese Unie is en gelijkheid ondanks de in de loop der jaren 
geboekte vooruitgang een tot dusverre nog steeds niet bereikte doelstelling is;

B. overwegende dat de economische crisis, de drastische bezuinigingen in de publieke 
gezondheidszorg en de sociale diensten in de meeste lidstaten en de aanzienlijke 
begrotingsbesnoeiingen in maatregelen ter bevordering van vrouwenrechten negatieve 
gevolgen voor vrouwen hebben;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de opstelling van wetgeving en de analyse van 
de situatie van de grondrechten in de Europese Unie met de behoeften en zorgen van 
vrouwen rekening te houden en de tenuitvoerlegging van Europese wetgeving inzake 
gendergelijkheid in de lidstaten op de voet te volgen;

2. onderstreept dat met name vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van op gender 
gebaseerd geweld, waaronder huiselijk geweld, seksuele intimidatie, mensenhandel of 
schadelijke traditionele praktijken, zoals gedwongen huwelijken, genitale verminking van 
vrouwen en ‘eerwraak”, bijzondere ondersteuning en bescherming moeten krijgen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om wetgeving vast te stellen en deze voortdurend 
te verbeteren en concrete maatregelen te nemen om slachtoffers te beschermen, daders 
strafrechtelijk te vervolgen en geweld te voorkomen;

                                               
1 PB C 296 E van 2.10.2012, blz. 26.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0045.
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3. verzoekt de lidstaten om de seksuele en reproductieve rechten van de vrouw te 
eerbiedigen en te beschermen;

4. verzoekt de Commissie met een voorstel voor een rechtskader voor de aanpak van 
meervoudige en intersectionele discriminatie te komen;

5. is van oordeel dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het politieke 
besluitvormingsproces een democratisch deficit is; verzoekt de lidstaten dan ook  
positieve discriminatiemaatregelen in te voeren, zoals wettelijk vastgelegde 
pariteitssystemen en tijdelijke genderquota; 

6. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om de combinatie van privé- en beroepsleven 
te vergemakkelijken, te zorgen voor kwalitatief hoogstaande opvangvoorzieningen voor 
kinderen en hulpbehoevende personen, de rechten van zwangere werkneemsters te 
beschermen en het recht op moederschapsverlof te waarborgen.


