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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Subcommissie mensenrechten onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
en het bijbehorende facultatief protocol,

– gezien de VN-Verklaring inzake de bescherming van vrouwen en kinderen tijdens 
noodsituaties en gewapende conflicten en resoluties van de Veiligheidsraad 1325 (2000) 
en 1820 (2008),

– gezien de EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en meisjes en de bestrijding van 
alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes,

– gezien van "het actiegericht document over het versterken van de externe dimensie van de 
EU met betrekking tot de bestrijding van de mensenhandel: naar een mondiale actie van 
de Europese Unie tegen de mensenhandel",

– gezien het Vrouwenhandvest van de Europese Commissie,

A. overwegende dat vrouwenrechten, zoals wordt erkend door internationale conventies en 
wettelijke normen, systematisch de hoeksteen van alle bilaterale betrekkingen moeten 
vormen, met name van de betrekkingen met derde landen waarmee de EU associatie- en 
samenwerkingsovereenkomsten heeft ondertekend;

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

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;

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

1. verwelkomt het Vrouwenhandvest van de Europese Commissie, dat gendergelijkheid op 
zowel EU- als internationaal niveau bevordert, en het EU-actieplan voor gendergelijkheid 
en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkelingssamenwerking voor de 
periode 2010-2015 en roept op meer inspanningen te doen om de MDG inzake 
gendergelijkheid en de gezondheid van moeders te bereiken;

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; 

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, 
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overeenkomstig de clausules inzake mensenrechten in die overeenkomsten; roept de 
Commissie en de Raad op alle passende maatregelen te nemen in geval van een vertreding 
van deze bepalingen;

4. dringt er daarom bij de Commissie en de Raad op aan derde landen verder aan te 
moedigen uitdrukkelijke bepalingen inzake vrouwenrechten in hun wetgeving op te 
nemen, te waarborgen dat deze rechten worden geëerbiedigd, en genderbewust beleid en 
mechanismen te verwezenlijken om vrouwen meer te betrekken bij de besluitvorming in 
het openbaar leven, zij het politiek, economisch of sociaal;

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;

6. benadrukt het feit dat politieke dialoog ook als doel moet hebben alle voorbehoud ten 
opzichte van het CEDAW af te schaffen en het bijbehorende facultatief protocol door alle 
partnerlanden te laten ratificeren;

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;

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;

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;

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;

11. erkent de rol van het EIDHR en andere instrumenten voor democratieopbouw in derde 
landen en herinnert eraan dat democratie de volledige participatie van vrouwen in het 
openbare leven inhoudt, zoals werd getoond in de nasleep van de Arabische lente en zoals 
vermeld in internationale en regionale instrumenten zoals het protocol bij het Afrikaanse 
Handvest voor de rechten van de mens en volkeren inzake vrouwenrechten in Afrika; 
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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;

13. verwelkomt de oprichting van UN Women en roept de EU op om internationaal, regionaal 
en nationaal nauw samen te werken met de instelling om vrouwenrechten te doen naleven;

14. is sterk voorstander van het opnemen van genderadviseurs of gendercontactpunten in de 
EU-delegaties en missies van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 
(GVDB) en roept de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie op deze te 
voorzien van voldoende middelen en bevoegdheden;

15. vraagt om de specifieke steun van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
ten aanzien van het verzamelen, verwerken en verspreiden van effectieve praktijken 
inzake gendermainstreaming bij de tenuitvoerlegging van de indicatoren van Peking op 
het vlak van vrouwenrechten;

16. wil vrouwenrechten systematischer opnemen in haar eigen debatten en resoluties inzake 
mensenrechten, en het Sacharovnetwerk gebruiken, en met name vrouwelijke winnaars 
van de prijs, om vrouwenrechten in de hele wereld te verdedigen;

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.


