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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Doelstellingen met betrekking tot 
democratie en mensenrechten moeten in 
toenemende mate geïntegreerd worden in 
alle financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse hulp, maar de EU-steun uit 
hoofde van deze verordening zal een 
specifieke aanvullende en bijkomende rol 
spelen vanwege het mondiale karakter en 
het feit dat de steun niet afhankelijk is van 
de toestemming van de regering of andere 
overheidsorganen van derde landen. Dit 
maakt samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld mogelijk op 
het gebied van gevoelige thema’s met 
betrekking tot mensenrechten en 
democratie en biedt voldoende flexibiliteit 
om in te spelen op veranderende 
omstandigheden. Met het instrument moet 
ook capaciteit op EU-niveau tot stand 
worden gebracht om specifieke 
internationale doelstellingen en 
maatregelen te formuleren en te 
ondersteunen die geen betrekking hebben 
op een bepaald geografisch gebied en geen 
verband houden met een crisis en waarvoor 
een internationale aanpak vereist is of 
waarbij sprake is van operaties zowel 
binnen de EU als in een aantal derde 
landen. Voorts biedt het een noodzakelijk 
kader voor maatregelen zoals steun voor 
onafhankelijke 
verkiezingswaarnemingsmissies van de EU 
waarvoor samenhang van het beleid, een 
uniform beheerssysteem en 

(13) Doelstellingen met betrekking tot 
democratie, mensenrechten en 
gendergelijkheid moeten in toenemende 
mate geïntegreerd worden in alle 
financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse hulp, maar de EU-steun uit 
hoofde van deze verordening zal een 
specifieke aanvullende en bijkomende rol 
spelen vanwege het mondiale karakter en 
het feit dat de steun niet afhankelijk is van 
de toestemming van de regering of andere 
overheidsorganen van derde landen. Dit 
maakt samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld mogelijk op 
het gebied van gevoelige thema’s met 
betrekking tot mensenrechten en 
democratie en biedt voldoende flexibiliteit
om in te spelen op veranderende 
omstandigheden. Met het instrument moet 
ook capaciteit op EU-niveau tot stand 
worden gebracht om specifieke 
internationale doelstellingen en 
maatregelen te formuleren en te 
ondersteunen die geen betrekking hebben 
op een bepaald geografisch gebied en geen 
verband houden met een crisis en waarvoor 
een internationale aanpak vereist is of 
waarbij sprake is van operaties zowel 
binnen de EU als in een aantal derde 
landen. Voorts biedt het een noodzakelijk 
kader voor maatregelen zoals steun voor 
onafhankelijke 
verkiezingswaarnemingsmissies van de EU 
waarvoor samenhang van het beleid, een 
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gemeenschappelijke uitvoeringsnormen 
vereist zijn.

uniform beheerssysteem en 
gemeenschappelijke uitvoeringsnormen 
vereist zijn.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Unie zal bijzondere aandacht 
besteden aan landen en noodsituaties waar 
de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden het meest worden bedreigd en 
waar de schending van deze rechten en 
vrijheden het meest flagrant en 
systematisch is. In dergelijke situaties zijn 
de politieke prioriteiten het bevorderen van 
de naleving van de internationale 
wetgeving, het verlenen van tastbare steun 
en actiemiddelen aan het lokale 
maatschappelijke middenveld en het 
leveren van een bijdrage aan de 
werkzaamheden van deze maatschappelijke 
organisaties, die in zeer moeilijke 
omstandigheden moeten opereren. In 
conflictsituaties zal de Unie alle strijdende 
partijen oproepen om hun wettelijke 
verplichtingen in het kader van het 
internationaal humanitair recht na te leven, 
overeenkomstig de desbetreffende 
richtsnoeren van de Unie.

(14) De Unie zal bijzondere aandacht 
besteden aan landen en noodsituaties waar 
de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden het meest worden bedreigd en 
waar de schending van deze rechten en 
vrijheden het meest flagrant en 
systematisch is. Er dient met name 
aandacht te worden besteed aan geweld 
tegen vrouwen in conflictsituaties. In 
dergelijke situaties zijn de politieke 
prioriteiten het bevorderen van de naleving 
van de internationale wetgeving, het 
verlenen van tastbare steun en 
actiemiddelen aan het lokale 
maatschappelijke middenveld en het 
leveren van een bijdrage aan de 
werkzaamheden van deze maatschappelijke 
organisaties, die in zeer moeilijke 
omstandigheden moeten opereren. In 
conflictsituaties zal de Unie alle strijdende 
partijen oproepen om hun wettelijke 
verplichtingen in het kader van het 
internationaal humanitair recht na te leven, 
overeenkomstig de desbetreffende 
richtsnoeren van de Unie.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) het stimuleren van gelijke participatie 
van mannen en vrouwen in de 
maatschappij, de economie en de politiek, 
en ondersteuning van gelijke kansen, 
participatie en politieke 
vertegenwoordiging van vrouwen;

(vi) het stimuleren van gelijke participatie 
van mannen en vrouwen in de 
maatschappij, de economie en de politiek, 
en ondersteuning van gelijke kansen, 
participatie en politieke 
vertegenwoordiging van vrouwen door hen 
aan te moedigen zich kandidaat te stellen 
bij verkiezingen en gebruik te maken van 
hun kiesrecht;

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de strijd tegen racisme, 
vreemdelingenhaat en discriminatie op 
welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) vrouwenrechten zoals neergelegd in 
het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en 
de facultatieve protocollen daarbij, 
waaronder maatregelen ter bestrijding van 
genitale verminking, gedwongen 
huwelijken, eerwraak, vrouwenhandel en 
alle andere vormen van geweld tegen 
vrouwen;

(vi) vrouwenrechten zoals neergelegd in 
het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en 
de facultatieve protocollen daarbij, 
waaronder maatregelen ter bestrijding van 
genitale verminking van de vrouw, 
gedwongen huwelijken, eerwraak, 
vrouwenhandel, seksueel geweld met 
inbegrip van correctieve verkrachting, 
huiselijk geweld en welke andere vorm van 
geweld tegen vrouwen dan ook;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vii) de rechten van het kind, zoals 
neergelegd in het Verdrag inzake de 
rechten van het kind en de facultatieve 
protocollen daarbij, waaronder de strijd 
tegen kinderarbeid, kinderhandel en 
kinderprostitutie, en tegen de rekrutering 
en inzet van kindsoldaten;

(vii) de rechten van het kind als neergelegd 
in het Verdrag inzake de rechten van het 
kind en de facultatieve protocollen daarbij,
waaronder de bestrijding van kinderarbeid, 
kinderhandel en kinderprostitutie, de 
seksualisering van meisjes en het 
rekruteren en inzetten van kindsoldaten;

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de inzet van 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
Europese Unie;

(i) de inzet van 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
Europese Unie met gelijke aantallen 
vrouwen en mannen;

Or. en


