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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat het universaliteitsbeginsel betrekking heeft op fundamentele rechten en 
gelijke behandeling; verzoekt de Raad daarom met klem om het voorstel voor een 
antidiscriminatierichtlijn1 goed te keuren; wijst erop dat vooral vrouwen vaak het 
slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie, en benadrukt dat we alle fundamentele 
rechten moeten versterken en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen moeten 
bevorderen;

2. is verheugd over de goedkeuring van de richtlijn tot vaststelling van minimumnormen 
voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten2, die bijzondere aandacht schenkt aan de bescherming van kansarme groepen zoals 
vrouwen en kinderen;

3. is ingenomen met het voorstel voor een richtlijn inzake de verbetering van de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen3;

4. betreurt dat de Commissie, ondanks haar vele beloftes, nog steeds geen 
wetgevingsvoorstellen heeft geformuleerd met betrekking tot geweld tegen vrouwen, 
gelijkheid bij politieke besluitvorming of een herziening van de richtlijn betreffende de 
salariskloof tussen mannen en vrouwen;

5. roept de lidstaten ertoe op de Overeenkomst van Istanbul inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te ratificeren, en verzoekt de 
Commissie onderhandelingsrichtsnoeren uit te werken opdat de EU zonder verder uitstel 
kan toetreden tot deze overeenkomst;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de genderdimensie tot uiting 
komt in iedere juridische opleiding van het Europees netwerk voor justitiële opleiding, de 
Academie voor Europees recht of andere relevante instellingen voor de verschillende 
actoren op het gebied van justitiële samenwerking;

7. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening ter bevordering 
van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van 
bepaalde openbare akten in de EU;

8. verzoekt de Commissie, overeenkomstig eerdere toezeggingen en in het licht van de 
herhaalde verzoeken van het Parlement, een voorstel te formuleren voor een verordening 

                                               
1 COM(2008) 426 final
2 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en 
ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ
3 COM(2012) 614 final
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betreffende de wederzijdse erkenning van de werking van akten van de burgerlijke stand 
in de EU, teneinde discriminatoire juridische en administratieve belemmeringen weg te 
nemen voor burgers en gezinnen die hun recht op vrij verkeer wensen uit te oefenen.


