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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat de Unie krachtens artikel 3, lid 2 VEU haar burgers een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen aanbiedt, waarin het vrije verkeer 
van personen gewaarborgd is, in combinatie met gepaste maatregelen voor onder meer 
het voorkomen en bestrijden van criminaliteit;

2. benadrukt dat de Unie krachtens artikel 2 VEU is gestoeld op waarden zoals respect 
voor de menselijke waardigheid, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor de 
mensenrechten van personen in een maatschappij waarin onder meer gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen en het welzijn van alle mensen prevaleren (artikel 3, lid 1, VEU);

3. merkt op dat de term “geweld tegen vrouwen” gebruikt wordt om gewelddadige 
handelingen te beschrijven waarbij het geweld gericht is tegen vrouwen en het geslacht 
van het slachtoffer het belangrijkste motief vormt; stelt vast dat tegen vrouwen gerichte 
gewelddadige handelingen verschillende vormen kunnen aannemen, zoals onder meer 
geweld in persoonlijke relaties, verkrachting inclusief verkrachting binnen het huwelijk, 
aan de bruidsschat gerelateerd geweld, genitale verminking van vrouwen, aanvallen met 
zuur, gedwongen huwelijk, seksueel misbruik, gedwongen prostitutie en pornografie, 
vrouwenhandel en gedwongen zelfmoord; is van oordeel dat geweld tegen vrouwen een 
ernstige schending van de mensenrechten is en nooit om religieuze, culturele of 
traditionele redenen te rechtvaardigen is;

4. wijst erop dat het rechtskader dat door het Verdrag van Lissabon is uitgetekend nieuwe 
mogelijkheden biedt om de samenwerking op het gebied van strafrechtbeleid op EU-
niveau op te voeren door de instellingen en de lidstaten in de gelegenheid te stellen op 
een zekere basis samen te werken en op het vlak van de bestrijding van alle vormen van 
geweld en discriminatie jegens vrouwen een gemeenschappelijke juridische cultuur te 
creëren die de nationale rechtsstelsels en -tradities in acht neemt zonder ervoor in de 
plaats te komen;

5. betreurt het dat slechts drie EU-lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van 
Istanbul) hebben geratificeerd; dringt er bij de lidstaten op aan dit verdrag onverwijld te 
ratificeren en dringt er bij de Commissie op aan de procedure voor toetreding van de EU 
te starten;

6. herinnert eraan dat preventie, het beschermen en bijstaan van de slachtoffers en 
vervolging van de daders de drie onlosmakelijk met elkaar verbonden doelstellingen 
van de bestrijding van geweld tegen vrouwen zijn;

7. spoort de lidstaten ertoe aan nationale wetgeving in te voeren en vervolgens te 
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handhaven die alle vormen van geweld tegen vrouwen strafbaar stelt en dringt er bij de 
Commissie op aan een wetgevingsbesluit op grond van artikel 84 VWEU vast te stellen 
met als doel het optreden van de lidstaten op het gebied van de preventie van geweld te 
ondersteunen; onderstreept dat het bestrijden en uitroeien van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen een omvattende en multidisciplinaire Europese strategie vereist (sociale, 
politieke en juridische maatregelen), zoals in 2010 is vastgelegd in het actieplan ter 
uitvoering van het programma van Stockholm, met als doel de integriteit, de gelijkheid 
(artikel 2 VEU) en het welzijn van de vrouw (artikel 3, lid 1 VEU) in een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht op een concrete en doelmatige wijze te beschermen; is van 
mening dat deze strategie in het bijzonder rekening moet houden met kwetsbare groepen 
zoals bijvoorbeeld ouderen, mensen met een handicap, immigranten en LGBT en tevens 
maatregelen moet omvatten voor bijstand aan kinderen die getuige zijn geweest van 
geweld en hen als slachtoffers moet erkennen;

8. herinnert eraan dat de multiculturele samenstelling van Europa een bron van verrijking 
is, maar dat het behoren tot een bepaalde cultuur in geen geval het gebruik van geweld 
mag rechtvaardigen; maakt zich in het bijzonder zorgen over de discriminatie van en het 
geweld tegen vrouwen op grond van het feit dat zij tot een minderheid behoren, met 
name etnische minderheden, vrouwen met een beperking, lesbiennes en vrouwelijke 
biseksuelen, transgenders en interseksen, vrouwen die tot een religieuze minderheid 
behoren en vrouwen die door hun jonge of hoge leeftijd kwetsbaar zijn; verzoekt de 
Commissie, de EDEO en de lidstaten om bij hun acties op dit gebied rekening te houden 
met meervoudige discriminatie;

9. wijst erop dat geweld tegen vrouwen niet ophoudt aan de Europese grenzen; veroordeelt 
ten stelligste het voortdurende gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als 
oorlogswapen en dringt erop aan dat de Commissie en de lidstaten in hun 
samenwerkings- en ontwikkelingsprogramma's de kwestie van het geweld tegen 
vrouwen aanpakken; benadrukt dat er meer actie moet worden ondernomen om te 
garanderen dat het internationale recht wordt nageleefd, dat vrouwen en meisjes die in 
conflictsituaties werden misbruikt, toegang krijgen tot gepaste gezondheidszorg en 
psychologische bijstand en dat slachtoffers worden beschermd;

10. is van mening dat het beleid inzake reproductieve gezondheid centraal moet staan in dit 
debat;

11. dringt erop aan dat de Raad geweld tegen vrouwen toevoegt aan de lijst van vormen van 
bijzonder zware criminaliteit in de zin van artikel 83, lid 1 VWEU vanwege de 
dringende noodzaak om dit strafbaar feit op gemeenschappelijke basis te bestrijden, met 
als doel minimumvoorschriften vast te stellen betreffende de bepaling van strafbare 
feiten en sancties, met dien verstande dat in de voorstellen voor bepalingen van 
materieel strafrecht van de Unie de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid ten 
volle worden nageleefd; dringt er bij de lidstaten op aan dat zij diegenen die 
verantwoordelijkheid dragen voor gewelddaden tegen vrouwen vervolgen;

12. spoort de lidstaten aan om zelf maatregelen in te voeren om kinderen die aan 
gendergerelateerd geweld zijn blootgesteld, bij te staan en daarbij rekening te houden 
met het feit dat de mogelijke impact van deze vorm van geweld op het gedrag en de 
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emotionele en lichamelijke toestand van kinderen die er tegen hun wil getuige van 
waren, aanzienlijk en van lange duur kan zijn indien deze kinderen niet worden 
begeleid;

13. benadrukt dat discriminatie op grond van geslacht in de context van meervoudige 
discriminatie moet worden aangepakt, dat haatzaaiende uitingen en haatmisdrijven 
tegen vrouwen moeten worden onderzocht, dat het doden van vrouwen op grond van 
hun geslacht als vrouwenmoord moet worden erkend, dat er strafrechtelijke maatregelen 
moeten worden goedgekeurd om het aanzetten tot haat op alle gronden, inclusief 
geslacht en gender, te verbieden en dat de rechten van slachtoffers van haatmisdrijven 
tegen vrouwen moeten worden gewaarborgd;

14. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat zij slachtoffers die op grond van het nationale 
recht voor hun verblijfplaats afhankelijk zijn van hun echtgenoot of partner een 
autonoom verblijfsrecht verlenen;

15. spoort de lidstaten aan om de Richtlijnen 2012/29/EU, 2011/99/EU, 2011/92/EU en 
2011/36/EU in nationaal recht om te zetten en verzoekt de Commissie de toepassing 
ervan nauw op te volgen;

16. dringt erop aan dat de lidstaten de slachtoffers snel voorzien van alle adequate 
informatie over de bescherming, de bijstand en de bestaande wettelijke maatregelen, 
met inbegrip van bepalingen en richtsnoeren met betrekking tot de kinderbescherming, 
opdat de vrouwen in kwestie de muur van stilte, eenzaamheid en de vicieuze cirkel van 
schuldgevoel en angst kunnen doorbreken; is van mening dat een intensievere 
samenwerking tussen politiediensten, het gerecht en andere overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties die zich met gendergerelateerd geweld bezighouden, van 
groot belang is om vrouwen aan te moedigen om een klacht in te dienen wanneer zij het 
slachtoffer zijn geworden van geweld en erover te getuigen;

17. is van mening dat, om geweld tegen vrouwen op een doeltreffende manier te bestrijden, 
er in de maatschappij een gedragswijziging ten opzichte van vrouwen en meisjes nodig 
is, omdat vrouwen al te vaak in een ondergeschikte rol worden voorgesteld en geweld 
tegen vrouwen te vaak wordt getolereerd of geringgeschat; wijst er in dat verband op dat 
het onderwijsstelsel een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van veranderingen 
in het sociaal-culturele gedrag van vrouwen en mannen om zo vooroordelen, tradities, 
gebruiken en andere praktijken die discriminerend zijn of gebaseerd zijn op stereotype 
mannelijke of vrouwelijke rolmodellen uit te bannen;

18. verzoekt de lidstaten voorlichtings- en bewustwordingscampagnes te organiseren, 
waarbij de verantwoordelijkheid en de cruciale rol van mannen en jongens bij de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen worden onderstreept; acht het in dit verband van 
groot belang om specifiek op mannen en jongens gerichte beleidsmaatregelen en 
voorlichtingscampagnes te bevorderen en te ondersteunen;
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19. verzoekt de lidstaten om, gesteund door de Commissie, beste praktijken uit te wisselen 
op het gebied van nationale strategieën, middelen die voor de uitvoering daarvan 
worden toegewezen, partnerschappen, specifieke projecten, voorlichtingscampagnes 
gericht op de slachtoffers en het gespecialiseerd personeel, en de behaalde resultaten;

20. onderstreept dat het vergaren van uitgesplitste, vergelijkbare en regelmatig 
bijgewerkte kwalitatieve en kwantitatieve gegevens onmisbaar is om de werkelijke 
omvang van het geweld tegen vrouwen en de gevolgen ervan te begrijpen, en derhalve 
om doeltreffende beleidsmaatregelen, strategieën en acties uit te werken; 

21. is ingenomen met het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" voor de periode 
2014-2020, dat ten doel heeft gendergelijkheid te bevorderen, alle vormen van geweld 
tegen kinderen, vrouwen en andere kwetsbare groepen te bestrijden en slachtoffers van 
dergelijk geweld te beschermen;
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