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Paavo Väyrynen 

De rol van de EU binnen de VN 

2015/2104(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de EU om steun te 

verlenen voor de versterking van de 

samenhang, synergie en 

complementariteit tussen de evaluaties 

van vredesoperaties, de VN-architectuur 

voor vredesopbouw en Resolutie 1325 van 

de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, 

vrede en veiligheid; benadrukt het belang 

van een actieve rol van vrouwen bij en 

gelijke en volwaardige deelname van 

vrouwen aan conflictpreventie en -

oplossing, vredesonderhandelingen, 

vredesopbouw, vredeshandhaving, 

humanitaire respons en wederopbouw na 

conflicten; is in dit verband ingenomen 

met het feit dat de Commissie haar beleid 

inzake humanitaire hulp heeft herzien, en 

dat nu is vastgelegd dat het volgens het 

internationaal humanitair recht en/of de 

internationale mensenrechtenwetgeving 

gerechtvaardigd kan zijn vrouwelijke 

slachtoffers van oorlogsverkrachting de 

gelegenheid te bieden een veilige abortus 

te laten uitvoeren; 

Or. en 
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De rol van de EU binnen de VN 

2015/2104(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. dringt er bij de EU op aan een 

ruime definitie van het begrip menselijke 

veiligheid te bevorderen, waardoor dit 

nauwer aansluit bij de mensenrechten, 

gendergelijkheid en de menselijke 

ontwikkeling; 

Or. en 



 

AM\1079098NL.doc  PE571.053v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

18.11.2015 A8-0308/3 

Amendement  3 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post e.a. 

 

Verslag A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

De rol van de EU binnen de VN 

2015/2104(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. verzoekt de EU actief deel te 

nemen aan het debat over de term 

"klimaatvluchteling" en de juridische 

definitie van dit begrip in het 

internationaal recht of in juridisch 

bindende internationale overeenkomsten; 

Or. en 

 

 


