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22.11.2017 A8-0339/2 

Amendement  2 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps 

2017/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 128 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

128. vraagt de EU en de lidstaten in het 

verlengde van de ratificatie van het 

Verdrag van Istanbul specifieke 

maatregelen te nemen ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen en meisjes met een 

handicap; 

128. vraagt de EU en de lidstaten in het 

verlengde van de ratificatie van het 

Verdrag van Istanbul specifieke 

maatregelen te nemen ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen en meisjes met een 

handicap; dringt er bij de Commissie op 

aan een uitgebreide Europese strategie ter 

bestrijding van geweld tegen vrouwen uit 

te werken, met bijzondere aandacht voor 

vrouwen en meisjes met een handicap; 

Or. en 
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22.11.2017 A8-0339/3 

Amendement  3 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps 

2017/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 128 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  128 bis. onderkent dat vrouwen met 

een handicap, in het bijzonder een 

verstandelijke handicap, kwetsbaarder 

zijn voor gendergerelateerd geweld, 

seksuele intimidatie of andere vormen van 

misbruik; onderkent bovendien dat het 

voor deze vrouwen vanwege hun 

afhankelijke positie niet altijd mogelijk is 

het misbruik vast te stellen of te melden; 

benadrukt dat het nodig is om de 

tenuitvoerlegging te bevorderen van de 

Europese strategie inzake handicaps, die 

in preventieve maatregelen voorziet om 

alle vormen van misbruik te voorkomen, 

en om te zorgen voor kwalitatief 

hoogstaande, toegankelijke en op de 

behoeften toegesneden bijstand aan 

slachtoffers van geweld; 

Or. en 



 

AM\1140103NL.doc  PE614.260v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.11.2017 A8-0339/4 

Amendement  4 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps 

2017/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 140 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  140 bis. beklemtoont dat moet 

worden gezorgd voor toereikende en 

redelijke voorzieningen om aan de 

behoeften van asielzoekers, migranten en 

vluchtelingen met een handicap te 

voldoen en dat rekening moet worden 

gehouden met de tweedimensionale 

definitie van handicap in het UNCRPD 

bij de beoordeling van de kwetsbaarheid 

voor erkenningsdoeleinden; benadrukt 

voorts dat een handicap oorzaak of gevolg 

van verplaatsing kan zijn, een 

belemmering kan vormen om 

bescherming te krijgen en/of bepaalde 

ondersteuningsbehoeften kan doen 

ontstaan waaraan in opvang- en 

detentiecentra moet worden voldaan; 

neemt in het bijzonder kennis van de 

dringende behoefte aan tijdige vaststelling 

en uitgebreide medische onderzoeken en 

behandelingen, met inbegrip van 

psychosociale ondersteuning; 

Or. en 

 

 


