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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de lidstaten op aan om 
bij hun respons op de COVID-19-
pandemie gendergerelateerd geweld aan te 
pakken waarmee vrouwen en meisjes, met 
inbegrip van transvrouwen, evenals 
interseksuele en non-binaire personen en 
personen zonder conventioneel gender, 
worden geconfronteerd; spoort de lidstaten 
aan gegevens en tendensen te blijven 
analyseren op het gebied van de 
prevalentie en melding van alle vormen 
van gendergerelateerd en huiselijk geweld, 
evenals de gevolgen voor kinderen, zolang 
de lockdownmaatregelen gelden en in de 
periode onmiddellijk daarna; erkent dat de 
publieke respons ontoereikend is geweest 
als het gaat om de bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en om de 
noodzaak om geweld tegen vrouwen te 

15. dringt er bij de lidstaten op aan om 
bij hun respons op de COVID-19-
pandemie gendergerelateerd geweld aan te 
pakken waarmee vrouwen en meisjes, met 
inbegrip van transvrouwen, evenals 
interseksuele en non-binaire personen en 
genderdiverse personen, worden 
geconfronteerd; spoort de lidstaten aan 
gegevens en tendensen te blijven 
analyseren op het gebied van de 
prevalentie en melding van alle vormen 
van gendergerelateerd en huiselijk geweld, 
evenals de gevolgen voor kinderen, zolang 
de lockdownmaatregelen gelden en in de 
periode onmiddellijk daarna; erkent dat de 
publieke respons ontoereikend is geweest 
als het gaat om de bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en om de 
noodzaak om geweld tegen vrouwen te 
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voorkomen in noodplannen en bij 
toekomstige noodsituaties, en dat er te 
weinig nadruk is gelegd op het invoeren 
van uitzonderingen op de lockdownregels, 
het opzetten van hulplijnen en 
instrumenten en signalen om informatie te 
delen, het waarborgen van ononderbroken 
toegang tot gezondheidsdiensten en het 
behouden van veilige toegang tot 
rechtswinkels, opvangcentra of alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken voor het uitvaardigen van 
de gepaste contactverboden en/of 
beschermingsbevelen, en het waarborgen 
dat dit als essentieel wordt beschouwd; 
vraagt de lidstaten om veilige en flexibele 
noodwaarschuwingssystemen op te zetten, 
nieuwe hulpverleningsdiensten per 
telefoon, e-mail en sms aan te bieden voor 
onmiddellijke politiebijstand, evenals 
onlinediensten zoals hulplijnen, verborgen 
apps, digitale platformen en 
apotheeknetwerken, en noodfinanciering te 
verstrekken aan ondersteunende diensten, 
niet-gouvernementele organisaties en 
maatschappelijke organisaties; verzoekt de 
lidstaten te waarborgen dat ondersteunende 
diensten een gecoördineerde aanpak 
hanteren om vrouwen die risico lopen te 
identificeren, teneinde ervoor te zorgen dat 
al deze maatregelen beschikbaar en 
toegankelijk zijn voor alle vrouwen en 
meisjes die onder hun jurisdictie vallen, 
met inbegrip van diegenen met een 
handicap, ongeacht hun migratiestatus, en 
te voorzien in genderbewuste opleidingen 
voor gezondheidswerkers, 
eerstelijnspolitieagenten en magistraten; 
nodigt de lidstaten uit om nationale 
innovaties en beste praktijken op het 
gebied van de aanpak van 
gendergerelateerd geweld te delen, 
teneinde doeltreffende praktijken beter te 
kunnen identificeren en bevorderen, en 
verzoekt de Commissie deze praktijken aan 
te moedigen;

voorkomen in noodplannen en bij 
toekomstige noodsituaties, en dat er te 
weinig nadruk is gelegd op het invoeren 
van uitzonderingen op de lockdownregels, 
het opzetten van hulplijnen en 
instrumenten en signalen om informatie te 
delen, het waarborgen van ononderbroken 
toegang tot gezondheidsdiensten en het 
behouden van veilige toegang tot 
rechtswinkels, opvangcentra of alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, 
politie- en justitiediensten, 
noodrechtbanken voor het uitvaardigen van 
de gepaste contactverboden en/of 
beschermingsbevelen, en het waarborgen 
dat dit als essentieel wordt beschouwd; 
vraagt de lidstaten om veilige en flexibele 
noodwaarschuwingssystemen op te zetten, 
nieuwe hulpverleningsdiensten per 
telefoon, e-mail en sms aan te bieden voor 
onmiddellijke politiebijstand, evenals 
onlinediensten zoals hulplijnen, verborgen 
apps, digitale platformen en 
apotheeknetwerken, en noodfinanciering te 
verstrekken aan ondersteunende diensten, 
niet-gouvernementele organisaties en 
maatschappelijke organisaties; verzoekt de 
lidstaten te waarborgen dat ondersteunende 
diensten een gecoördineerde aanpak 
hanteren om vrouwen die risico lopen te 
identificeren, teneinde ervoor te zorgen dat 
al deze maatregelen beschikbaar en 
toegankelijk zijn voor alle vrouwen en 
meisjes die onder hun jurisdictie vallen, 
met inbegrip van diegenen met een 
handicap, ongeacht hun migratiestatus, en 
te voorzien in genderbewuste opleidingen 
voor gezondheidswerkers, 
eerstelijnspolitieagenten en magistraten; 
nodigt de lidstaten uit om nationale 
innovaties en beste praktijken op het 
gebied van de aanpak van 
gendergerelateerd geweld te delen, 
teneinde doeltreffende praktijken beter te 
kunnen identificeren en bevorderen, en 
verzoekt de Commissie deze praktijken aan 
te moedigen;
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