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NL In verscheidenheid verenigd NL

13.9.2021 A9-0249/1

Amendement 1
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, 
lid 1, VWEU
(2021/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld gericht is tegen vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit en tegen 
lhbtiq+-personen, en wordt ingegeven 
door de wens om personen die de 
maatschappelijke normen op het gebied 
van genderhiërarchie, genderexpressie en 
binaire gendersystemen overschrijden, te 
straffen; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld bedoeld is om 
genderongelijkheden te creëren, af te 
dwingen of voort te zetten en om 
gendernormen en -stereotypen te 
versterken;

L. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld wordt verergerd door en zorgt voor 
de instandhouding van structurele 
genderongelijkheden en schadelijke 
genderstereotypen, waardoor vrouwen in 
al hun diversiteit en lhbtiq+-personen 
vanwege hun gender onevenredig zwaar 
worden getroffen;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/2

Amendement 2
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, 
lid 1, VWEU
(2021/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat blootstelling aan 
partnergeweld, ongeacht of het gaat om 
fysiek, seksueel of psychologisch geweld, 
ernstige gevolgen heeft voor kinderen en 
ertoe kan leiden dat ook toekomstige 
generaties het slachtoffer worden van 
misbruik, aangezien kinderen die getuige 
zijn van partnergeweld tegen hun moeder 
of een van hun ouders meer kans hebben 
om in hun latere leven het slachtoffer van 
dergelijk geweld te worden of zelf dader te 
worden; overwegende dat wetgeving die 
ertoe strekt de waardigheid van het kind te 
beschermen en waarin het kind in 
dergelijke situaties als slachtoffer wordt 
erkend, een essentiële rol speelt bij de 
bescherming van vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn; overwegende dat de opzet 
van de voogdijwetgeving zodanig moet zijn 
dat plegers van partnergeweld geen 
gezagsrecht hebben over kinderen;

N. overwegende dat blootstelling aan 
partnergeweld, ongeacht of het gaat om 
fysiek, seksueel of psychologisch geweld, 
ernstige gevolgen heeft voor kinderen en 
ertoe kan leiden dat ook toekomstige 
generaties het slachtoffer worden van 
misbruik, aangezien kinderen die getuige 
zijn van partnergeweld tegen hun moeder 
of een van hun ouders meer kans hebben 
om in hun latere leven het slachtoffer van 
dergelijk geweld te worden of zelf dader te 
worden; overwegende dat wetgeving die 
ertoe strekt de waardigheid van het kind te 
beschermen en waarin het kind in 
dergelijke situaties als slachtoffer wordt 
erkend, een essentiële rol speelt bij de 
bescherming van vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn; overwegende dat de 
voogdijwetgeving zodanig van opzet moet 
zijn dat gewaarborgd wordt dat de 
uitoefening van bezoek- of voogdijrechten 
de rechten en veiligheid van het 
slachtoffer en van eventuele kinderen niet 
in gevaar brengt; overwegende dat bij alle 
maatregelen betreffende kinderen de 
belangen van het kind voorop moeten 
staan;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/3

Amendement 3
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, 
lid 1, VWEU
(2021/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld nog vaak 
stilgezwegen worden en het gevolg zijn 
van de ongelijke verdeling van en toegang 
tot macht en middelen waarvan sinds 
mensenheugenis sprake is, waardoor 
vrouwen door mannen worden 
gedomineerd en gediscrimineerd en 
lhbtiq+-personen het slachtoffer worden 
van geweld, hetgeen grote gevolgen heeft 
voor de slachtoffers zelf en voor hun 
familieleden en de gemeenschap waarin zij 
leven;

5. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
geweld tegen lhbtiq+-personen, nog altijd 
een van de grootste problemen in onze 
samenleving is en diep geworteld is in 
genderongelijkheid; benadrukt voorts dat 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
verschijningsvormen zowel in de Unie als 
in derde landen nog veel te vaak niet 
wordt gemeld en niet de nodige aandacht 
krijgt, terwijl gendergerelateerd geweld 
grote gevolgen heeft voor de slachtoffers 
zelf en voor hun familieleden en de 
gemeenschap waarin zij leven;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/4

Amendement 4
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, 
lid 1, VWEU
(2021/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent dat de vooruitgang op het 
gebied van gelijkheid het gevolg is van de 
door feministen met volharding geleverde 
strijd tegen onderdrukking van vrouwen 
en meisjes overal in de wereld;

7. wijst erop dat in de Verdragen is 
bepaald dat gelijkheid een van de 
kernwaarden is die de lidstaten gemeen 
hebben en dat de Unie er bij elk optreden 
naar moet streven de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te bevorderen;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/5

Amendement 5
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, 
lid 1, VWEU
(2021/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op maatregelen om de 
onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid aan te pakken, onder 
meer gericht op de bestrijding van 
seksisme en patriarchale gendernormen, 
stereotypen en waarden; betreurt het 
gebrek aan onderzoek en kennis die de 
basis moeten vormen voor doeltreffende 
beleidsvorming en wetgeving ter 
voorkoming van gendergerelateerd geweld; 
verzoekt het EIGE en Eurostat derhalve om 
als kenniscentrum inzake geweld tegen 
meisjes in de Unie te fungeren; benadrukt 
dat geweld van mannen tegen vrouwen 
begint met geweld van jongens tegen 
meisjes; is daarom van mening dat er ook 
preventieve maatregelen genomen moeten 
worden die zich richten op jonge kinderen; 
benadrukt dat gendergelijkheid in het 
onderwijs een centrale plaats moet 
innemen en dringt aan op educatieve 
maatregelen die gericht zijn op en worden 
uitgevoerd met jongeren, onder meer in de 
vorm van leeftijdsgerichte voorlichting, 
uitgebreide seksuele voorlichting, de 
ontwikkeling van geweldloze relaties en 
cursussen zelfverdediging voor vrouwen, 
een en ander in het kader van de uitvoering 
van artikel 12, lid 6, van het Verdrag van 
Istanbul en paragraaf 125, letter g), van 
strategische doelstelling D.1. van het 

20. dringt aan op maatregelen om de 
onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid aan te pakken, onder 
meer gericht op de bestrijding van 
seksisme en stereotypen; betreurt het 
gebrek aan onderzoek en kennis die de 
basis moeten vormen voor doeltreffende 
beleidsvorming en wetgeving ter 
voorkoming van gendergerelateerd geweld; 
verzoekt het EIGE en Eurostat derhalve om 
als kenniscentrum inzake geweld tegen 
meisjes in de Unie te fungeren; benadrukt 
dat geweld van mannen tegen vrouwen 
begint met geweld van jongens tegen 
meisjes; is daarom van mening dat er ook 
preventieve maatregelen genomen moeten 
worden die zich richten op jonge kinderen; 
benadrukt dat gendergelijkheid in het 
onderwijs een centrale plaats moet 
innemen en spoort de lidstaten aan om 
educatieve maatregelen vast te stellen die 
gericht zijn op en worden uitgevoerd met 
jongeren, onder meer in de vorm van 
leeftijdsgerichte voorlichting, uitgebreide 
seksuele voorlichting, de ontwikkeling van 
geweldloze relaties en cursussen 
zelfverdediging voor vrouwen, een en 
ander in het kader van de uitvoering van 
artikel 12, lid 6, van het Verdrag van 
Istanbul en paragraaf 125, letter g), van 
strategische doelstelling D.1. van het 
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Actieprogramma van Peking, en meer 
algemene acties ter bestrijding van 
segregatie, genderongelijkheid en 
discriminatie; 

Actieprogramma van Peking, en meer 
algemene acties ter bestrijding van 
segregatie, genderongelijkheid en 
discriminatie;

Or. en


