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13.9.2021 A9-0249/6

Amendement 6
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 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. herinnert eraan dat schendingen 
van seksuele en reproductieve rechten, 
waaronder seksueel geweld, 
gynaecologisch en obstetrisch geweld en 
schadelijke praktijken, aangemerkt moeten 
worden als vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen, meisjes, 
transgenders en non-binaire personen, 
zoals blijkt uit de lhbtiq-
gelijkheidsstrategie, en een belemmering 
vormen voor gendergelijkheid;

37. herinnert eraan dat seksueel 
geweld, evenals gynaecologisch en 
obstetrisch geweld vormen van 
gendergerelateerd geweld zijn waar 
vrouwen, meisjes en lhbtiq+’ers aan 
worden blootgesteld, zoals blijkt uit de 
lhbtiq-gelijkheidsstrategie; beschouwt deze 
schendingen van seksuele en 
reproductieve rechten als een ernstige 
belemmering voor gendergelijkheid;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/7

Amendement 7
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 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. benadrukt dat als vrouwen te 
maken krijgen met reproductieve dwang 
of geen toegang hebben tot legale en 
veilige abortus, dat ook aangemerkt moet 
worden als gendergerelateerd geweld; 
wijst erop dat het Europees Hof voor de 
rechten van de mens in diverse uitspraken 
heeft gesteld dat een restrictieve 
abortuswetgeving en een gebrekkige 
uitvoering de mensenrechten van 
vrouwen schenden; benadrukt dat meisjes 
en vrouwen autonoom moeten kunnen 
handelen en vrij en zelfstandig besluiten 
moeten kunnen nemen over hun lichaam 
en hun leven om economisch zelfstandig 
te kunnen zijn, om gendergelijkheid te 
realiseren en om gendergerelateerd geweld 
uit te bannen; veroordeelt met klem de 
aantasting van de vrouwenrechten en de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid in de EU, in het bijzonder 
de terugval op het gebied van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen en het feitelijke verbod op 
veilige en legale abortus in Polen;

39. wijst erop dat de seksuele en 
reproductieve gezondheid van vrouwen 
verband houdt met meerdere 
mensenrechten, waaronder het recht op 
leven, het recht om niet te worden 
blootgesteld aan foltering, het recht op 
gezondheid, het recht op privacy, het recht 
op onderwijs en het verbod op 
discriminatie; benadrukt dat de lidstaten 
verplicht zijn om de rechten in verband 
met de seksuele en reproductieve 
gezondheid van alle vrouwen en meisjes, 
zonder dwang, discriminatie en geweld, te 
eerbiedigen, te beschermen en na te leven; 
is ingenomen met de toezegging van de 
Commissie, zoals verwoord in de strategie 
voor gendergelijkheid 2020-2025, die 
inhoudt dat de Unie de mensenrechten 
van vrouwen, de verdedigers, seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van 
vrouwen, en inspanningen om seksueel en 
gendergerelateerd geweld wereldwijd te 
bestrijden, zal blijven steunen, ook in 
fragiele, conflict- en 
noodsituaties; veroordeelt met klem de 
aantasting van de vrouwenrechten en de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid in de EU;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/8

Amendement 8
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 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst erop dat de migratie- en 
vluchtelingenwetgeving in Europa in de 
meeste gevallen geen rekening houdt met 
de kwetsbaarheid van vrouwelijke 
migranten en vluchtelingen, waardoor zij 
onder meer een grotere kans hebben om 
onderweg blootgesteld te worden aan 
gendergerelateerd geweld en te maken te 
krijgen met onveilige 
opvangvoorzieningen, en waardoor de 
maatregelen om hen te beschermen 
onvoldoende zijn en de toegang van 
migranten tot de rechter in de Unie 
onvoldoende is;

45. wijst erop dat de Unie meer 
inspanningen moet leveren om veilige 
opvangvoorzieningen, voldoende 
beschermingsmaatregelen en toegang van 
migranten tot de rechter te waarborgen en 
in de asiel- en migratiewetgeving rekening 
moet houden met de kwetsbaarheid van 
vrouwelijke migranten en vluchtelingen 
om hun blootstelling aan verschillende 
vormen van gendergerelateerd geweld te 
beperken;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/9

Amendement 9
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 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat in gevallen van partnergeweld 
eventuele kinderen ook als slachtoffer 
worden aangemerkt en ervoor te zorgen dat 
de waardigheid en veiligheid van kinderen 
voorop staat; is in dit kader voorstander 
van wetgeving waarin het blootstellen van 
een kind aan geweld in hechte relaties 
strafbaar wordt gesteld; verzoekt de 
lidstaten er voorts voor te zorgen dat de 
voogdijwetgeving in overeenstemming is 
met dit beginsel, in die zin dat de ouder 
die partnergeweld pleegt geen 
gezagsrechten toekomen;

49. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat in gevallen van partnergeweld 
eventuele kinderen ook als slachtoffer 
worden aangemerkt en ervoor te zorgen dat 
de waardigheid en veiligheid van kinderen 
voorop staat; is in dit kader voorstander 
van wetgeving waarin het blootstellen van 
een kind aan geweld in hechte relaties 
strafbaar wordt gesteld; spoort de lidstaten 
aan hun voogdijwetgeving zodanig op te 
stellen dat de uitoefening van eventuele 
bezoek- of voogdijrechten de rechten en 
veiligheid van het slachtoffer en van de 
kinderen niet in gevaar brengt; benadrukt 
dat bij alle maatregelen die betrekking 
hebben op kinderen het belang van het 
kind voorop moet staan;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/10

Amendement 10
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 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. verzoekt de Commissie om een 
voorstel in te dienen voor een omvattende 
richtlijn inzake gendergerelateerd geweld, 
waarmee uitvoering wordt gegeven aan de 
normen van het Verdrag van Istanbul en 
andere internationale normen, zoals de 
aanbevelingen inzake gendergerelateerd 
geweld van het Comité voor de uitbanning 
van discriminatie van vrouwen, en die ten 
minste de volgende elementen omvat:

68. verzoekt de Commissie om een 
voorstel in te dienen voor een omvattende 
richtlijn inzake gendergerelateerd geweld, 
waarmee uitvoering wordt gegeven aan de 
normen van het Verdrag van Istanbul en 
andere internationale normen, zoals de 
aanbevelingen inzake gendergerelateerd 
geweld van het Comité voor de uitbanning 
van discriminatie van vrouwen, en die ten 
minste de volgende elementen omvat:

- preventieve maatregelen, onder 
meer in de vorm van genderbewuste en 
intersectioneel responsieve 
onderwijsprogrammering, gericht op zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes;

- preventieve maatregelen, onder 
meer in de vorm van genderbewuste en 
intersectioneel responsieve 
onderwijsprogrammering, gericht op zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; 

- ondersteunende diensten en 
beschermings- en herstelmaatregelen ten 
behoeve van slachtoffers; 

- ondersteunende diensten en 
beschermings- en herstelmaatregelen ten 
behoeve van slachtoffers;

- maatregelen ter bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
waaronder geweld tegen lhbtiq+-personen 
wegens onder meer hun gender, 
genderidentiteit, genderexpressie of 
geslachtskenmerken, alsook online 
gendergerelateerd geweld en online 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik; 

- maatregelen ter bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
waaronder geweld tegen lhbtiq+-personen;

- minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

- minimumnormen voor 
rechtshandhaving;
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- een intersectionele benadering 
waarbij het slachtoffer centraal staat; 

- een intersectionele benadering 
waarbij het slachtoffer centraal staat;

- verplichtingen voor de lidstaten om 
te waarborgen dat er in situaties waarin 
sprake is van gendergerelateerd geweld 
zorgvuldig wordt gekeken naar het 
ouderlijk gezag over en bezoekrechten in 
verband met kinderen, waarbij de rechten 
van het slachtoffer in de wetgeving 
centraal moeten worden gesteld; 

verplichtingen voor de lidstaten om 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat bij het besluiten over het ouderlijk 
gezag over en bezoekrechten van kinderen 
rekening wordt gehouden met gevallen 
van gendergerelateerd geweld, en 
tegelijkertijd de bescherming van de 
rechten en de veiligheid van het slachtoffer 
of van de kinderen wordt gewaarborgd;

- maatregelen om ervoor te zorgen 
dat informatie wordt verstrekt in alle 
relevante talen; en

- maatregelen om ervoor te zorgen 
dat informatie wordt verstrekt in alle 
relevante talen; en

- maatregelen om de samenwerking 
tussen de lidstaten en de uitwisseling van 
beste praktijken, informatie en 
deskundigheid te waarborgen;

- maatregelen om de samenwerking 
tussen de lidstaten en de uitwisseling van 
beste praktijken, informatie en 
deskundigheid te waarborgen; 

Or. en


