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14.9.2021 A9-0249/11

Ændringsforslag 11
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
2021/2035(INL)

Forslag til beslutning
Betragtning M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at EIGE definerer 
kvindemord som mord på kvinder og piger 
på grund af deres køn; der henviser til, at 
kvindemord kan antage forskellige former 
såsom mord på kvinder som følge af 
partnervold, drab på kvinder og piger på 
grund af deres køn, seksuelle orientering, 
kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika, kvindelig 
kønslemlæstelse, kønslemlæstelse af 
interseksuelle personer og såkaldte 
"æresdrab"; der henviser til, at kvindemord 
er den ekstreme manifestation af 
eksisterende former for vold mod kvinder 
og repræsenterer den ultimative 
voldshandling, der opleves inden for et 
kontinuum af vold; der henviser til, at 
mange typer kvindemord ikke tælles med i 
officielle tal og forsat er usynlige;

M. der henviser til, at EIGE definerer 
kvindemord som mord på kvinder og piger 
på grund af deres køn; der henviser til, at 
kvindemord kan antage forskellige former 
såsom mord på kvinder som følge af 
partnervold, drab på kvinder og piger på 
grund af deres køn, seksuelle orientering, 
kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika, kvindelig 
kønslemlæstelse, kønslemlæstelse af 
interseksuelle personer, såkaldte 
"æresdrab", drab på spæde piger og 
kønsselektiv fosterfordrivelse; der henviser 
til, at kvindemord er den ekstreme 
manifestation af eksisterende former for 
vold mod kvinder og repræsenterer den 
ultimative voldshandling, der opleves 
inden for et kontinuum af vold; der 
henviser til, at mange typer kvindemord 
ikke tælles med i officielle tal og forsat er 
usynlige;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
2021/2035(INL)

Forslag til beslutning
Betragtning m a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ma. der henviser til, at piger på trods af 
lovgivning mod kønsselektive praksisser i 
uforholdsmæssigt stort omfang er udsatte 
for en hensynsløs kønsdiskrimination, der 
ofte også omfatter ufødte, på forhånd 
konstaterede pigefostre, som bliver 
aborteret, forladt eller dræbt, alene fordi 
de er hunkøn1a;
_________________
1a (2012/2273(INI))

Or. en
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Ændringsforslag 13
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
2021/2035(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. understreger, at kønsbaseret vold er 
en alvorlig overtrædelse af menneskets 
rettigheder og værdighed, som kan 
forekomme i form af psykologisk, fysisk, 
seksuel og økonomisk vold, og som bl.a. 
omfatter kvindemord, partnervold, 
sexchikane, cybervold, stalking, voldtægt, 
tidligt ægteskab og tvangsægteskab, 
kvindelig kønslemlæstelse, såkaldte 
"æresforbrydelser", tvungen abort, tvungen 
sterilisation, seksuel udnyttelse og 
menneskehandel, institutionel vold, 
sekundær vold, indirekte vold og sekundær 
viktimisering;

29. understreger, at kønsbaseret vold er 
en alvorlig overtrædelse af menneskets 
rettigheder og værdighed, som kan 
forekomme i form af psykologisk, fysisk, 
seksuel og økonomisk vold, og som bl.a. 
omfatter kvindemord, partnervold, 
sexchikane, cybervold, stalking, voldtægt, 
tidligt ægteskab og tvangsægteskab, 
kvindelig kønslemlæstelse, såkaldte 
"æresforbrydelser", tvungen abort, tvungen 
sterilisation, surrogat, seksuel udnyttelse 
og menneskehandel, institutionel vold, 
sekundær vold, indirekte vold og sekundær 
viktimisering;
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Ændringsforslag 14
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
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Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
2021/2035(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 39 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39a. tilskynder til udvikling af 
støttemekanismer for kvinder og familier, 
der kan give oplysninger og råd til kvinder 
om farerne ved og skaderne af 
kønsselektive praksisser, og til at tilbyde 
rådgivning for at støtte kvinder, der kan 
være under pres for at få fjernet 
pigefostre1b;
_________________
1b (2012/2273(INI))

Or. en
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Ændringsforslag 15
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
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Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
2021/2035(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 39 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39b. erklærer, at Unionen i forbindelse 
med gennemførelsen af de specifikke 
klausuler om forbud mod pres eller tvang 
i spørgsmål vedrørende seksuel og 
reproduktiv sundhed, som der opnåedes 
enighed om under verdenskonferencen i 
Kairo om befolkning og udvikling, såvel 
som gennemførelsen af de internationalt 
juridisk bindende 
menneskerettighedskonventioner, den 
etablerede EU-ret samt Unionens 
politikbeføjelser på disse områder, ikke 
bør yde støtte til myndigheder, 
organisationer eller programmer, der 
fremmer, støtter eller deltager i 
forvaltningen af handlinger, der 
indebærer menneskerettighedskrænkelser 
såsom tvungen abort, tvangssterilisation 
af kvinder eller mænd, kønsbestemmelse 
af fostre med henblik på prænatal 
kønsselektion eller barnemord1c;
_________________
1c (2012/2273(INI))

Or. en
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Ændringsforslag 16
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
2021/2035(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 39 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39c. understreger, at aborter baseret på 
fosterets køn udgør en alvorlig 
overtrædelse af menneskerettighederne, 
som medlemsstaterne bør tage hånd om i 
deres indenrigs- og udenrigspolitikker;

Or. en


