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NL In verscheidenheid verenigd NL

14.9.2021 A9-0249/11

Amendement 11
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat het EIGE 
“feminicide” definieert als het doden van 
vrouwen en meisjes vanwege hun geslacht; 
overwegende dat feminicide in 
verschillende vormen kan voorkomen, 
waaronder de uitoefening van geweld tegen 
vrouwen door hun eigen partner, 
resulterend in de dood, het vermoorden van 
vrouwen en meisjes vanwege hun gender, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken, 
het overlijden van vrouwen of intersekse 
personen na genitale verminking, alsook 
“eermoorden”; overwegende dat 
feminicide de meest verregaande vorm van 
geweld tegen vrouwen is en in het brede 
spectrum van geweld de ultieme 
gewelddaad vormt; overwegende dat veel 
vormen van feminicide buiten de officiële 
statistieken blijven en dus onzichtbaar 
blijven;

M. overwegende dat het EIGE 
“feminicide” definieert als het doden van 
vrouwen en meisjes vanwege hun geslacht; 
overwegende dat feminicide in 
verschillende vormen kan voorkomen, 
waaronder de uitoefening van geweld tegen 
vrouwen door hun eigen partner, 
resulterend in de dood, het vermoorden van 
vrouwen en meisjes vanwege hun gender, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken, 
het overlijden van vrouwen of intersekse 
personen na genitale verminking, 
“eermoorden”, infanticide op meisjes 
alsook foeticide op grond van 
gendergerelateerde geslachtsselectie; 
overwegende dat feminicide de meest 
verregaande vorm van geweld tegen 
vrouwen is en in het brede spectrum van 
geweld de ultieme gewelddaad vormt; 
overwegende dat veel vormen van 
feminicide buiten de officiële statistieken 
blijven en dus onzichtbaar blijven;

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/12

Amendement 12
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat meisjes, ondanks 
het bestaan van wetgeving die 
geslachtsselectie moet tegengaan, 
onevenredig vaak het doelwit zijn van 
meedogenloze seksediscriminatie die zich 
vaak zelfs richt op ongeboren kinderen, 
namelijk foetussen waarvan is vastgesteld 
dat het een meisje zal worden, en die 
geaborteerd, in de steek gelaten of gedood 
worden, uitsluitend omdat zij vrouwelijk 
zijn1 bis;
_________________
1 bis (2012/2273(INI))

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/13

Amendement 13
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstige schending van de 
mensenrechten en de menselijke 
waardigheid is en dat het bij 
gendergerelateerd geweld kan gaan om 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld en dat 
gendergerelateerd geweld diverse 
verschijningsvormen kent, zoals 
feminicide, partnergeweld, seksuele 
intimidatie, cybergeweld, stalking, 
verkrachting, vroege en gedwongen 
huwelijken, genitale verminking bij 
vrouwen, eermisdrijven, gedwongen 
abortus, gedwongen sterilisatie, seksuele 
uitbuiting en mensenhandel, institutioneel 
geweld, geweld tegen hulpverleners van 
slachtoffers, het mishandelen van kinderen 
met als doel de andere ouder te kwetsen 
(“plaatsvervangend geweld”) en secundaire 
victimisatie;

29. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstige schending van de 
mensenrechten en de menselijke 
waardigheid is en dat het bij 
gendergerelateerd geweld kan gaan om 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld en dat 
gendergerelateerd geweld diverse 
verschijningsvormen kent, zoals 
feminicide, partnergeweld, seksuele 
intimidatie, cybergeweld, stalking, 
verkrachting, vroege en gedwongen 
huwelijken, genitale verminking bij 
vrouwen, eermisdrijven, gedwongen 
abortus, gedwongen sterilisatie, 
leenmoederschap, seksuele uitbuiting en 
mensenhandel, institutioneel geweld, 
geweld tegen hulpverleners van 
slachtoffers, het mishandelen van kinderen 
met als doel de andere ouder te kwetsen 
(“plaatsvervangend geweld”) en secundaire 
victimisatie;

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/14

Amendement 14
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. is ingenomen met alle 
inspanningen door de lidstaten om 
vrouwen en gezinnen van informatie en 
advies te voorzien over de gevaren en 
schadelijke gevolgen van geslachtsselectie 
en om counseling aan te bieden ter 
ondersteuning van vrouwen die mogelijk 
onder druk staan om abortus te laten 
plegen op vrouwelijke foetussen;1 ter;
_________________
1 ter (2012/2273(INI))

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/15

Amendement 15
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 ter. meent dat, bij de tenuitvoerlegging 
van de specifieke bepalingen inzake het 
verbod op dwang of verplichting in 
seksuele en reproductieve 
gezondheidskwesties, die zijn 
overeengekomen tijdens de Internationale 
Conferentie van Caïro over bevolking en 
ontwikkeling, alsook van de wettelijk 
bindende internationale 
mensenrechteninstrumenten, het acquis 
van de Unie en de beleidsbevoegdheden 
van de Unie op die gebieden, geen steun 
van de Unie mag worden verleend aan 
overheden, organisaties of programma’s 
die zich bezighouden met de bevordering 
of ondersteuning van, of deelname aan, 
activiteiten waarbij 
mensenrechtenschendingen plaatsvinden 
zoals gedwongen abortus, gedwongen 
sterilisatie van vrouwen of mannen, of 
vaststelling van het geslacht van de foetus 
in de context van prenatale 
geslachtsselectie of infanticide1 quater;
_________________
1 quater (2012/2273(INI))

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/16

Amendement 16
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 quater. benadrukt dat 
gendergerelateerde foeticide op grond van 
geslachtsselectie een ernstige 
mensenrechtenschending vormt die de 
lidstaten in hun beleid moeten 
aanpakken;

Or. en


