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NL In verscheidenheid verenigd NL

8.12.2021 A9-0338/1

Amendement 1
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0338/2021
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek
Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld
(2020/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 1 inzake het doel van de vast 
te stellen richtlijn

In het nieuwe voorstel wordt beoogd 
minimumvoorschriften vast te stellen, als 
een geharmoniseerde beleidsrespons, 
betreffende de definitie van het strafbare 
feit gendergerelateerd cybergeweld en de 
bijbehorende sancties in de komende 
richtlijn ter voorkoming en bestrijding van 
alle vormen van gendergerelateerd geweld. 
Eveneens wordt beoogd maatregelen vast 
te stellen ter bevordering en ondersteuning 
van de acties van de lidstaten om dergelijke 
strafbare feiten te voorkomen, en 
maatregelen met het oog op de 
bescherming, ondersteuning en 
schadeloosstelling van slachtoffers.

Aanbeveling 1 inzake het doel van het 
wetgevingsvoorstel 

De nieuwe richtlijn betreffende de 
bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld moet 
minimumvoorschriften omvatten, als een 
geharmoniseerde beleidsrespons, 
betreffende de definitie van het strafbare 
feit gendergerelateerd cybergeweld en de 
bijbehorende sancties in de komende 
richtlijn ter voorkoming en bestrijding van 
alle vormen van gendergerelateerd geweld. 
Eveneens wordt beoogd maatregelen vast 
te stellen ter bevordering en ondersteuning 
van de acties van de lidstaten om dergelijke 
strafbare feiten te voorkomen, en 
maatregelen met het oog op de 
bescherming, ondersteuning en 
schadeloosstelling van slachtoffers. 

Or. en



AM\1245263NL.docx PE702.787v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

8.12.2021 A9-0338/2

Amendement 2
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0338/2021
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek
Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld
(2020/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

De term “computercriminaliteit” in 
artikel 83, lid 1, VWEU kan eveneens 
betrekking hebben op strafbare feiten die 
gericht zijn tegen of waarvoor gebruik 
wordt gemaakt van elektronische 
communicatienetwerken of 
informatiesystemen, en zware vormen van 
online gendergerelateerd geweld met een 
grensoverschrijdende dimensie kunnen 
vallen onder het toepassingsgebied van 
“computercriminaliteit” in de zin van 
artikel 83, lid 1, VWEU. Bovendien 
kunnen maatregelen die bedoeld zijn om 
gendergerelateerd cybergeweld te 
voorkomen en slachtoffers bij te staan, 
worden genomen op grond van artikel 83, 
lid 1, VWEU, omdat ze een aanvulling 
vormen op het hoofddoel van de richtlijn.

De term “computercriminaliteit” in 
artikel 83, lid 1, VWEU kan eveneens 
betrekking hebben op strafbare feiten die 
gericht zijn tegen of waarvoor gebruik 
wordt gemaakt van elektronische 
communicatienetwerken of 
informatiesystemen, en zware vormen van 
online gendergerelateerd geweld met een 
grensoverschrijdende dimensie kunnen 
vallen onder het toepassingsgebied van 
“computercriminaliteit” in de zin van 
artikel 83, lid 1, VWEU. Bovendien 
kunnen maatregelen die bedoeld zijn om 
gendergerelateerd cybergeweld te 
voorkomen en slachtoffers bij te staan, 
worden genomen op grond van artikel 83, 
lid 1, VWEU, omdat ze een aanvulling 
vormen op het hoofddoel van het 
wetgevingsvoorstel.

Or. en
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8.12.2021 A9-0338/3

Amendement 3
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0338/2021
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek
Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld
(2020/2035(INL))

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – alinea 5

Ontwerpresolutie Amendement

De richtlijn moet elke vorm van 
gendergerelateerd geweld omvatten die 
deels of volledig door het gebruik van ICT, 
zoals mobiele telefoons en smartphones, 
het internet, socialemediaplatforms of e-
mail, wordt gepleegd, mogelijk gemaakt of 
verergerd, en die gericht is tegen een 
vrouw omdat zij een vrouw is of die 
vrouwen onevenredig hard treft, of die 
gericht is tegen lhbtiq’ers op grond van 
genderidentiteit, genderexpressie of 
geslachtskenmerken.

Het wetgevingsvoorstel moet elke vorm 
van gendergerelateerd geweld omvatten die 
deels of volledig door het gebruik van ICT, 
zoals mobiele telefoons en smartphones, 
het internet, socialemediaplatforms of e-
mail, wordt gepleegd, mogelijk gemaakt of 
verergerd, en die gericht is tegen een 
vrouw omdat zij een vrouw is of die 
vrouwen onevenredig hard treft, of die 
gericht is tegen lhbtiq’ers op grond van 
genderidentiteit, genderexpressie of 
geslachtskenmerken.

Or. en


