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5.2.2018 B8-0068/2 

Ändringsförslag  2 

Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Nolltolerans för kvinnlig könsstympning 

Förslag till resolution 

Skäl K 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. Kvinnlig könsstympning är ofta 

omöjlig att särskilja från andra 

jämställdhetsfrågor och är bara ett av 

många brott mot kvinnors rättigheter 

såsom brist på tillträde till utbildning för 

flickor, inbegripet omfattande 

sexualundervisning, brist på arbete eller 

sysselsättning för kvinnor, oförmåga att 

äga eller ärva egendom, tvångsäktenskap 

eller barnäktenskap, sexuellt och fysiskt 

våld, brist på god hälso- och sjukvård, 

inklusive tjänster för sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter. 

K. Kvinnlig könsstympning är en 

kränkning av kvinnors rättigheter som är 

lika allvarlig som tvångsäktenskap eller 

barnäktenskap och sexuellt och fysiskt 

våld. 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/3 

Ändringsförslag  3 

Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Nolltolerans för kvinnlig könsstympning 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet begär högsta 

möjliga skyddsstandarder för de som 

söker asyl på grunder med anknytning till 
kvinnlig könsstympning, inom ramen för 

reformen av det gemensamma europeiska 

asylsystemet och översynen av direktiven 

om asyl, samt genom rollen för EU:s nya 

asylbyrå. 

13. Europaparlamentet kritiserar 

skarpt det faktum att en asylpolitik som 

erbjuder systematiskt mottagande på 

grund av kvinnlig könsstympning riskerar 

att påverka förväntningar negativt. 

Parlamentet anser att detta kommer att 

uppmuntra människosmugglare att 

använda kvinnlig könsstympning för att 

underlätta inresa i Europa. 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/4 

Ändringsförslag  4 

Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Nolltolerans för kvinnlig könsstympning 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  13a. Europaparlamentet föreslår att en 

del av EU:s budget för 

utvecklingspolitiken bör användas för att 

tillämpa en strategi som främjar 

rekonstruktiv kirurgi för offer i de länder 

där kvinnlig könsstympning är vanligast, 

med deras samtycke. 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/5 

Ändringsförslag  5 

Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Nolltolerans för kvinnlig könsstympning 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet betonar att 

kvinnlig könsstympning, trots den lokala 

kopplingen, bör ses mot bakgrund av 

könsrelaterat våld och som en 

jämställdhetsfråga och bör hanteras med 

ett övergripande tillvägagångssätt för att 

undvika nedsvärtning av de samhällen där 

den tillämpas. 

18. Europaparlamentet betonar att 

kvinnlig könsstympning, trots den lokala 

kopplingen, bör ses mot en specifik 

kulturell bakgrund och bör hanteras på 

diplomatisk väg för att undvika att 

insatserna ses som inblandning från EU:s 

sida i tredje länders interna 

angelägenheter. 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/6 

Ändringsförslag  6 

Mylène Troszczynski 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Nolltolerans för kvinnlig könsstympning 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet pekar på de 

möjligheter och den makt som finns hos 

olika kommunikationsmedel såsom konst, 

litteratur, nya och lokala medier för att föra 

ut budskap närmare medborgarna. 

Parlamentet betonar vikten av att 

engagera pojkar och män i att skapa nya 

tankegångar om jämställdhet och i att 

bekämpa befintliga maktstrukturer genom 

nätverk, samarbetsprogram, 

informationskampanjer och 

utbildningsprogram. 

20. Europaparlamentet pekar på de 

möjligheter och den makt som finns hos 

olika kommunikationsmedel såsom konst, 

litteratur, nya och lokala medier för att föra 

ut budskap närmare medborgarna. 

Europaparlamentet föreslår att man 

koncentrerar sig på att ge ungdomar 

tillträde till allmän och yrkesinriktad 

utbildning. 

Or. en 

 

 


