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Amendement 1
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende het voorstel voor een besluit 
van de Raad om gendergerelateerd geweld 
aan te merken als vorm van criminaliteit 
als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU

zonder aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende het voorstel voor een besluit 
van de Raad om gendergerelateerd geweld 
aan te merken als vorm van criminaliteit 
als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU

Or. en

Amendement 2
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende het voorstel voor een besluit 
van de Raad om gendergerelateerd geweld 
aan te merken als vorm van criminaliteit 
als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 3
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de artikelen 8 en 10, 83, 
lid 1, en 225 van het Verdrag betreffende 

— gezien de artikelen 8, 10, 19, 83, 
lid 1, en 225 van het Verdrag betreffende 
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de werking van de Europese Unie, de werking van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 4
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien artikel 168 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie inzake volksgezondheid en in het 
bijzonder lid 7 van dit artikel, waarin staat 
dat “het optreden van de Unie [...] de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
[eerbiedigt] met betrekking tot de bepaling 
van hun gezondheidsbeleid, alsmede de 
organisatie en de verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging”,

Or. en

Amendement 5
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 21, 
23, 24, 25, 26 en 47,

— gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 21, 
23, 24, 25, 26, 47 en 49,

Or. en
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Amendement 6
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien Richtlijn 2012/29/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ1a

_________________
1aPB L 315 van 14.11.2012, blz. 57

Or. en

Amendement 7
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de nationale 
monitoringverslagen van de Groep van 
deskundigen inzake actie tegen geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld 
(GREVIO),

Or. en

Amendement 8
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
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Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: Strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025”,

Or. en

Amendement 9
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie van 24 juni 2020 getiteld “EU-
strategie inzake de rechten van 
slachtoffers (2020-2025)”,

Or. en

Amendement 10
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Visum 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie van 25 november 2020 getiteld 
“EU-genderactieplan (GAP) III”,

Or. en
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Amendement 11
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Visum 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien Richtlijn 2011/36/EU 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan,

Or. en

Amendement 12
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Visum 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien Richtlijn 2011/99/EU 
inzake het Europese beschermingsbevel,

Or. en

Amendement 13
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Visum 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien Richtlijn 2012/29/EU tot 
vaststelling van minimumnormen voor de 
rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van 
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strafbare feiten,

Or. en

Amendement 14
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de verklaring en het 
actieprogramma van Peking, die op 
15 september 1995 tijdens de vierde 
wereldvrouwenconferentie werden 
aangenomen, en de latere slotdocumenten 
van de bijzondere zittingen van de 
Verenigde Naties Peking +5 (2005), 
Peking +15 (2010) en Peking +20 (2015),

Schrappen

Or. es

Amendement 15
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de vijfde duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling van de 
Verenigde Naties “gendergelijkheid”,

Or. en

Amendement 16
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 7
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de woordenlijst van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid,

Schrappen

Or. es

Amendement 17
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de overeengekomen 
conclusies van de vijfenzestigste zitting 
van de Commissie van de Verenigde 
Naties voor de status van de vrouw van 15 
tot 26 maart 2021,

Schrappen

Or. es

Amendement 18
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien algemene aanbeveling nr. 
33 inzake de toegang van vrouwen tot het 
recht van 3 augustus 2015 van het Comité 
voor de uitbanning van discriminatie van 
vrouwen,

Or. en

Amendement 19
Malin Björk
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Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 5 april 
2011 over de prioriteiten en het ontwerp 
van een nieuw beleidskader van de EU 
voor de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen;

Or. en

Amendement 20
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien algemene aanbeveling 
nr. 35 inzake gendergerelateerd geweld 
tegen vrouwen, ter actualisering van 
algemene aanbeveling nr. 19, van 14 juli 
2017 van het Comité voor de uitbanning 
van discriminatie van vrouwen,

Or. en

Amendement 21
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het verslag van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten van 2014 getiteld “Geweld 
tegen vrouwen: een Europese enquête”,

Schrappen
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Or. es

Amendement 22
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het verslag van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten van 2021 getiteld 
“Criminaliteit, veiligheid en de rechten 
van slachtoffers”,

Or. en

Amendement 23
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over verslechteringen op 
het gebied van de rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid in de EU3,

Schrappen

_________________
3 PB C 449, 23.12.2020, blz. 102.

Or. en

Amendement 24
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
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Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 8 oktober 
2013 over gendercide: ontbrekende 
vrouwen? 1a

_________________
1aPB C 181, 19.5.2016, blz. 21

Or. en

Amendement 25
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de toetreding van 
de EU tot het Verdrag van Istanbul en 
andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld4,

Schrappen

_________________
4 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0080.

Or. fr

Amendement 26
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de toetreding van 
de EU tot het Verdrag van Istanbul en 

Schrappen
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andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld4,
_________________
4 Aangenomen teksten. 
P9_TA(2019)0080.

Or. en

Amendement 27
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
28 november 2019 over de toetreding van 
de EU tot het Verdrag van Istanbul en 
andere maatregelen ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld4,

Schrappen

_________________
4 Aangenomen teksten. 
P9_TA(2019)0080.

Or. en

Amendement 28
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik Marquardt, Monika Vana, Cindy 
Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, 
Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie “Strategie voor 
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gendergelijkheid 2020-2025”, 
gepubliceerd op 5 maart 2020,

Or. en

Amendement 29
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Karen 
Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo 
Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie “Strategie voor de rechten van 
slachtoffers (2020-2025)”, gepubliceerd 
op 24 juni 2020,

Or. en

Amendement 30
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio 
Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Visum 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie “Strategie voor gelijkheid van 
lgbtiq’ers (2020-2025)”, gepubliceerd op 
12 november 2020,

Or. en
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Amendement 31
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Visum 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie getiteld “EU-strategie voor de 
rechten van het kind (2020-2025)”, 
gepubliceerd op 24 maart 2021;

Or. en

Amendement 32
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid5,

Schrappen

_________________
5 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0025.

Or. es

Amendement 33
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Visum 15
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid5,

Schrappen

_________________
5 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0025.

Or. en

Amendement 34
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over de EU-strategie voor 
gendergelijkheid5,

— gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over de EU-strategie voor 
gendergelijkheid5 en de strategie inzake 
gendergelijkheid 2020-2025 van de 
Europese Commissie,

_________________ _________________
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0025. 5 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0025.

Or. en

Amendement 35
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 3 februari 
2021 over de uitdagingen met betrekking 
tot vrouwenrechten in Europa: 25 jaar na 
de Verklaring en het Actieplatform van 
Beijing,
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Or. en

Amendement 36
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over het genderperspectief in de 
COVID-19-crisis en de periode na de 
crisis,

Or. en

Amendement 37
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
26 november 2020 over de feitelijke 
nietigverklaring van het recht op abortus 
in Polen,

Or. en

Amendement 38
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de conclusies van de Raad 
over vrouwen, vrede en veiligheid, 
gepubliceerd op 10 december 2018

Or. en

Amendement 39
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 10 
december 2013 over seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten,

Or. en

Amendement 40
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de strategie voor gelijkheid 
van lhbtiq’ers 2020-2025 van 12 
november 2020,

Or. en

Amendement 41
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de EU-strategie voor 
gelijkheid van lgbtiq’ers 2020-2025

Or. en

Amendement 42
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 21 januari 
2021 over het genderperspectief in de 
COVID-19-crisis en de periode na de 
crisis,

Or. en

Amendement 43
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie “Een Unie van gelijkheid: 
strategie voor gendergelijkheid 2020-
2025”,

Or. en

Amendement 44
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
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Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de EU-strategie inzake de 
rechten van slachtoffers (2020-2025),

Or. en

Amendement 45
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de EU-strategie inzake de 
rechten van slachtoffers 2020-2025,

Or. en

Amendement 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Ontwerpresolutie
Visum 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
1 februari 2021 89 betreffende de 
uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan, en de strategie ter 
bestrijding van mensenhandel (2021-
2025),
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Or. en

Amendement 47
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Visum 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de nota van de VN 
“COVID-19 en het beëindigen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes”, 20201a

_________________

Or. en

Amendement 48
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie “EU-strategie inzake de 
rechten van slachtoffers (2020-2025)”,

Or. en

Amendement 49
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Visum 15 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de EU-strategie inzake de 
rechten van het kind,

Or. en

Amendement 50
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Visum 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het op 11 maart 2020 
uitgebracht juridische advies van de 
advocaat-generaal van het Europees Hof 
van Justitie inzake het Verdrag van 
Istanbul, waarin deze duidelijkheid 
verschaft over de rechtsonzekerheid rond 
de vraag of en op welke wijze de EU tot 
het verdrag kan toetreden en het kan 
ratificeren1a;
_________________

Or. en

Amendement 51
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie “Een Unie van gelijkheid: 
strategie voor gelijkheid van lgbtiq’ers 
2020-2025”,

Or. en
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Amendement 52
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Visum 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie EU-strategie inzake de rechten 
van het kind”,

Or. en

Amendement 53
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de mededeling van de 
Commissie van 12 november 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gelijkheid van lgbtiq’ers 2020-2025”,

Or. en

Amendement 54
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de gelijkheid van 
vrouwen en mannen als kernwaarde van de 
Unie vervat is in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;

A. overwegende dat de gelijkheid van 
vrouwen en mannen als kernwaarde van de 
Unie vervat is in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie; 
overwegende dat het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie een 
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grondrecht is dat verankerd is in de 
Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten; overwegende dat het 
beëindigen van geweld van mannen tegen 
vrouwen en meisjes een voorwaarde is 
voor het realiseren van daadwerkelijke 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen; 

Or. en

Amendement 55
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Raad, uit 
hoofde van artikel 83, lid 1, derde alinea, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), op basis 
van de ontwikkelingen in de criminaliteit 
bij besluit kan vaststellen welke andere 
vormen van criminaliteit aan de in dat lid 
genoemde criteria voldoen;

B. overwegende dat de Raad, uit 
hoofde van artikel 83, lid 1, derde alinea, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), op basis 
van de ontwikkelingen in de criminaliteit 
bij besluit andere vormen van criminaliteit 
kan vaststellen, voor zover aan de in dat lid 
genoemde criteria is voldaan, te weten: 
zware criminaliteit met een 
grensoverschrijdende dimensie die 
voortvloeit uit de aard of de gevolgen van 
deze strafbare feiten of uit een bijzondere 
noodzaak om deze op gemeenschappelijke 
basis te bestrijden;

Or. es

Amendement 56
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Raad, uit B. overwegende dat de Raad, uit 
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hoofde van artikel 83, lid 1, derde alinea, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), op basis 
van de ontwikkelingen in de criminaliteit 
bij besluit kan vaststellen welke andere 
vormen van criminaliteit aan de in dat lid 
genoemde criteria voldoen;

hoofde van artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, op basis van de ontwikkelingen in 
de criminaliteit bij besluit andere vormen 
van bijzonder zware criminaliteit met een 
grensoverschrijdende dimensie die 
voortvloeit uit de aard of de gevolgen van 
deze strafbare feiten of uit een bijzondere 
noodzaak om deze op gemeenschappelijke 
basis te bestrijden, kan vaststellen;

Or. en

Amendement 57
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat in artikel 83, 
lid 1, VWEU, de mogelijkheid wordt 
geboden minimumregels vast te stellen 
voor strafbare feiten met een 
grensoverschrijdende dimensie die 
voortvloeit uit de aard of de gevolgen van 
deze strafbare feiten of uit een bijzondere 
noodzaak om deze op gemeenschappelijke 
basis te bestrijden; overwegende dat 
vandaag de dag in Europa nog steeds een 
op de drie vrouwen slachtoffer is van 
gendergerelateerd geweld en er een 
bijzondere noodzaak bestaat om 
gezamenlijk de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld te intensiveren; 
overwegende dat gendergerelateerd 
geweld online en seksueel intimidatie 
online gezien de aard ervan 
grensoverschrijdend zijn;

Or. en

Amendement 58
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat ernstige 
grensoverschrijdende misdrijven tegen 
vrouwen reeds in artikel 83, lid 1, VWEU 
zijn opgenomen, te weten mensenhandel, 
seksuele uitbuiting van vrouwen en 
kinderen en computercriminaliteit;

Or. es

Amendement 59
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat artikel 83, lid 1, 
VWEU, reeds voorziet in ernstige en 
grensoverschrijdende misdaden tegen 
vrouwen en meisjes, te weten handel, 
seksuele uitbuiting van vrouwen en 
meisjes en cybergeweld;

Or. en

Amendement 60
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geweld is dat 
tegen vrouwen is gericht precies omdat zij 
vrouwen zijn, en vrouwen onevenredig 

Schrappen
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zwaar treft; overwegende dat ook LGBTI-
personen het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld zijn vanwege 
hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken; 
overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geworteld is in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie;

Or. es

Amendement 61
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
gendergerelateerd geweld definieert als 
geweld dat is gericht tegen een persoon 
juist vanwege diens geslacht; 
overwegende dat zowel mannen als 
vrouwen te maken hebben met 
gendergerelateerd geweld, waarbij 
tegelijkertijd wordt benadrukt dat de 
overgrote meerderheid van de slachtoffers 
vrouwen en meisjes zijn; overwegende dat 
ook LGBTI-personen het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld zijn vanwege 
hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken; 
overwegende dat gendergerelateerd geweld 
geworteld is in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsassymmetrie

Or. en

Amendement 62
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
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Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen een persoon is 
gericht precies vanwege diens geslacht of 
geweld dat personen van een bepaald 
geslacht onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat onder “geweld tegen 
vrouwen” wordt verstaan iedere daad van 
gendergerelateerd geweld die resulteert in 
of die vermoedelijk resulteert in 
lichamelijke, seksuele of psychologische 
schade of leed voor vrouwen, inclusief 
dreigingen met dergelijke daden, dwang 
of willekeurige vrijheidsberoving, 
ongeacht het feit of dit plaatsvindt in het 
openbaar of in het privéleven; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

Or. en

Amendement 63
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, of 
dat vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat gendergerelateerd geweld 
geworteld is in in het verleden ontstane 
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zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale 
structuren en machtsasymmetrie;

ongelijke machtsverhoudingen, 
genderstereotypen, heteropatriarchale 
structuren, machtsassymmetrie en 
institutionele ongelijkheid. overwegende 
dat ook LGBTIQ+-personen geweld 
ondervinden vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken;

Or. en

Amendement 64
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
geweld tegen vrouwen helaas aantoont 
dat er sterke, positieve rolmodellen en 
gezinsstructuren nodig zijn, waarin 
jongens en meisjes worden opgevoed met 
respect voor zichzelf en anderen;

Or. en

Amendement 65
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd C. overwegende dat gendergerelateerd 
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geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale 
structuren en machtsasymmetrie;

geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken;

Or. fr

Amendement 66
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie, zoals 
kindhuwelijken, vrouwelijke genitale 
verminking, eermoorden, mensenhandel 
en seksueel geweld;

Or. en

Amendement 67
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, of 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld nog steeds een 
van de grootste uitdagingen in onze 
samenleving is en diepgeworteld is in 
genderongelijkheid en genderstereotypen;

Or. en

Amendement 68
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld een ernstige schending van de 
mensenrechten is die tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

Or. en

Amendement 69
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen en meisjes onevenredig zwaar 
treft; overwegende dat ook LGBTIQ-
personen het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld zijn vanwege 
hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken; 
overwegende dat gendergerelateerd geweld 
geworteld is in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie;

Or. fi

Amendement 70
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen en meisjes onevenredig zwaar 
treft; overwegende dat ook LGBTIQ-
personen het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld zijn vanwege 
hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken; 
overwegende dat gendergerelateerd geweld 
geworteld is in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie;

Or. fi
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Amendement 71
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, of 
dat vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie;

Or. en

Amendement 72
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen vrouwen is 
gericht precies omdat zij vrouwen zijn, en 
vrouwen onevenredig zwaar treft; 
overwegende dat ook LGBTI-personen 
het slachtoffer van gendergerelateerd 
geweld zijn vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geworteld is in 
genderstereotypen, patriarchale 
structuren en machtsasymmetrie;

C. overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geweld is dat tegen een persoon is 
gericht precies vanwege diens geslacht; 
overwegende dat zowel mannen als 
vrouwen te maken hebben met 
gendergerelateerd geweld, al bestaat de 
meerderheid van de slachtoffers uit 
vrouwen en meisjes 1a;

_________________
1a Op grond van de definitie van het 
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Europees Instituut voor gendergelijkheid

Or. en

Amendement 73
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld geweld is dat 
tegen vrouwen is gericht precies omdat zij 
vrouwen zijn, en vrouwen onevenredig 
zwaar treft; overwegende dat ook LGBTI-
personen het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld zijn vanwege 
hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken; 
overwegende dat gendergerelateerd 
geweld geworteld is in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie;

C. overwegende dat de uitdrukking 
“geweld tegen vrouwen” wordt gebruikt 
als verwijzing naar verschillende 
gewelddadige handelingen die leiden of 
waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, 
seksueel of psychologisch letsel of leed 
voor vrouwen; deze begrippen omvatten 
derhalve verschillende misdaden die als 
gemeenschappelijk kenmerk hebben dat 
zij tegen vrouwen zijn gericht precies 
omdat zij vrouwen zijn, en vrouwen 
onevenredig zwaar treft;

Or. en

Amendement 74
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de effecten van 
de COVID-19-crisis hebben geleid tot een 
drastische toename in huiselijk en 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
fysiek geweld, psychologisch geweld en 
geweld online, met een stijging van 60 % 
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in het aantal in de Europese lidstaten van 
de Wereldgezondheidsorganisatie gemelde 
noodoproepen van vrouwen die te maken 
hadden met geweld van hun partner;

Or. en

Amendement 75
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat onderwijs een 
centrale rol moet spelen in het voorkomen 
van gendergerelateerd geweld, in het 
bijzonder door de negatieve 
maatschappelijke normen die aan dit 
fenomeen ten grondslag liggen ter 
discussie te stellen en jongeren de 
mogelijkheid te bieden deze handelingen 
te herkennen, aan te pakken en te 
voorkomen; 

Or. en

Amendement 76
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
heeft omschreven als elke vorm van 
geweld die tegen vrouwen is gericht 
precies omdat zij vrouwen zijn, of 
vrouwen onevenredig zwaar treft;
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Or. en

Amendement 77
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat 
gendergerelateerd de meest ernstige uiting 
is van gendergerelateerde discriminatie; 
overwegende dat dit een schending van de 
mensenrechten vormt, waaronder het 
recht op fysieke integriteit en het recht op 
veiligheid;

Or. en

Amendement 78
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat online 
gendergerelateerd geweld door middel van 
trollen, doxen, cyberstalken, pesten, 
beledigen, publiekelijk te schande maken, 
wraakporno, identiteitsdiefstal of hacken, 
even schadelijk is als offline 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 79
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat abortus moet 
worden erkend als de meest ernstige vorm 
van geweld en weigering van het 
fundamentele recht op leven;

Or. en

Amendement 80
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld een groot 
aantal vormen van geweld omvat, 
waaronder huiselijk geweld; overwegende 
dat het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), en op 
vergelijkbare wijze het Verdrag van 
Istanbul, huiselijk geweld omschrijft als 
“alle vormen van fysiek, seksueel, 
psychologisch of economisch geweld dat 
plaatsvindt binnen het gezin of het 
huishouden of tussen voormalige of 
huidige echtgenoten of partners, ongeacht 
of de dader in dezelfde woning als het 
slachtoffer verblijft of heeft verbleven: 
erkent dat huiselijk geweld vrouwen 
onevenredig zwaar treft maar dat ook 
mannen het slachtoffer van huiselijk 
geweld kunnen zijn;

Or. en

Amendement 81
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache
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Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat een doeltreffende 
aanpak van gendergerelateerd geweld het 
opzetten van opleidingsprogramma’s voor 
de betrokken beroepsbeoefenaars 
(maatschappelijk werkers, zorgverleners, 
rechtshandhavers, het rechtssysteem enz.) 
inhoudt, zodat zij in staat zijn 
gendergerelateerd geweld te identificeren, 
aan te pakken en erop te reageren;

Or. en

Amendement 82
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld in de vorm van 
cybergeweld, waaronder online-
intimidatie, cyberpesten, cyberstalken, 
seksistische uitingen van haat, 
wraakporno of deep-fakes, een 
transnationaal misdrijf is dat vrouwen en 
meisjes onevenredig zwaar treft.

Or. en

Amendement 83
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht;

Schrappen

Or. es

Amendement 84
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht;

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht; 
overwegende dat dit verschillende vormen 
kan aannemen, zoals het vermoorden van 
vrouwen als gevolg van geweld door hun 
partner, het doden van vrouwen en 
meisjes vanwege hun geslacht, seksuele 
voorkeur, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken, 
alsook vrouwelijke en interseksuele 
genitale verminkingen en de zogenoemde 
“eermoorden”;

Or. en

Amendement 85
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht;

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht; 
overwegende dat feminicide de extreme 
uitingsvorm is van de bestaande vormen 
van geweld tegen vrouwen en in een 
continuüm van geweld de ultieme 
gewelddaad vertegenwoordigt; 
overwegende dat een groot aantal soorten 
feminicide niet worden meegeteld in de 
officiële cijfers en onzichtbaar blijven;

Or. en

Amendement 86
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht;

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht; 
overwegende dat feminicide verschillende 
vormen kan aannemen, zoals het 
vermoorden van vrouwen als gevolg van 
geweld door hun partner, het doden van 
vrouwen en meisjes vanwege hun seksuele 
voorkeur, geslachtskenmerken en 
genderidentiteit en het overlijden in 
verband met genitale verminking;

Or. en

Amendement 87
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht;

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht; 
overwegende dat de noodzaak bestaat tot 
verduidelijking van de term “feminicide”, 
bijvoorbeeld in gevallen waar er sprake is 
van een vrouwelijke moordenaar.

Or. en

Amendement 88
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht;

D. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid feminicide 
definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes op grond van hun geslacht, hetzij 
in de baarmoeder of daarbuiten door 
foeticide op grond van gendergerelateerde 
geslachtsselectie;

Or. en

Amendement 89
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat volgens EIGE 
secundaire victimisatie, ook wel bekend 
als revictimisatie, “optreedt wanneer het 
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slachtoffer verder leed ondervindt niet als 
een direct gevolg van de strafbare 
handeling maar vanwege de manier 
waarop instellingen en andere mensen 
met het slachtoffer omgaan”; 
overwegende dat “secundaire victimisatie 
bijvoorbeeld kan ontstaan bij herhaalde 
blootstelling van het slachtoffer aan de 
pleger van het geweld, herhaalde 
ondervraging over dezelfde feiten, 
ongepast taalgebruik of ongevoelige 
opmerkingen van iedereen die met 
slachtoffers in aanraking komt;

Or. en

Amendement 90
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het feit dat 
vrouwen op een bepaald moment moeten 
kiezen tussen hun mogelijke wens om een 
gezin te stichten en hun 
loopbaanambities, ook een vorm van 
gendergerelateerd geweld vormt;

Or. en

Amendement 91
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat handelingen die 
de rechten van vrouwen schenden van 
internationale, Europabrede en 
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grensoverschrijdende aard zijn;

Or. fi

Amendement 92
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld tegen lgbti-
personen onder meer bestaat uit fysiek 
geweld, psychologisch geweld, gedwongen 
huwelijken, seksueel geweld (waaronder 
“corrigerende” verkrachting en seksuele 
intimidatie), vrouwelijke en interseksuele 
verminkingen, gedwongen sterilisatie van 
transseksuele en interseksuele mensen, 
zogenoemde “eerwraak”, 
conversietherapie, online en offline 
haatzaaien, pesten en intimidatie, 
sociaaleconomische achterstelling en 
geweld dat plaatsvindt binnen het gezin 
en/of de woonvorm op grond van 
genderidentiteit, genderexpressie of 
geslachtskenmerken van het slachtoffer; 
overwegende dat gendergerelateerd 
geweld gericht is tegen vrouwen in al hun 
diversiteit en lgbti-personen en wordt 
ingegeven door een wens om degenen die 
de maatschappelijke normen op het 
gebied van genderhiërarchie, 
genderexpressie en binaire 
gendersystemen overschrijden, te straffen; 
overwegende dat gendergerelateerd 
geweld is bedoeld om genderongelijkheid 
in te stellen, in stand te houden of voort te 
zetten en gendernormen en -stereotypen te 
versterken;

Or. en
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Amendement 93
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat meisjes, ondanks 
wetgeving tegen selectie op basis van 
geslacht, onevenredig vaak het slachtoffer 
zijn van meedogenloze seksuele 
discriminatie die zich zelfs richt op 
ongeboren kinderen, namelijk foetussen 
waarvan is vastgesteld dat het om een 
meisje gaat, en die geaborteerd, verlaten 
of gedood worden, uitsluitend omdat zij 
vrouwelijk zijn1a;
_________________
1aPB C 181, 19.5.2016, blz. 21

Or. en

Amendement 94
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat geweld 
tegen vrouwen en meisjes een van de 
meest wijdverbreide schendingen van 
vrouwenrechten in Europa is; 
overwegende dat een op de drie vrouwen 
in de EU, dat wil zeggen 62 miljoen 
vrouwen, sinds hun 15e levensjaar fysiek 
en/of seksueel geweld heeft ondervonden; 
overwegende dat volgens rapportage van 
de WHO wereldwijd bijna een derde 
(27 %) van de vrouwen tussen 15 en 49 
jaar die een relatie hebben gehad, melden 
dat zij te maken hebben gehad met een of 
andere vorm van fysiek en/of seksueel 
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geweld van hun partner; overwegende dat 
volgens rapportage van de WHO 
wereldwijd maar liefst 38 % van alle 
moorden op vrouwen door de partner 
wordt gepleegd;

Or. en

Amendement 95
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat de 
blootstelling aan partnergeweld, ongeacht 
of dit fysiek, seksueel of psychologisch is, 
ernstige gevolgen heeft voor kinderen en 
kan leiden tot voortzetting van het 
misbruik in toekomstige generaties, 
aangezien kinderen die getuige zijn van 
partnergeweld tegen hun moeder of een 
van hun ouders meer kans hebben om in 
hun latere leven met dergelijk geweld te 
maken te krijgen, zowel als slachtoffer als 
als dader; overwegende dat wetgeving 
waarin de waardigheid van het kind wordt 
beschermd en ook het kind als slachtoffer 
in deze situaties wordt erkend, een 
essentiële rol speelt bij de bescherming 
van vrouwen en kinderen die slachtoffer 
zijn; overwegende dat het gezagsrecht op 
zodanige wijze moet worden ingericht dat 
er geen gezagsrechten worden toegekend 
aan plegers van huiselijk geweld;

Or. en

Amendement 96
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E



PE693.724v01-00 46/208 AM\1233668NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er onvoldoende 
uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn over 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen;

Schrappen

Or. es

Amendement 97
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er onvoldoende 
uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn over 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen;

E. overwegende dat er onvoldoende 
uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn over 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen; overwegende dat het gebrek aan 
vergelijkbare gegevens ook voortvloeit uit 
een gebrek aan harmonisatie in de 
definities van gendergerelateerd geweld; 
overwegende dat uitgebreide en 
vergelijkbare uitgesplitste gegevens van 
cruciaal belang zijn voor de documentatie 
van gendergerelateerd geweld en de 
onderliggende oorzaken ervan;

Or. en

Amendement 98
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er onvoldoende 
uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn over 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen;

E. overwegende dat er in alle lidstaten 
onvoldoende geactualiseerde uitgebreide 
en vergelijkbare uitgesplitste gegevens 
beschikbaar zijn over gendergerelateerd 
geweld in al zijn vormen;

Or. en

Amendement 99
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er onvoldoende 
uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn over 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen;

E. overwegende dat er onvoldoende 
uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn over geweld 
tegen vrouwen en meisjes in al zijn 
vormen;

Or. en

Amendement 100
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er onvoldoende 
uitgebreide en vergelijkbare uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn over 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi
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Amendement 101
Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
en meisjes in al hun diversiteit, en met 
name partnergeweld, tijdens de COVID-
19-pandemie drastisch is toegenomen; 
overwegende dat lockdownmaatregelen 
het voor slachtoffers van partnergeweld 
moeilijker hebben gemaakt om hulp te 
zoeken, aangezien zij vaak samenwonen 
met hun misbruikers, dat zij beperkt 
toegang hebben tot ondersteunende 
diensten en dat onvoldoende 
ondersteunende structuren en middelen 
een reeds bestaande “schaduwpandemie” 
hebben verergerd;

Or. en

Amendement 102
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld gepaard gaat 
met aanzienlijke kosten voor de Europese 
samenlevingen, hetzij in de vorm van 
verlies aan economische output of door 
het verlenen van diensten waaronder 
gezondheids-, juridische, 
maatschappelijke en gespecialiseerde 
diensten; overwegende dat de hoogste 
prijs echter wordt betaald door de 
slachtoffers die voortdurend moeten leven 
met de emotionele littekens van de 
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traumatische ervaringen; overwegende 
dat de actie in de Unie moet worden 
ingegeven door het welzijn van de 
slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld;

Or. en

Amendement 103
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat volgens een in 
2014 gepubliceerde enquête van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten naar schatting 33 % van de 
vrouwen in de EU sinds hun 15de 
levensjaar fysiek en/of seksueel geweld 
hebben ondervonden; 8 % had hiermee te 
maken gehad in het jaar voorafgaand aan 
het interview; overwegende dat er geen 
recentere cijfers beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 104
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er zonder een 
intersectorale aanpak geen 
daadwerkelijke vooruitgang op het gebied 
van gendergelijkheid kan worden 
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geboekt;

Or. en

Amendement 105
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat met de 
uitdrukking “in al hun diversiteit” in dit 
verslag het standpunt wordt verkondigd 
dat vrouwen, mannen en niet-binaire 
personen tot heterogene categorieën 
behoren, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, hun geslacht, ras, huidskleur, 
etnische of sociale afkomst, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, eigendom, 
geboorte, handicap, leeftijd, seksuele 
gerichtheid, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken, 
migratiestatus of sociaaleconomische 
status. overwegende dat hiermee het 
streven naar een gendergelijk Europa 
voor iedereen wordt bevestigd waarbij 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Or. en

Amendement 106
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid de totale 
kosten van gendergerelateerd geweld voor 
de Europese Unie schat op 290 miljoen 
euro aan verlies aan economische output, 
diensten en de fysieke en emotionele 
gevolgen voor het slachtoffer; 
overwegende dat dit een behoorlijk groot 
verlies is voor de Europese economie, dat 
hoger is dan de geschatte jaarlijkse kosten 
van bijzonder ernstige misdaden zoals de 
georganiseerde criminaliteit en de illegale 
drugshandel;

Or. en

Amendement 107
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld kan worden 
gepleegd door personen met een 
machtspositie, tijdens het gedwongen 
verblijf in onder meer gevangenissen, 
instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg, detentiecentra, sociale 
voorzieningen en vluchtelingenkampen; 
overwegende dat situaties van 
overbevolking, een hoge mate van stress 
en gebrek aan privacy ook tot 
gendergerelateerd geweld kunnen leiden;

Or. en

Amendement 108
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat nog steeds 
niet alle gevallen van gendergerelateerd 
geweld in de EU worden gemeld; 
overwegende dat twee derde van de 
slachtoffers geen aangifte doet bij de 
autoriteiten; overwegende dat door 
politieagenten toe te rusten met de sociale 
vaardigheden om zorgvuldig naar alle 
vrouwen met ervaringen van 
gendergerelateerd geweld te luisteren en 
begrip en respect voor hen te hebben, zij 
kunnen bijdragen aan het aanpakken van 
onderrapportage en revictimisatie en 
kunnen zorgen voor een veiligere 
omgeving voor slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld; overwegende 
dat het waarborgen van betaalbare en 
veilige toegang tot een onafhankelijk 
rechtssysteem onontbeerlijk is voor het 
bevorderen van een veiligere omgeving 
voor alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld; 

Or. en

Amendement 109
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat het 
percentage veroordelingen van plegers 
van geweld tegen vrouwen, en in het 
bijzonder seksueel geweld waaronder 
verkrachting en aanranding, in alle 
lidstaten onaanvaardbaar laag is, waaruit 
blijkt dat de wijze waarop in de 
wetshandhaving gendergerelateerd 
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geweld wordt aangepakt systematisch 
tekortschiet, en overwegende dat dit op 
zijn beurt resulteert in een wijdverbreide 
cultuur van straffeloosheid en aan 
vrouwen en andere slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld het signaal 
afgeeft dat aangifte doen bij de politie niet 
veel zin heeft;

Or. en

Amendement 110
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat seksueel 
geweld deel uitmaakt van een continuüm 
van gendergerelateerde discriminatie en 
geweld dat nauw is verweven met 
hardnekkige ongelijkheid en bredere 
aanvallen op gendergelijkheid en de 
mensenrechten van vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 111
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging E septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E septies. overwegende dat het 
Verdrag van Istanbul het meest 
alomvattende instrument in Europa is om 
bepaalde vormen van mannelijk geweld 
tegen vrouwen en meisjes en huiselijk 
geweld te bestrijden; overwegende dat 
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hierin een alomvattend kader van 
juridische en beleidsmaatregelen is 
vastgesteld om dergelijk geweld te 
voorkomen, de slachtoffers te 
ondersteunen en de daders te bestraffen; 
overwegende dat Bulgarije, de 
Tsjechische Republiek, Hongarije, 
Letland, Litouwen en Slowakije het 
Verdrag van Istanbul nog niet hebben 
geratificeerd; overwegende dat Polen 
heeft aangekondigd dat het voornemens is 
zich terug te trekken; overwegende dat 
met de terugtrekking van Turkije uit het 
Verdrag van Istanbul een ongewenst 
precedent wordt geschapen;

Or. en

Amendement 112
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging E octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E octies. overwegende dat vrouwen 
en meisjes in Europa en andere 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
afhankelijk van waar zij wonen niet 
hetzelfde beschermingsniveau genieten, 
vanwege een gebrek aan samenhang in de 
wetgeving en de mechanismen voor 
bescherming en preventie tussen de EU-
landen;

Or. en

Amendement 113
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de Commissie verschillende 
parallelle wegen bewandelt;

Schrappen

Or. es

Amendement 114
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de Commissie verschillende 
parallelle wegen bewandelt;

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de lidstaten verschillende 
parallelle wegen bewandelen;

Or. en

Amendement 115
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de Commissie verschillende 
parallelle wegen bewandelt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi
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Amendement 116
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de Commissie verschillende 
parallelle wegen bewandelt;

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van geweld uit 
te bannen vereisen dat de Commissie 
verschillende parallelle wegen bewandelt;

Or. en

Amendement 117
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de Commissie verschillende 
parallelle wegen bewandelt;

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de Commissie verschillende 
parallelle wegen bewandelt, waaronder het 
voorstel om Europese misdaden 
(“Eurocrimes”) uit te breiden naar 
gendergerelateerd geweld en tegelijkertijd 
een voorstel te doen voor een Richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld met 
artikel 83, lid 1, VWEU, als 
rechtsgrondslag.

Or. en
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Amendement 118
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat maatregelen van 
de Unie om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld uit te bannen 
vereisen dat de Commissie verschillende 
parallelle wegen bewandelt;

F. overwegende dat het tegengaan 
van gendergerelateerd geweld een 
belangrijke prioriteit is in de EU-strategie 
voor gendergelijkheid en het externe 
optreden van de Europese Unie; 
overwegende dat maatregelen van de Unie 
om geweld tegen vrouwen en meisjes en 
andere vormen van gendergerelateerd 
geweld uit te bannen vereisen dat de 
Commissie verschillende parallelle wegen 
bewandelt;

Or. en

Amendement 119
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Commissie in 
haar werkprogramma voor 2021 een 
nieuw wetsvoorstel inzake de preventie en 
bestrijding van gendergerelateerd geweld 
heeft aangekondigd, alsook een specifiek 
voorstel om de lijst met EU-misdaden uit 
te breiden naar alle vormen van 
haatmisdrijven en haatuitingen, 
overwegende dat het bestrijden van 
gendergerelateerd geweld tot de 
prioriteiten van de Voorzitter van de 
Commissie behoort1a

_________________
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1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/political-guidelines-next-
commission_nl_0.pdf

Or. en

Amendement 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het Verdrag van 
de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van 
Istanbul), het meest uitvoerige instrument 
ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 
in Europa, tien jaar geleden werd 
opengesteld voor ondertekening, maar dat 
het nog niet door alle EU-lidstaten is 
geratificeerd en dat de EU er nog geen 
partij bij is;

Or. en

Amendement 121
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de verslagen en 
gegevens van verschillende lidstaten 
tijdens de COVID-19-pandemie en na de 
perioden van lockdown een zorgwekkende 
toename in huiselijk en gendergerelateerd 
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geweld lieten zien, waaronder fysiek 
geweld, psychologisch geweld, dwingende 
controle en cybergeweld, ook wel de 
“schaduwpandemie” genoemd;

Or. en

Amendement 122
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat het Verdrag van 
de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (het 
“Verdrag van Istanbul”) door alle 
lidstaten is ondertekend en door 21 
lidstaten is geratificeerd; overwegende dat 
desinformatiecampagnes die bedoeld zijn 
om de gendergelijkheid te ondermijnen, 
ook belemmeren dat vorderingen worden 
geboekt bij het uitbannen van geweld 
tegen vrouwen, bijvoorbeeld in verband 
met het Verdrag van Istanbul, en dat deze 
campagnes in sommige lidstaten leiden tot 
weerstand onder de bevolking en 
betreurenswaardige politieke besluiten;

Or. en

Amendement 123
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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F quater. overwegende dat voor een 
mogelijke toevoeging van 
gendergerelateerd geweld aan artikel 83, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
de vaststelling is vereist dat het een 
bijzonder zware misdaad betreft met een 
grensoverschrijdende dimensie die 
voortvloeit uit de aard of de gevolgen van 
deze strafbare feiten of uit een bijzondere 
noodzaak om deze op gemeenschappelijke 
basis te bestrijden;

Or. en

Amendement 124
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld een enorm en 
structureel probleem is in onze 
samenleving dat een aanzienlijk deel van 
de Europese bevolking treft, en dat uit 
EU-enquêtes blijkt dat een op de drie 
vrouwen tijdens haar leven met seksueel 
en/of fysiek geweld te maken heeft gehad 
en een op de twee vrouwen (55 %) met 
aanranding1a

_________________
1aBureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, getiteld “Geweld tegen 
vrouwen: een Europese enquête”, 
gepubliceerd in 2014

Or. en

Amendement 125
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Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat de 
COVID-19-pandemie in alle lidstaten 
heeft geresulteerd in een toename van 
huiselijk geweld, waarbij bleek dat 
vrouwen en meisjes, kinderen en 
LGBTI+-personen onevenredig zwaar 
door deze vorm van geweld zijn getroffen 
aangezien zij gedurende lange perioden 
aan de plegers van het misbruik kunnen 
worden blootgesteld en kunnen worden 
afgesneden van maatschappelijke en 
institutionele ondersteuning; 
overwegende dat de steun voor deze 
kwetsbare groepen vanuit de 
gemeenschap ernstig is beperkt vanwege 
de maatregelen die naar aanleiding van 
de pandemie zijn genomen;

Or. en

Amendement 126
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Gendergerelateerd geweld: oorzaken, 
gevolgen, en een totaalaanpak inzake 
preventie

Geweld, met inbegrip van geweld tegen 
vrouwen en meisjes: oorzaken, gevolgen, 
en een totaalaanpak inzake preventie

Or. en

Amendement 127
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Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Gendergerelateerd geweld: oorzaken, 
gevolgen, en een totaalaanpak inzake 
preventie

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 128
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld 
online en offline, die worden aangemerkt 
als verwijzing naar verschillende 
gewelddaden die leiden of waarschijnlijk 
zullen leiden tot fysiek, seksueel of 
psychologisch letsel of leed en als 
gemeenschappelijk kenmerk hebben dat 
zij gericht zijn tegen een persoon vanwege 
het geslacht van die persoon of deze 
onevenredig zwaar treft;

Or. en

Amendement 129
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTIQ-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

Or. fi

Amendement 130
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van geweld, en betreurt het feit dat 
vrouwen en meisjes nog steeds worden 
blootgesteld aan psychologisch, fysiek, 
seksueel en economisch geweld, met 
inbegrip van seksuele uitbuiting en 
mensenhandel, vrouwelijke genitale 
verminking en gedwongen huwelijken, 
zowel online als offline;

Or. en

Amendement 131
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
en meisjes en alle vormen van geweld 
tegen LGBTIQ+-personen, en betreurt het 
feit dat vrouwen en meisjes nog steeds 
worden blootgesteld aan psychologisch, 
fysiek, seksueel en economisch geweld, 
met inbegrip van seksuele uitbuiting en 
mensenhandel, zowel online als offline;

Or. en

Amendement 132
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen op 
grond van gender, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken, 
en betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

Or. en

Amendement 133
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1233668NL.docx 65/208 PE693.724v01-00

NL

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen alle mensen, met bijzondere 
aandacht voor vrouwen en meisjes en 
andere vormen van gendergerelateerd 
geweld, zoals geweld tegen LGBTI-
personen, en betreurt het feit dat vrouwen 
en meisjes nog steeds worden blootgesteld 
aan psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting, draagmoederschap en 
mensenhandel, zowel online als offline;

Or. en

Amendement 134
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes in al hun 
diversiteit en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld, zoals geweld 
tegen LGBTI-personen, en betreurt het feit 
dat vrouwen en meisjes nog steeds worden 
blootgesteld aan psychologisch, fysiek, 
seksueel en economisch geweld, met 
inbegrip van seksuele uitbuiting en 
mensenhandel, zowel online als offline;

Or. en

Amendement 135
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld, 
zoals geweld tegen LGBTI-personen, en 
betreurt het feit dat vrouwen en meisjes 
nog steeds worden blootgesteld aan 
psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld, met inbegrip van 
seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
zowel online als offline;

1. veroordeelt alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes in al hun 
diversiteit en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld, zoals geweld 
tegen LGBTI-personen, en betreurt het feit 
dat vrouwen en meisjes nog steeds worden 
blootgesteld aan psychologisch, fysiek, 
seksueel en economisch geweld, met 
inbegrip van seksuele uitbuiting en 
mensenhandel, zowel online als offline;

Or. en

Amendement 136
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. brengt in herinnering dat “geweld 
tegen vrouwen” wordt beschouwd als een 
schending van de mensenrechten en een 
vorm van discriminatie van vrouwen en 
dat hieronder wordt verstaan alle vormen 
van gendergerelateerd geweld die leiden 
of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, 
seksueel of psychologisch letsel of leed of 
economische schade voor vrouwen, met 
inbegrip van bedreiging met dit soort 
geweld, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het 
openbaar of in de privésfeer geschiedt;

Or. en

Amendement 137
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. brengt in herinnering dat onder 
“huiselijk geweld” wordt verstaan alle 
vormen van fysiek, seksueel, 
psychologisch of economisch geweld dat 
plaatsvindt binnen het gezin of het 
huishouden of tussen voormalige of 
huidige echtgenoten of partners, ongeacht 
of de dader in dezelfde woning als het 
slachtoffer verblijft of heeft verbleven; 
benadrukt dat de COVID-19-pandemie in 
de hele EU de omvang van door vrouwen 
en meisjes ervaren gendergerelateerd 
geweld aan het licht heeft gebracht, met 
name in de vorm van huiselijk geweld, 
wat heeft geleid tot een enorme behoefte 
aan ondersteuningsdiensten voor deze 
slachtoffers;

Or. en

Amendement 138
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. brengt in herinnering dat 
overeenkomstig artikel 3, lid 3, tweede 
alinea van het VEU “de EU sociale 
uitsluiting en discriminatie bestrijdt, en 
sociale rechtvaardigheid en bescherming, 
de gelijkheid van vrouwen en mannen, de 
solidariteit tussen generaties en de 
bescherming van de rechten van het kind 
bevordert”; en dat uit hoofde van 
artikel 5, lid 5 van het VEU “de EU 
krachtens het beginsel van 
bevoegdheidstoedeling enkel mag 
handelen binnen de grenzen van de 
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bevoegdheden die haar door de lidstaten 
in de Verdragen zijn toegedeeld om de 
daarin bepaalde doelstellingen te 
verwezenlijken. Bevoegdheden die in de 
Verdragen niet aan de Unie zijn 
toebedeeld, [vallen] toe aan de lidstaten”;

Or. en

Amendement 139
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. benadrukt dat het geweld 
van mannen tegen vrouwen begint met 
het geweld van jongens tegen meisjes en is 
derhalve van mening dat op jonge leeftijd 
met preventieve maatregelen moet worden 
begonnen;

Or. en

Amendement 140
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. herinnert eraan dat het aan 
de lidstaten staat om alle vormen van 
huiselijk geweld te voorkomen en te 
bestrijden;

Or. es

Amendement 141
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Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit dat gevallen van ernstig, 
grensoverschrijdend geweld tegen 
vrouwen reeds zijn opgenomen in 
artikel 83, lid 1, derde alinea, VWEU en 
dat er derhalve geen nieuw strafbaar feit 
hoeft te worden aangemaakt;

Or. es

Amendement 142
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 octies. dringt erop aan dat 
wanneer er wordt gesproken over geweld 
tegen vrouwen, ook meisjes onder de 18 
jaar onder de omschrijving van 
“vrouwen” moeten vallen

Or. en

Amendement 143
Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. veroordeelt feminicide als 
extremere vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes en als 
een zeer ernstige schending van de 

2. veroordeelt feminicide als 
extremere vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes; 
onderstreept dat feminicide een zeer 
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mensenrechten; ernstige schending van de mensenrechten 
vormt en dat op Unieniveau een actieplan 
tegen dit maatschappelijk verschijnsel 
moet worden ontwikkeld om geweld te 
voorkomen, situaties op te sporen en 
slachtoffers te begeleiden en te 
beschermen;

Or. fr

Amendement 144
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. veroordeelt feminicide als 
extremere vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes en als 
een zeer ernstige schending van de 
mensenrechten;

2. veroordeelt feminicide als de meest 
extreme vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes en als 
een zeer ernstige schending van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 145
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. veroordeelt feminicide als 
extremere vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes en als 
een zeer ernstige schending van de 
mensenrechten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi
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Amendement 146
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. veroordeelt feminicide als 
extremere vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes en als 
een zeer ernstige schending van de 
mensenrechten;

2. veroordeelt feminicide als 
extremere vorm van geweld tegen vrouwen 
en meisjes en als een zeer ernstige 
schending van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. veroordeelt feminicide als 
extremere vorm van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes en als 
een zeer ernstige schending van de 
mensenrechten;

2. veroordeelt dat iemand het leven 
ontnemen de meest extreme vorm van 
geweld tegen personen is en een zeer 
ernstige schending van de mensenrechten 
is;

Or. es

Amendement 148
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat 
zijn van de ongelijke machtsverdeling, 

Schrappen
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patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

Or. fr

Amendement 149
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen het resultaat is van 
de ongelijke toegang tot en verdeling van 
macht, middelen, heteropatriarchale 
structuren, genderstereotypen en 
discriminerende gendernormen, die 
hebben geleid tot dominantie over en 
discriminatie ten aanzien van vrouwen 
door mannen; benadrukt dat deze situatie 
in de hand wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid en aanzienlijke 
bezuinigingen op overheidsuitgaven; wijst 
erop dat het heteropatriarchaat en 
genderongelijkheid lesbische, biseksuele, 
trans- en interseksuele vrouwen in gevaar 
kunnen brengen;

Or. en

Amendement 150
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld diep geworteld 
zijn in de structurele ongelijkheid in onze 
samenleving, nog steeds worden 
stilgezwegen en nog steeds een van de 
ernstigste schendingen van 
mensenrechten vormen; 
gendergerelateerd geweld is nog steeds 
wijdverbreid en heeft een enorme impact 
op slachtoffers, hun gezinnen en 
gemeenschappen; de situatie wordt nog 
verergerd door gendervooroordelen en -
stereotypen en het voortbestaan van de in 
het verleden ontstane ongelijke 
machtsverhoudingen;

Or. en

Amendement 151
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld soms het 
resultaat zijn van de ongelijke 
machtsverdeling, patriarchale structuren en 
genderstereotypen, en dat deze 
verschijnselen zich verder in de lidstaten 
hebben verbreid door immigratie van 
buiten Europa zonder assimilatie die 
maatschappelijke normen naar onze 
landen brengt volgens welke vrouwen, en 
met name meisjes, rechteloze personen 
zijn;

Or. fr
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Amendement 152
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld kunnen worden 
verergerd door sociale en economische 
ongelijkheid; onderstreept dat vrouwen en 
mannen gelijk zijn, van elkaar verschillen 
en elkaar aanvullen, en dat gelijke kansen 
en gelijke lonen voor hetzelfde werk voor 
vrouwen en mannen moeten worden 
gegarandeerd;

Or. fr

Amendement 153
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen onder meer het resultaat is van 
alcoholmisbruik en misbruik van andere 
stoffen, problemen en breuken binnen het 
gezin, en een hyperseksualisering van de 
vrouw die in de hand wordt gewerkt door 
de media en door pornografie; benadrukt 
dat deze situatie in de hand wordt gewerkt 
door sociale en culturele omstandigheden;

Or. es

Amendement 154
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Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen en lgbti-personen 
door mannen; benadrukt dat deze situatie 
in de hand wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

Or. en

Amendement 155
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van culturele, economische en juridische 
factoren, zoals gebrek aan onderwijs, 
overseksualisering van jongeren, gebrek 
aan financiële autonomie en een hoog 
werkloosheidspercentage onder vrouwen, 
wat leidt tot sociale en economische 
ongelijkheid;

Or. en
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Amendement 156
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid; wijst erop dat 
deze ongelijkheid en onevenwichtige 
machtsverhoudingen een transversaal en 
wereldwijd karakter hebben, op het hele 
grondgebied van de Europese Unie 
voorkomen en niet zijn beperkt tot 
bepaalde lidstaten;

Or. en

Amendement 157
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
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aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

aanzien van vrouwen door mannen en op 
tegen LGBTI-personen gericht geweld; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid, die heeft geleid 
tot salarisverschillen en pensioenkloven, 
de vervrouwelijking van onzekere 
arbeidsvormen en meer onzekere 
levensomstandigheden voor vrouwen; 

Or. en

Amendement 158
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van een gebrek aan positieve 
gezinsstructuren, rolmodellen en 
mentoren dat, als dit niet wordt 
aangepakt, aanvullende problemen tot 
gevolg kan hebben zoals de ongelijke 
machtsverdeling, patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

Or. en

Amendement 159
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke verdeling van macht en 
middelen, patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

Or. en

Amendement 160
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen vaak het resultaat is van misbruik 
van alcohol of andere middelen, het 
uiteenvallen van gezinnen, de 
gefragmenteerde of seksuele voorstelling 
van vrouwen in de media en pornografie; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

Or. en

Amendement 161
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat geweld tegen 
vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld het resultaat zijn 
van de ongelijke machtsverdeling, 
patriarchale structuren en 
genderstereotypen, die hebben geleid tot 
dominantie over en discriminatie ten 
aanzien van vrouwen door mannen; 
benadrukt dat deze situatie in de hand 
wordt gewerkt door sociale en 
economische ongelijkheid;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 162
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verwelkomt de #MeToo-beweging, 
als symbool van de stem van vrouwen die 
het stilzwijgen rond seksuele intimidatie 
en seksueel geweld tegen vrouwen in al 
hun diversiteit verbreken, ongeacht 
leeftijd, sector en plaats; veroordeelt het 
feit dat slachtoffers van seksuele 
intimidatie en seksueel geweld in sommige 
landen steeds vaker worden aangeklaagd 
en zelfs veroordeeld voor laster, waardoor 
een remmend effect ontstaat en vrouwen 
die zich durven uit te spreken, opnieuw 
slachtoffer worden en de mond worden 
gesnoerd;

Or. en

Amendement 163
Chrysoula Zacharopoulou, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. brengt in herinnering dat 
gendergerelateerd geweld meerdere 
gezichten heeft, waaronder fysiek, 
psychologisch en economisch geweld; 
benadrukt dat gendergerelateerd geweld 
een structurele belemmering vormt voor 
het verbeteren van de maatschappelijke 
positie en economische empowerment en 
herinnert er tegelijkertijd in het bijzonder 
aan dat dwingende controle ertoe kan 
leiden dat slachtoffers worden 
afgeschermd van sociale kringen, dat hen 
materiele of financiële middelen worden 
onthouden, dat zij hun baan kwijtraken of 
dat zij geen toegang tot een baan meer 
hebben.

Or. en

Amendement 164
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat rigide gender- en 
mannelijkheidsnormen die zijn gebaseerd 
op patriarchale stereotypen bijdragen aan 
de discriminatie en de onderwerping van 
vrouwen en een negatieve invloed hebben 
op de gezondheid en de levens van 
mannen en jongens, bijdragen aan de 
onzichtbaarheid van door mannen 
ondervonden geweld en de rehabilitatie 
van mannelijke daders belemmeren;

Or. en
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Amendement 165
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het belang van het via 
het onderwijs aandacht vragen voor en 
bevorderen van een gelijkwaardige status 
en machtsverhouding tussen mannen en 
vrouwen en jongens en meisjes en 
vooroordelen, genderstereotypen en 
culturele opvattingen die leiden tot 
schadelijke maatschappelijke 
gendernormen, uit te bannen;

Or. en

Amendement 166
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld een aanpak 
is vereist waarbij strafrechtelijke 
maatregelen slechts één aspect vormen, 
en waarbij de belangrijkste nadruk ligt op 
verschillende samenhangende strategieën 
om discriminatie op grond van gender te 
bestrijden, slachtoffers mondiger te 
maken en te ondersteunen, en de sociale 
en economische autonomie van vrouwen 
en andere slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld te versterken;

Or. en
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Amendement 167
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat rigide 
gendernormen leiden tot een verhoogde 
blootstelling aan gendergerelateerd 
geweld voor iedereen die niet aan deze 
normen voldoet; betreurt het grote aantal 
voorvallen van geweld dat is gericht tegen 
transvrouwen, transmannen, 
transfeminiene, interseksuele en niet-
binaire personen;

Or. en

Amendement 168
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt het belang van publieke 
voorlichting over de effecten van online 
gendergerelateerd geweld en het helpen 
van vrouwen en meisjes bij het 
terugwinnen van hun digitale veiligheid;

Or. en

Amendement 169
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. erkent dat er vooruitgang 
op het gebied van gelijkheid heeft 
plaatsgevonden dankzij de hard bevochten 
strijd van feministen tegen de wereldwijde 
onderdrukking van vrouwen en meisjes

Or. en

Amendement 170
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

4. onderstreept de uiteenlopende 
gevolgen die gendergerelateerd geweld 
heeft voor slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, het gevoel onvoldoende 
controle te hebben en angst of zelfs 
zelfmoordgedachten; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook 
democratische, sociale en economische 
gevolgen heeft, zoals het verliezen van een 
baan of terugtrekking uit het openbare 
leven, waardoor de achtergestelde positie 
van vrouwen wordt versterkt; benadrukt 
dat gendergerelateerd geweld wordt 
uitgeoefend als een vorm van dwingende 
controle over vrouwen die voorkomt dat 
zij volledig participeren als burgers en 
zich vrij kunnen ontwikkelen in hun 
leven;

Or. en

Amendement 171
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde 
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Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek 
aan vertrouwen, en het gevoel 
onvoldoende controle te hebben; 
herinnert eraan dat gendergerelateerd 
geweld ook sociale en economische 
gevolgen heeft;

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, laag 
zelfvertrouwen, depressie en 
posttraumatische stressstoornis, waardoor 
slachtoffers kunnen worden aangezet tot 
zelfmoord;

Or. en

Amendement 172
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die geweld tegen 
vrouwen heeft voor slachtoffers, zoals 
stress, concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
geweld tegen vrouwen ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

Or. en
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Amendement 173
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; onderstreept dat de 
gevolgen voor de mentale gezondheid 
ernstige maatschappelijke gevolgen voor 
de slachtoffers ten aanzien van onder 
meer hun participatie in de samenleving 
kunnen omvatten, waardoor zij niet in 
staat zijn hieraan als een productief lid 
van een samenleving deel te nemen of 
volledig gebruik te maken van hun 
rechten als EU-burgers, en wijst erop dat 
de verstrekking van geestelijke 
gezondheidszorg aan de slachtoffers van 
deze misdaden vaak wordt aangeboden 
door ngo’s en maatschappelijke 
organisaties; 

Or. en

Amendement 174
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
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slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft; herinnert 
eraan dat kinderen die getuige zijn 
geweest van gendergerelateerd geweld 
tegen hun moeder tal van psychologische 
gevolgen ondervinden en geestelijke 
gezondheidszorg behoeven;

Or. fr

Amendement 175
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, sociale vervreemding, 
laag zelfbeeld, depressie, posttraumatische 
stressstoornis, gebrek aan vertrouwen, en 
het gevoel onvoldoende controle te hebben, 
wat kan leiden tot gedachten over en 
daden van zelfbeschadiging; herinnert 
eraan dat gendergerelateerd geweld ook 
sociale en economische gevolgen heeft;

Or. en

Amendement 176
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
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Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers en getuigen, zoals zich 
onveilig of kwetsbaar voelen, stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

Or. en

Amendement 177
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 178
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Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die 
gendergerelateerd geweld heeft voor 
slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
gendergerelateerd geweld ook sociale en 
economische gevolgen heeft;

4. onderstreept de uiteenlopende 
psychologische gevolgen die geweld heeft 
voor slachtoffers, zoals stress, 
concentratiemoeilijkheden, angst, 
paniekaanvallen, laag zelfbeeld, depressie, 
posttraumatische stressstoornis, gebrek aan 
vertrouwen, en het gevoel onvoldoende 
controle te hebben; herinnert eraan dat 
geweld ook sociale en economische 
gevolgen heeft;

Or. es

Amendement 179
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) benadrukt dat de bestrijding van 
geweld tegen vrouwen noodzakelijk is om 
het doel van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in Europa te bereiken, en dat een 
leven vrij van geweld fundamenteel is 
voor een grotere participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt en het volledig 
realiseren van hun potentieel op het werk, 
om financieel onafhankelijk te zijn en 
verantwoordelijke posities in het 
bedrijfsleven en de politiek te bekleden;

Or. en

Amendement 180
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst op de mogelijke schadelijke 
effecten van gendergerelateerd geweld en 
de daaropvolgende geestelijke 
gezondheidsproblemen die dit veroorzaakt 
voor de slachtoffers, zoals hun vermogen 
om een baan te zoeken en de financiële 
lasten waar zij mee te maken krijgen bij 
het nemen van juridische stappen; 
derhalve rekening houdend met de 
geraamde jaarlijkse kosten van 
gendergerelateerd geweld voor de 
samenleving (290 miljard), die hoger zijn 
dan de geraamde jaarlijkse kosten van de 
bijzonder zware misdaden als bedoeld in 
artikel 83, lid 11a

_________________
1a Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
tussentijdse beoordeling van de Europese 
meerwaarde inzake gendergerelateerd 
geweld, blz. 35

Or. en

Amendement 181
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 

Schrappen
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voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van 
slachtoffers centraal staan en waarbij de 
problemen vanuit zeer uiteenlopende 
invalshoeken worden aangepakt;

Or. fr

Amendement 182
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van 
slachtoffers centraal staan en waarbij de 
problemen vanuit zeer uiteenlopende 
invalshoeken worden aangepakt;

Schrappen

Or. en

Amendement 183
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
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Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van 
slachtoffers centraal staan en waarbij de 
problemen vanuit zeer uiteenlopende 
invalshoeken worden aangepakt;

Istanbul”) door dertien lidstaten van de 
Raad van Europa nog steeds niet is 
afgerond; onderstreept dat enkele van die 
lidstaten openlijk aangeven dat zij het 
Verdrag afwijzen vanwege het 
ideologische karakter ervan;

Or. en

Amendement 184
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt;

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt; herhaalt de oproep om 
de ratificatie van het Verdrag van 
Istanbul door de EU af te ronden op basis 
van een brede toetreding, en ervoor te 
pleiten dat Bulgarije, de Tsjechische 
Republiek, Hongarije, Letland, Litouwen 
en Slowakije het verdrag ratificeren; 
verzoekt de lidstaten rekening te houden 
met de aanbevelingen van GREVIO en 
hun wetgeving te verbeteren zodat deze 
meer in overeenstemming is met de 
bepalingen van het Verdrag van Istanbul, 
teneinde een passende uitvoering en 
handhaving van het verdrag te 
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garanderen;

Or. en

Amendement 185
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt;

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt; wijst erop dat het 
Verdrag van Istanbul moet worden gezien 
als de minimumnorm voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld en dat de 
Europese Unie moet streven naar nog 
daadkrachtigere en doelmatigere 
maatregelen op dit gebied; herinnert 
eraan dat dergelijke nieuwe 
wetgevingsmaatregelen in ieder geval in 
overeenstemming moeten zijn met de 
rechten en verplichtingen zoals bepaald in 
het Verdrag van Istanbul en een 
aanvulling moeten vormen op de 
ratificatie van het verdrag;

Or. en

Amendement 186
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt;

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt; benadrukt de noodzaak 
dat alle lidstaten in de EU het Verdrag 
van Istanbul ratificeren en alle 
bepalingen ervan volledig ten uitvoer 
leggen, alsook de noodzaak dat de EU tot 
het Verdrag toetreedt; neemt met 
verontrusting kennis van de pogingen in 
enkele lidstaten tot het bevorderen van 
campagnes tegen het Verdrag van 
Istanbul waarin het bestaan van 
gendergerelateerd geweld wordt ontkend;

Or. en

Amendement 187
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
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centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt;

centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt; merkt op dat de 
doeltreffendheid van het Verdrag van 
Istanbul voor het verminderen van geweld 
tegen vrouwen nog niet wezenlijk en 
statistisch is bewezen;

Or. en

Amendement 188
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) de internationale norm en een 
belangrijk instrument voor de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld blijft door 
voor een gecoördineerde totaalaanpak te 
kiezen, waarbij de rechten van slachtoffers 
centraal staan en waarbij de problemen 
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken 
worden aangepakt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 189
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept alle lidstaten op het Verdrag 
van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en van huiselijk geweld (Verdrag 
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van Istanbul) te ratificeren;

Or. en

Amendement 190
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. roept de EU op als geheel toe te 
treden tot het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul); 

Or. en

Amendement 191
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. veroordeelt alle 
desinformatie die opzettelijk over de 
instrumenten en initiatieven voor de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen in 
de EU wordt verspreid; is van mening dat 
het enorm ernstig is dat deze 
desinformatie in Europa voet aan de 
grond krijgt en daarmee bijdraagt aan het 
probleem van de bescherming van 
vrouwen tegen geweld;

Or. en

Amendement 192
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
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namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de 
gendergelijkheid; veroordeelt de acties 
van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de 
bestaande wetgeving inzake 
vrouwenrechten en LGBTI+-rechten 
terug te schroeven;

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de 
gendergelijkheid; veroordeelt de acties 
van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de 
bestaande wetgeving inzake 
vrouwenrechten en LGBTI+-rechten 
terug te schroeven;

Schrappen

Or. en

Amendement 194
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-
Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de 
gendergelijkheid; veroordeelt de acties 
van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de 
bestaande wetgeving inzake 
vrouwenrechten en LGBTI+-rechten 
terug te schroeven;

6. is er sterk van overtuigd dat de EU 
het bestrijden van gendergerelateerd 
geweld in al zijn vormen tot een 
beleidsprioriteit moet maken; laakt alle 
bewegingen die dit doel ondermijnen;

Or. en

Amendement 195
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTI+-rechten terug te schroeven;

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTI+-rechten terug te schroeven; 
herinnert eraan dat het grondrecht op 
vrije meningsvorming en meningsuiting 
een ieder in elke lidstaat, met name 
verkozenen, de mogelijkheid moet bieden 
op vreedzame wijze zijn mening te uiten in 
het kader van democratische debatten 
over genderbeleid, medisch begeleide 
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voortplanting en draagmoederschap;

Or. fr

Amendement 196
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTI+-rechten terug te schroeven;

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die systematisch 
vrouwenrechten en LGBTI+-rechten, 
waaronder seksuele en reproductieve 
rechten, aanvallen en ernaar streven de 
bestaande wetgeving die hen beschermt, 
terug te schroeven; dringt er bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
alle maatschappelijke organisatie die 
financiële steun van de EU ontvangen, 
geen genderdiscriminatie bevorderen;

Or. en

Amendement 197
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid;
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antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de 
bestaande wetgeving inzake 
vrouwenrechten en LGBTI+-rechten 
terug te schroeven;

Or. en

Amendement 198
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTI+-rechten terug te schroeven;

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten, 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten en LGBTI+-rechten terug te 
schroeven, en daarmee de eerbiediging 
van de mensenrechten en de rechtsstaat in 
de hele Europese Unie in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 199
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
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de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTI+-rechten terug te schroeven;

de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten, in het 
bijzonder seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, en LGBTI+-
rechten terug te schroeven;

Or. en

Amendement 200
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de 
gendergelijkheid; veroordeelt de acties van 
antigender- en antivrouwenbewegingen in 
Europa en daarbuiten die ernaar streven de 
bestaande wetgeving inzake 
vrouwenrechten en LGBTI+-rechten terug 
te schroeven;

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de rechten van vrouwen en meisjes en de 
gendergelijkheid; veroordeelt de acties van 
antigender- en antivrouwenbewegingen in 
Europa en daarbuiten die ernaar streven de 
bestaande wetgeving inzake 
vrouwenrechten en LGBTI+-rechten terug 
te schroeven;

Or. en

Amendement 201
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
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veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTI+-rechten terug te schroeven;

veroordeelt de acties van antigender- en 
antifeminismebewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTIQ+-rechten terug te schroeven;

Or. en

Amendement 202
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTI+-rechten terug te schroeven;

6. laakt het feit dat de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld negatieve 
gevolgen ondervindt van de aanvallen op 
de vrouwenrechten en de gendergelijkheid; 
veroordeelt de acties van antigender- en 
antivrouwenbewegingen in Europa en 
daarbuiten die ernaar streven de bestaande 
wetgeving inzake vrouwenrechten en 
LGBTIQ-rechten terug te schroeven;

Or. fi

Amendement 203
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie op de 
langetermijnfinanciering voor het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en meisjes en andere vormen 
van gendergerelateerd geweld te verhogen 
en zeker te stellen via het programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en 
waarden”, waaronder de ondersteuning 
voor opvanghuizen voor vrouwen en 
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andere maatschappelijke organisaties die 
op dit gebied actief zijn; herhaalt het 
belang van het meten van de voortgang 
aan de hand van ijkpunten en 
indicatoren;

Or. en

Amendement 204
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat gedurende de 
COVID-19-pandemie lockdown- en 
sociale afstandsmaatregelen in de hele 
Europese Unie hebben gezorgd voor een 
zorgwekkende toename in 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
huiselijk geweld, fysiek en psychologisch 
geweld, dwingende controle en 
cybergeweld;

Or. en

Amendement 205
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat organisaties op het 
gebied van pro-gezin, pro-vrouwen en 
pro-leven moeten worden beschermd 
tegen politieke aanvallen waarin zij als 
antigender en antivrouwen worden 
aangeduid; en dat gendergerelateerd 
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geweld nooit mag worden gebruikt om 
fundamentele vrijheden in gevaar te 
brengen, zoals de vrijheid van 
meningsuiting en van gedachten;

Or. en

Amendement 206
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat er wezenlijke 
verschillen bestaan in de omschrijving en 
de behandeling van gendergerelateerd 
geweld in de verschillende lidstaten; wijst 
erop dat dit een grote belemmering vormt 
voor de juridische maatregelen van de 
Europese Unie tegen gendergerelateerd 
geweld, waaronder de richtlijn inzake 
slachtofferrechten, de richtlijn inzake 
mensenhandel en het Europees 
beschermingsbevel;

Or. en

Amendement 207
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme en patriarchale gendernormen, -
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patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

stereotypen en -waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn, 
waaronder uitgebreide seksuele 
voorlichting, feministische 
zelfverdedingingstraining en meer 
algemene acties om segregatie, 
ongelijkheid en discriminatie te 
bestrijden; is ingenomen met het streven 
van de Commissie in de strategie voor 
gendergelijkheid door te bevestigen dat “ 
jongens en meisjes al vanaf jonge leeftijd 
leren over gendergelijkheid en dat de 
ontwikkeling van geweldloze relaties 
wordt ondersteund”, essentieel is voor 
effectieve preventie;

Or. en

Amendement 208
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid aan te pakken; 
onderstreept dat gendergelijkheid centraal 
moet staan in onderwijs waarin 
genderstereotypen ter discussie worden 
gesteld en de ontwikkeling van geweldloze 
relaties wordt ondersteund, en dat een 
EU-brede bewustmakingscampagne over 
genderstereotypen nodig is die gerichte 
informatie voor onze jongere burgers over 
gendergelijkheid omvat;

Or. en



AM\1233668NL.docx 105/208 PE693.724v01-00

NL

Amendement 209
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. dringt aan op maatregelen om 
geweld tegen vrouwen te voorkomen; 
onderstreept dat gelijkheid van vrouwen en 
mannen centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

Or. en

Amendement 210
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

Or. fr

Amendement 211
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gelijkheid van man en vrouw centraal 
moet staan in het onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

Or. fr

Amendement 212
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. benadrukt het belang van 
preventieve maatregelen bij de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en meisjes; 
dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn; 
benadrukt dat het in het bijzonder nodig is 
kinderen en jongeren voor te lichten over 
gendergerelateerd geweld, hetgeen zou 
bijdragen aan het voorkomen van 
misdaden;

Or. en
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Amendement 213
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn; 
herinnert aan het voorstel van de 
Commissie in de Strategie voor 
gendergelijkheid betreffende een EU-
brede campagne inzake genderstereotypen 
en roept de lidstaten op het initiatief 
volledig te ondersteunen en uit te voeren 
wanneer het wordt gelanceerd;

Or. en

Amendement 214
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
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bewustmakingscampagnes nodig zijn; bewustmakingscampagnes nodig zijn; 
roept de Commissie op met de lidstaten 
samen te werken om ervoor te zorgen dat 
gendergerelateerd geweld op doeltreffende 
wijze in alle nationale leerplannen wordt 
opgenomen;

Or. en

Amendement 215
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn; 
herinnert eraan dat het beleid op het 
gebied van onderwijs uitsluitend tot de 
bevoegdheid en de soevereiniteit van de 
lidstaten behoort;

Or. fr

Amendement 216
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
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seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 
onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden, eermoorden, 
seksuele uitbuiting en mensenhandel; 
onderstreept dat gendergelijkheid centraal 
moet staan in het onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

Or. en

Amendement 217
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in 
het onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken van 
genderongelijkheid aan te pakken, 
waaronder het tegengaan van seksisme; 
onderstreept dat bewustmakingscampagnes 
over gendergelijkheid nodig zijn;

Or. en

Amendement 218
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op maatregelen om 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
door de onderliggende oorzaken aan te 
pakken, waaronder het tegengaan van 
seksisme, genderstereotypen en 
patriarchale waarden; onderstreept dat 
gendergelijkheid centraal moet staan in het 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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onderwijs en dat 
bewustmakingscampagnes nodig zijn;

Or. fi

Amendement 219
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat toegang tot op leeftijd 
afgestemde informatie en tot seksuele en 
relationele voorlichting, alsook tot 
seksuele- en reproductieve-
gezondheidszorg en seksuele en 
reproductieve rechten, met inbegrip van 
gezinsplanning, anticonceptie en veilige 
en legale abortus, van essentieel belang is 
voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid en het uitbannen van 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 220
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat de aanval op 
vrouwenrechten en gendergelijkheid vaak 
één dimensie is van een bredere 
verslechtering in de toestand van de 
democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten, en verzoekt de Commissie 
en de Raad derhalve in het kader van de 
lopende procedures inzake artikel 7, VEU, 
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de schendingen van vrouwen- en 
LGBTI+-rechten in acht te nemen. 

Or. en

Amendement 221
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een doeltreffend en 
gecoördineerd rechtskader voor het 
voorkomen en bestrijden van alle soorten 
gendergegerelateerd geweld vast te stellen 
en te handhaven en via steungroepen 
materiële, juridische en psychologische 
middelen voor de hulp aan slachtoffers 
beschikbaar te stellen.

Or. en

Amendement 222
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt het gebrek aan onderzoek 
en kennis over het geweld van jongens 
tegen meisjes, aangezien kennis de basis 
is voor doeltreffend beleid en wetgeven, en 
roept derhalve op tot de oprichting van 
een kennisknooppunt voor geweld tegen 
meisjes in de EU door betrokken 
instituten als Eurostat en EIGE;

Or. en
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Amendement 223
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat gendergerelateerd 
geweld niet mag worden aangepakt door 
mannen en vrouwen tegenover elkaar te 
stellen, maar door te bevorderen dat zij 
elkaar aanvullen en een alliantie moeten 
vormen;

Or. en

Amendement 224
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. laakt de sterke stijging van 
gendergerelateerd geweld en misbruik 
online die op mentaal en psychologisch 
gebied een enorme tol eist van meisjes en 
vrouwen en hen aanzet tot stilzwijgen en 
schaamte; benadrukt dat er in 
samenwerking met online platforms een 
gecoördineerde aanpak nodig is om de 
beveiligingsinstrumenten van die 
platforms te verbeteren en tijdige en 
toegankelijke meldingsinstrumenten en 
doeltreffende mechanismen voor het 
verwijderen van inhoud te ontwikkelen, 
en dat de samenwerking tussen online 
platforms en wetshandhavingsinstanties 
moet worden versterkt om 
gendergebaseerd geweld online te 
bestrijden;
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Or. en

Amendement 225
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt om doeltreffende 
preventie van genderongelijkheid en 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
educatieve maatregelen die zijn gericht op 
en worden uitgevoerd met jongeren, en 
om ervoor te zorgen dat alle jongeren 
profiteren van samenhangende 
voorlichting over seksualiteit, reproductie, 
gezondheid, rechten en relaties

Or. en

Amendement 226
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid; benadrukt dat het 
voor een beter begrip van 
gendergerelateerd geweld noodzakelijk is 
in de gegevensverzameling ten minste de 
volgende categorieën op te nemen: het 
aantal klachten, het aantal en de soorten 
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uitgevaardigde beschermingsbevelen, het 
percentage klachten dat niet ontvankelijk 
is verklaard of is ingetrokken, het 
percentage vervolgingen en 
veroordelingen en de genomen tijd voor 
afhandeling van zaken, gegevens over de 
aan daders opgelegde vonnissen en de 
aan de slachtoffers geboden 
genoegdoening, met inbegrip van 
schadevergoeding, het aantal voorvallen 
dat is gemeld bij hulplijnen of 
gezondheids- en maatschappelijke 
diensten die zich bezig houden met 
gevallen van geweld tegen vrouwen, en 
steekproefonderzoeken; benadrukt dat de 
gegevens moeten worden uitgesplitst naar 
het soort geweld, de relatie tussen het 
slachtoffer en de dader en in relatie tot 
intersectionele vormen van discriminatie 
van vrouwen en andere relevante sociaal-
demografische kenmerken, waaronder de 
leeftijd van het slachtoffer;

Or. en

Amendement 227
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te 
verbeteren door samen te werken met 
Eurostat, het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten en het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van geweld te verbeteren door samen te 
werken met Eurostat;

Or. es



AM\1233668NL.docx 115/208 PE693.724v01-00

NL

Amendement 228
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te 
verbeteren door samen te werken met 
Eurostat, het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten en het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van geweld te verbeteren door samen te 
werken met alle betrokken organen;

Or. en

Amendement 229
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te 
verbeteren door samen te werken met 
Eurostat, het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten en het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van de noodzakelijke 
gegevens over alle vormen van 
gendergerelateerd geweld in stand te 
houden door te blijven samenwerken met 
Eurostat, het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten en het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid;

Or. fr

Amendement 230
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid; benadrukt dat het 
voor een beter begrip van 
gendergerelateerd geweld noodzakelijk is 
om in de gegevensverzameling, al op het 
niveau van tussenkomst van 
wetshandvingsinstanties, ten minste de 
volgende categorieën op te nemen: a) het 
geslacht van het slachtoffer, b) het 
geslacht van de dader, c) de relatie tussen 
slachtoffer en dader, d) het bestaan van 
een seksuele dimensie in het geweld, e) of 
het geweld is ingegeven door 
gendermotieven; 

Or. en

Amendement 231
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid; benadrukt het 
belang van het bevorderen van 
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samenwerking tussen de lidstaten met 
betrekking tot het probleem van 
gendergerelateerd geweld, waardoor de 
lidstaten ook succesvol beleid kunnen 
opzetten om hun ervaringen te delen via 
de uitwisseling van beste praktijken;

Or. en

Amendement 232
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld op het 
niveau van de Unie en in de lidstaten te 
verbeteren en de systemen voor 
gegevensverzameling in alle lidstaten te 
harmoniseren, door samen te werken met 
Eurostat, het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten en het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid; is van 
mening dat kwalitatief hoogwaardige 
gegevens cruciaal zijn voor duidelijke en 
meetbare streefdoelen bij de uitbanning 
van gendergerelateerd geweld; 

Or. en

Amendement 233
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid; is verheugd over de 
aankondiging van een nieuwe enquête 
van het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten voor de hele EU 
over de wijdverbreidheid en dynamiek van 
alle vormen van geweld tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 234
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de regelmatige beschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over alle vormen 
van gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door samen te werken met Eurostat, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 235
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 2
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Ontwerpresolutie Amendement

Alle vormen van gendergerelateerd 
geweld aanpakken

Alle vormen van geweld tegen vrouwen 
aanpakken

Or. en

Amendement 236
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele 
vormen van discriminatie te maken krijgen, 
zoals vrouwelijke vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten, inheemse 
vrouwen, vrouwen die racistisch worden 
bejegend, vrouwen uit religieuze en 
etnische minderheden, lesbische, 
biseksuele en transvrouwen, oudere 
vrouwen en vrouwen met een handicap;

9. wijst op de noodzaak voor lidstaten 
om de situatie van alle vrouwen die met 
vormen van discriminatie te maken krijgen, 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 237
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;
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uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

Or. fr

Amendement 238
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
die met intersectionele vormen van 
discriminatie te maken krijgen op grond 
van verscheidene persoonskenmerken 
zoals ras, kleur, taal, religie, politieke of 
andere opvattingen, nationale of sociale 
afkomst, verwantschap met een 
binnenlandse minderheid, eigendommen, 
geboorte, seksuele voorkeur, 
genderidentiteit, leeftijd, 
gezondheidstoestand, handicaps, 
burgerlijke staat, migranten- of 
vluchtelingenstatus of andere status;

Or. en

Amendement 239
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
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slachtoffers die met intersectionele 
vormen van discriminatie te maken 
krijgen, zoals vrouwelijke vluchtelingen, 
asielzoekers en migranten, inheemse 
vrouwen, vrouwen die racistisch worden 
bejegend, vrouwen uit religieuze en 
etnische minderheden, lesbische, 
biseksuele en transvrouwen, oudere 
vrouwen en vrouwen met een handicap;

slachtoffers die met moeilijkheden te 
maken krijgen, zoals vrouwelijke 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten, 
inheemse vrouwen, vrouwen uit religieuze 
en etnische minderheden, oudere vrouwen 
en vrouwen met een handicap;

Or. es

Amendement 240
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen op basis van een 
intersectionele aanpak ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen, vrouwen met een 
handicap en vrouwen die in armoede 
leven;

Or. en

Amendement 241
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele, trans- en 
interseksuele vrouwen, oudere vrouwen, 
vrouwen met een handicap en niet-binaire 
personen;

Or. en

Amendement 242
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met andere vormen van 
discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen uit 
religieuze en etnische minderheden, oudere 
vrouwen en vrouwen met een handicap;

Or. en

Amendement 243
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 244
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde 
Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen 
die racistisch worden bejegend, vrouwen 
uit religieuze en etnische minderheden, 
lesbische, biseksuele en transvrouwen, 
oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap;

9. wijst op de noodzaak van gerichte 
beleidsmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers die met intersectionele vormen 
van discriminatie te maken krijgen, zoals 
vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, vrouwen uit religieuze, raciale 
en etnische minderheden, lesbische, 
biseksuele en transvrouwen, oudere 
vrouwen en vrouwen met een handicap;

Or. en

Amendement 245
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
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Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. Betreurt dat vrouwen en meisjes 
onevenredig zwaar worden getroffen door 
cybergeweld, waaronder online 
intimidatie, cyberpesten en seksistische 
haatuitingen (de kosten van 
cyberintimidatie en cyberstalken liggen 
naar schatting tussen de 49 en 
89,3 miljard euro1a) en dat dit in 
toenemende mate gemeengoed wordt; 
betreurt dat gendergerelateerd 
cybergeweld leidt tot geringere deelname 
van vrouwen aan het openbaar debat wat, 
als gevolg, onze democratische beginselen 
aantast. betreurt dat acties om personen 
“de mond te snoeren” vooral gericht zijn 
tegen vrouwelijke politici, journalisten en 
activisten, met als doel de aanwezigheid 
van vrouwen in het politieke leven en de 
besluitvorming te ontmoedigen;
_________________

Or. en

Amendement 246
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat gendergebaseerd 
geweld een ernstige schending van de 
mensenrechten en de menselijke 
waardigheid is die de vorm kan aannemen 
van psychologisch, fysiek, seksueel en 
economisch geweld en onder meer 
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femicide, geweld tussen partners, seksuele 
intimidatie, cybergeweld, stalken, 
verkrachting, vroege en gedwongen 
huwelijken, vrouwelijke genitale 
verminking, misdaden die worden 
gepleegd in de naam van de zogenoemde 
“eer”, gedwongen abortus, gedwongen 
sterilisatie, seksuele uitbuiting en 
mensenhandel, institutioneel geweld, 
geweld tegen hulpverleners van 
slachtoffers, plaatsvervangend geweld en 
secundaire victimisatie;

Or. en

Amendement 247
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de noodzaak van het 
hanteren van een intersectionele 
benadering in beleid en wetgeving en van 
nieuwe specifieke en meetbare projecten, 
onder meer ten aanzien van groepen die 
worden beschermd tegen discriminatie 
door het EU-recht en de jurisprudentie 
van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens en het Europees Hof van 
Justitie

Or. en

Amendement 248
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is erg bezorgd over de aard, 
omvang en ernst van gendergerelateerd 
geweld en gendergerelateerde intimidatie 
op de werkplek; is in dit verband 
ingenomen met het onlangs aangenomen 
IAO-Verdrag nr. 190 inzake geweld en 
intimidatie op het gebied van werk, en 
verzoekt de lidstaten dit onverwijld te 
ratificeren en ten uitvoer te leggen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
tevens op adequate wijze het bestaande 
raamwerk voor doeltreffende maatregelen 
te voltooien om geweld en intimidatie op 
de werkplek te verbieden, en te zorgen 
voor preventieve maatregelen, effectieve 
toegang tot genderresponsieve, veilige en 
doelmatige mechanismen voor 
klachtenbehandeling en 
geschillenbeslechting, opleidingen en 
bewustmakingscampagnes, 
ondersteunende diensten en 
rechtsmiddelen;

Or. en

Amendement 249
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie om binnen hun 
werkzaamheden voor de bestrijding van 
gendergerelateerd geweld ervoor te zorgen 
dat alle wetgevende en niet-wetgevende 
initiatieven zijn gericht op het uitbannen 
van alle vormen van gendergerelateerd 
geweld, door daarin specifiek vrouwen in 
al hun diversiteit en geweld tegen LGBTI-
mensen op grond van genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken 
op te nemen; verzoekt in het bijzonder om 
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de vaststelling van wetgeving en beleid 
waarin conversietherapie, vrouwelijke en 
interseksuele genitale verminking en 
gedwongen sterilisatie van trans- en 
interseksuele personen wordt verboden;

Or. en

Amendement 250
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. herinnert eraan dat 
mensenhandel en seksuele uitbuiting 
vormen van gendergerelateerd geweld 
tegen vrouwen en meisjes zijn en 
benadrukt het belang van een 
genderbewuste aanpak van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 251
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

Schrappen

Or. en
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Amendement 252
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

10. spoort de Commissie aan in haar 
voorstellen voor aanvullende maatregelen 
voor het voorkomen en bestrijden van 
vormen van gendergerelateerd geweld 
reguliere uitwisseling van beste praktijken 
tussen lidstaten en belanghebbenden met 
betrekking tot de rechten op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 253
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

10. herinnert eraan dat beleid op het 
gebied van seksuele en reproductieve 
rechten uitsluitend tot de bevoegdheid en 
de soevereiniteit van de lidstaten behoort;

Or. fr

Amendement 254
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement
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10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

10. herinnert eraan dat gedwongen 
sterilisatie, gedwongen abortus of 
vrouwelijke genitale verminking vormen 
van geweld tegen vrouwen en meisjes zijn;

Or. en

Amendement 255
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten, 
waaronder seksueel geweld, dwang op 
reproductief gebied en met name het 
onthouden van abortushulpverlening, en 
geweld en schadelijke praktijken bij 
gynaecologische en verloskundige hulp 
een vorm van gendergerelateerd geweld 
tegen vrouwen en meisjes zijn, en 
benadrukt dat het EHRM bij 
verschillende gelegenheden heeft bepaald 
dat restrictieve abortuswetgeving en het 
gebrek aan uitvoering ervan een 
schending vormt van de mensenrechten 
van vrouwen;

Or. en

Amendement 256
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat de schending 10. herinnert eraan dat de schending 
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van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

van seksuele en reproductieve rechten, 
waaronder het onthouden van veilige en 
legale abortushulpverlening, een vorm 
van geweld tegen vrouwen en meisjes is; 
benadrukt dat de autonomie van meisjes 
en vrouwen en de mogelijkheid om vrij en 
onafhankelijk over hun lichaam te 
beslissen, basisvoorwaarden zijn voor 
economische onafhankelijkheid en 
derhalve voor gendergelijkheid en het 
uitbannen van gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 257
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is; veroordeelt sterk de terugslag 
op het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid in de EU, in het 
bijzonder de terugval in de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van 
vrouwen en het feitelijke verbod op veilige 
en legale abortus in Polen;

Or. en

Amendement 258
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is;

10. herinnert eraan dat de schending 
van seksuele en reproductieve rechten een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is, alsook tegen transgender- en 
niet-binaire personen, zoals bepaald in de 
Strategie voor gelijkheid van lgbtiq’ers;

Or. en

Amendement 259
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. meent dat, bij de toepassing 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 
communautaire acquis en de 
beleidsbevoegdheden van de Unie op dat 
gebied, geen steun van de Unie mag 
worden verleend aan overheden, 
organisaties of programma’s die zich 
bezighouden met de bevordering, 
ondersteuning of deelname in het beheer 
van activiteiten waarbij schendingen van 
mensenrechten plaatsvinden, bijvoorbeeld 
in de vorm van gedwongen abortus, 
gedwongen sterilisatie van vrouwen of 
mannen, of de bepaling van het geslacht 
van de foetus met prenatale 
geslachtsselectie of infanticide als gevolg;
_________________
1aPB C 181, 19.5.2016, blz. 21
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Or. en

Amendement 260
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt de structurele 
tekortkomingen in het 
wetshandhavingssysteem, die resulteren 
in onaanvaardbaar lage 
veroordelingspercentages in zaken van 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
en meisjes en een feitelijke straffeloosheid 
van daders; roept alle lidstaten op in hun 
binnenlandse wetgeving de definitie van 
seksueel geweld en verkrachting zodanig 
te wijzigen dat de afwezigheid van 
toestemming de grondslag vormt, zoals 
bepaald in het Verdrag van Istanbul; 

Or. en

Amendement 261
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat het 
waarborgen van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
de afwezigheid van dwang en uitbuiting 
van centraal belang zijn bij de bestrijding 
van gendergerelateerd geweld; herinnert 
er in dit verband aan dat de internationale 
industrie van draagmoederschap is 
gebaseerd op de uitbuiting van de 
lichamen van vrouwen, doordat zij zich 
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hoofdzakelijk richt op vrouwen in 
economische en sociaal onzekere 
situaties, en daarom als een vorm van 
gendergerelateerd geweld moet worden 
beschouwd; 

Or. en

Amendement 262
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat cybergeweld de 
voortgang op het gebied van 
genderkwaliteit bedreigt; er is dringend 
behoefte aan beleidsmaatregelen om deze 
bedreigingen aan te pakken, om positieve 
verandering tot stand te brengen en 
platforms voor gelijke kansen te 
realiseren;

Or. en

Amendement 263
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt erop aan dat alle wetgeving 
inzake seksuele misdrijven moet zijn 
gebaseerd op toestemming: dringt erop 
aan dat uitsluitend vrijwillige seksuele 
handelingen als legaal mogen worden 
aangemerkt;

Or. en
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Amendement 264
Malin Björk, Evin Incir, Alice Kuhnke, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt dat toestemming niet 
kan worden gekocht en beschouwt 
derhalve alle vormen van seks tegen 
betaling als seksuele uitbuiting; 
benadrukt dat seksuele uitbuiting en 
prostitutie vormen van geweld tegen 
vrouwen en meisjes en alle in de 
prostitutie werkzame personen zijn en 
benadrukt de noodzaak van een aanpak 
die is gericht op het beëindigen van de 
vraag om dit op te lossen, waaronder de 
invoering van het Gelijkheidsmodel 
waarin zowel de klanten als de pooiers in 
de seksindustrie strafbaar worden gesteld; 
benadrukt dat seksuele uitbuiting en 
prostitutie vormen van geweld zijn die met 
name gevolgen hebben voor vrouwen en 
meisjes met een lagere economische 
status, waaronder vrouwen en meisjes met 
een migranten- of 
asielzoekersachtergrond, of groepen die 
anderszins bijzonder kwetsbaar zijn;

Or. en

Amendement 265
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. herinnert eraan dat cybergeweld is 
erkend als een vorm van 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
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en meisjes en dat gendergerelateerd 
cybergeweld tot hetzelfde spectrum 
behoort als offline geweld en hiervan niet 
los kan worden gezien, aangezien ze aan 
elkaar zijn gekoppeld en het resultaat zijn 
van structurele discriminatie van vrouwen 
in alle sferen; is bezorgd over het feit dat 
de stemmen en participatie van vrouwen 
als actieve digitale burgers vaak worden 
gecensureerd door gendergerelateerd 
cybergeweld en dat dit remmende effect 
vaak doorsijpelt in de werkelijkheid;

Or. en

Amendement 266
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is bezorgd over de seksualisering 
van kinderen, in het bijzonder de 
seksualisering van meisjes door volwassen 
mannen; beschouwd het van dwingend 
belang dat de uit hoofde van het strafrecht 
geboden bescherming bij seksuele 
misdrijven tegen kinderen wordt versterkt; 
roept de lidstaten en de Commissie op tot 
aanname van het standpunt dat seksuele 
misdrijven strafbaar zijn wanneer de 
dader blijkt geeft van nalatigheid met 
betrekking tot de leeftijd van het kind;

Or. en

Amendement 267
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt dat gendergerelateerde 
foeticide op grond van geslachtsselectie 
een ernstige schending van de 
mensenrechten vormt die de Europese 
Unie in haar interen en extern beleid 
moet aanpakken;

Or. en

Amendement 268
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. benadrukt dat vrouwen met 
een publiek profiel, zoals activisten, 
artiesten, journalisten of politici, vaak het 
doelwit zijn van gendergerelateerd 
cybergeweld met het doel hun volledige 
deelname aan het openbare leven te 
beperken en, daaruit voortvloeiend, onze 
democratieën aan te tasten;

Or. en

Amendement 269
Evin Incir, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Heléne 
Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. benadrukt dat toestemming 
niet kan worden gekocht en beschouwt 
derhalve alle vormen van seks tegen 
betaling als seksuele uitbuiting;
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Or. en

Amendement 270
Evin Incir, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Heléne 
Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. roept de lidstaten op seks 
tegen betaling als een vorm van geweld 
tegen vrouwen te beschouwen; roept de 
lidstaten op seks tegen betaling strafbaar 
te stellen overeenkomstig het in 1999 
ingevoerde Zweedse Gelijkheidsmodel;

Or. en

Amendement 271
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. benadrukt dat vrouwen die 
werkzaam zijn in de seksindustrie, 
waaronder de prostitutie, als gevolg van 
armoedediscriminatie of andere 
noodsituaties dagelijks te maken hebben 
met seksueel geweld en misbruik;

Or. en

Amendement 272
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 
tegen gendergerelateerd geweld, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad6 toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 
diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

Schrappen

_________________
6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van minimumnormen 
voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 
van 14.11.2012, blz. 57).

Or. fr

Amendement 273
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 
tegen gendergerelateerd geweld, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad6 toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 

11. merkt op dat de Commissie en de 
lidstaten moeten toezien op de correcte 
omzetting van Richtlijn 2012/29/EU van 
het Europees Parlement en de Raad;
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diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

_________________
6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van minimumnormen 
voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 
van 14.11.2012, blz. 57).

Or. es

Amendement 274
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 
tegen gendergerelateerd geweld, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad6 toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 
diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

11. merkt op dat met name vrouwelijke 
migranten kwetsbaar zijn voor 
gendergerelateerd geweld; herinnert eraan 
dat alle slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld het verdienen om gepaste 
informatie, ondersteuning en 
bescherming te ontvangen en de 
mogelijkheid moeten hebben aan 
strafrechtelijke procedures deel te nemen, 
en dat alle rechten op niet 
discriminerende wijze moeten worden 
toegepast, waaronder ten aanzien van hun 
verblijfsstatus5a;

_________________ _________________
5a zoals bepaald in Richtlijn 2012/29/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ

6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
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2012 tot vaststelling van minimumnormen 
voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad 
(PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57).

Or. en

Amendement 275
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 
tegen gendergerelateerd geweld, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 
diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 
tegen geweld tegen vrouwen, en herinnert 
eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 
diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

_________________ _________________
6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad (PB L 315 van 
14.11.2012, blz. 57).

6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad (PB L 315 van 
14.11.2012, blz. 57).

Or. en

Amendement 276
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
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Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 
tegen gendergerelateerd geweld, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 
diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 
tegen gendergerelateerd geweld, met name 
of de verblijfsstatus van het slachtoffer 
van partnergeweld afhangt van het 
samenwonen en de huwelijkse staat, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 
diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

_________________ _________________
6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad (PB L 315 van 
14.11.2012, blz. 57).

6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad (PB L 315 van 
14.11.2012, blz. 57).

Or. en

Amendement 277
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie 
aandacht moet besteden aan de specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de 
bescherming van vrouwelijke migranten 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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tegen gendergerelateerd geweld, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun 
verblijfsstatus, krachtens Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad6 toegang moeten krijgen tot 
passende bescherming, ondersteunende 
diensten en doeltreffende rechtsmiddelen;

_________________  
6 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
tot vaststelling van minimumnormen voor 
de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad (PB L 315 van 
14.11.2012, blz. 57).

Or. fi

Amendement 278
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan dat cybergeweld, 
waaronder online seksuele en 
psychologische intimidatie, cyberpesten, 
cyberstalken, wraakporno, seksistische 
haatuitingen online en nieuwe vormen 
van online intimidatie zoals “zoom 
bombing” of bedreigingen online, vormen 
van gendergerelateerd geweld vormen; 
herinnert aan dat dit 
grensoverschrijdende van aard is, met 
daders die online platforms of mobiele 
telefoons gebruiken die zijn verbonden 
met of gehost zijn in andere Europese 
landen dan waar het slachtoffer van de 
intimidatie zich bevindt, waardoor de 
vraag rijst welk rechtsgebied in een 
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bepaald geval bevoegd is;

Or. en

Amendement 279
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat door de huidige 
golf van repressieve migratie- en 
vluchtelingenwetgeving in Europa de 
kwetsbaarheid van migranten- en 
vluchtelingenvrouwen toeneemt, met als 
gevolg onder meer een grotere 
blootstelling aan gendergerelateerd 
geweld als zij onderweg zijn, onveilige 
omstandigheden tijdens de opvang en 
gedwongen deportaties, vanwege het 
ontbreken van handhaving van hun 
rechten, beschermingsmaatregelen en 
toegang tot het recht voor migranten in de 
EU;

Or. en

Amendement 280
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat huiselijk geweld 
niet alleen een misdrijf is tegen het 
slachtoffer van geweld, maar ook zou 
moeten worden beschouwd als een 
misdrijf tegen alle kinderen die er getuige 
van zijn, met name vanwege de 
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langdurige negatieve effecten op het 
welzijn en de ontwikkeling van het kind; 

Or. en

Amendement 281
Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. onderstreept dat vrouwen en 
meisjes met een handicap twee tot vijf 
keer meer kans hebben om verscheidene 
vormen van geweld mee te maken, 
benadrukt dat de EU, als partij bij het 
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, de verplichting heeft 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat vrouwen en meisjes met een handicap 
volledig en gelijkwaardig van alle 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden kunnen genieten, merkt op dat 
het Comité voor de rechten van personen 
met een handicap in 2015 heeft 
aanbevolen dat de EU haar inspanningen 
op dit gebied moet versnellen, onder 
andere middels de ratificatie van het 
Verdrag van Istanbul;

Or. en

Amendement 282
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. benadrukt dat 
moslimvrouwen, en met name degenen 
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die religieuze kleding dragen, onevenredig 
zwaar getroffen worden door 
gendergerelateerd geweld, in het bijzonder 
in de openbare ruimte, op de werkplek en 
online; merkt op dat bij de aanpak van 
gendergerelateerd geweld tegen 
moslimvrouwen een intersectionele 
aanpak moet worden gehanteerd, die 
rekening houdt met discriminatie op 
grond van geslacht in combinatie met 
discriminatie op grond van religie en 
etniciteit;

Or. en

Amendement 283
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. veroordeelt het fenomeen 
van secundair geweld, dat wil zeggen het 
fysieke of psychologische geweld en de 
vergeldingsacties tegen en de 
vernederingen en de vervolging van 
mensen die slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld ondersteunen; 
benadrukt dat deze handelingen een 
belemmering vormen voor het voorkomen, 
opsporen, ondersteunen en herstellen van 
vrouwen die met gendergerelateerd 
geweld te maken hebben;

Or. en

Amendement 284
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. laakt het feit dat de 
kinderen van de daders van huiselijk 
geweld vaak ook slachtoffer worden van 
mishandeling als een manier om macht 
en geweld uit te oefenen tegen hun 
moeder, een verschijnsel dat bekend staat 
als plaatsvervangend geweld en ook een 
vorm van gendergerelateerd geweld is;

Or. en

Amendement 285
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit alsook alle 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
beter te beschermen tegen alle vormen van 
geweld;

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om alle mogelijke 
slachtoffers beter te beschermen tegen alle 
vormen van geweld;

Or. es

Amendement 286
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit alsook alle 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
beter te beschermen tegen alle vormen van 

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om alle vrouwen en 
meisjes beter te beschermen tegen alle 
vormen van geweld;
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geweld;

Or. en

Amendement 287
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit alsook alle 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
beter te beschermen tegen alle vormen van 
geweld;

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om te waarborgen 
dat vrouwen en meisjes in al hun diversiteit 
alsook alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld beter zijn 
beschermd tegen alle vormen van geweld;

Or. en

Amendement 288
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit alsook alle 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
beter te beschermen tegen alle vormen van 
geweld;

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit alsook alle 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
beter te beschermen tegen alle vormen van 
geweld, waaronder meer aandacht voor 
de behoeften van slachtoffers die te 
maken hebben met intersectionele vormen 
van discriminatie en geweld;
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Or. en

Amendement 289
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit alsook alle 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
beter te beschermen tegen alle vormen van 
geweld;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 290
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de lidstaten op tot naleving 
van het Verdrag van Istanbul door te 
voorzien in beschermende en 
ondersteunende maatregelen voor 
vrouwen op basis van een vanuit 
genderperspectief bepaald begrip van 
geweld tegen vrouwen en partnergeweld 
en met speciale aandacht voor de 
mensenrechten en de veiligheid van het 
slachtoffer, daarmee voorkomend dat 
slachtoffers te maken krijgen met 
institutioneel geweld door wetgevings-, 
administratieve of handhavingspraktijken 
waarin geen rekening wordt houden met 
genderoverwegingen en/of waarin 
voldoende kennis en gepaste procedures 
ontbreken, hetgeen kan leiden tot 
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straffeloosheid voor de daders en 
revictimisatie;

Or. en

Amendement 291
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat in gevallen van partnergeweld 
ook kinderen als slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld worden 
aangemerkt en dat hun waardigheid en 
veiligheid van essentieel belang is; 
verwelkomt in dit verband wetgeving 
waarin het blootstellen van een kind aan 
geweld in hechte relaties strafbaar wordt 
gesteld; verzoekt de lidstaten voorts ervoor 
te zorgen dat de gezagswetgeving op dit 
beginsel is afgestemd, in de zin dat er 
geen gezagsrechten worden toegekend 
aan de ouder die partnergeweld pleegt;

Or. en

Amendement 292
Malin Björk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn voortdurend ervoor te zorgen 
dat slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld over ondersteuning en diensten 
kunnen beschikken die zijn aangepast aan 
de specifieke behoeften bij elk soort 
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maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

gendergerelateerd geweld; herinnert in dit 
verband aan het belang van steun voor 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties en vrouwenhuizen; zij zijn 
degenen met de kennis die nodig is voor 
het waarborgen van feministische en niet-
paternalistische bescherming en 
ondersteuning in alle fasen van het 
herstelproces en die het recht op 
informatie handhaven; verzoekt de 
lidstaten te waarborgen dat slachtoffers 
toegang hebben tot 
ondersteuningsdiensten en essentiële 
diensten, waaronder diensten op het 
gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, ook op het platteland; is er 
een groot voorstander van dat er in elke 
fase van de ondersteuning en diensten 
voor het slachtoffer door gespecialiseerde 
maatschappelijke partners, zoals de 
beweging van vrouwenhuizen, 
overheidsdiensten beschikbaar zijn; is een 
groot tegenstander van het inzetten van 
particuliere bedrijven en openbare 
aanbestedingsprocedures op het gebied 
van ondersteuningsdiensten voor 
slachtoffers;

Or. en

Amendement 293
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
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vrouwenhuizen; vrouwenhuizen, met name met betrekking 
tot het bieden van cruciale psychologische 
ondersteuning en ondersteuning bij het 
inwinnen van juridisch advies;

Or. en

Amendement 294
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van geweld over ondersteuning 
en diensten kunnen beschikken; herinnert 
in dit verband aan het belang van de steun 
die wordt geboden door de 
wetshandhavingsinstanties van de staat;

Or. es

Amendement 295
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van geweld over ondersteuning 
en diensten kunnen beschikken; herinnert 
in dit verband aan het belang van steun 
voor onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties en vrouwenhuizen;

Or. en
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Amendement 296
Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn voortdurend ervoor te zorgen 
dat slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld over ondersteuning en diensten 
kunnen beschikken die zijn aangepast aan 
de specifieke behoeften bij elk soort 
gendergerelateerd geweld; herinnert in dit 
verband aan het belang van steun voor 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties en vrouwenhuizen; zij zijn 
degenen met de kennis die nodig is voor 
het waarborgen van feministische en niet-
paternalistische bescherming en 
ondersteuning in alle fasen van het 
herstelproces en die het recht op 
informatie handhaven; verzoekt de 
lidstaten te waarborgen dat slachtoffers 
toegang hebben tot 
ondersteuningsdiensten en essentiële 
diensten, waaronder diensten op het 
gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, ook op het platteland; is een 
groot voorstander van de beschikbaarheid 
van overheidsdiensten in elke fase van de 
ondersteuning van het slachtoffer;

Or. en

Amendement 297
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement
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13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over adequate ondersteuning en diensten 
kunnen beschikken; herinnert in dit 
verband aan het belang van het 
verstrekken van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties, 
vrouwenhuizen en organisaties die 
juridisch advies en psychologische 
ondersteuning bieden, alsook 
ondersteuning, begeleiding en training 
van slachtoffers met betrekking tot 
toegang tot een baan;

Or. en

Amendement 298
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen; benadrukt de noodzaak 
om vrouwen en meisjes bewuster te 
maken van de beschikbare ondersteuning 
voor slachtoffers;

Or. en

Amendement 299
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
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Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties, 
vrouwenhuizen en gespecialiseerde 
opvanghuizen;

Or. en

Amendement 300
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept dat de lidstaten 
verplicht zijn ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 
over ondersteuning en diensten kunnen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
het belang van steun voor onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenhuizen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 301
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
informatie aan slachtoffers en daders van 
gendergerelateerd geweld in alle 
Europese talen beschikbaar is, zodat de 
rechten van slachtoffers blijven behouden 
wanneer zij gebruikmaken van hun 
grondrecht op vrij verkeer binnen de EU;

Or. en

Amendement 302
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. beschouwt de wijdverbreide 
straffeloosheid van seksuele misdrijven 
als een ernstige belemmering voor 
gendergelijkheid en de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 303
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om te waarborgen 
dat slachtoffers toegang hebben tot de 
rechter en dat slachtofferrechten centraal 
staan, om discriminatie, traumatisering of 
revictimisatie tijdens gerechtelijke, 
medische en politieprocedures te 

14. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om te waarborgen 
dat slachtoffers toegang hebben tot een 
onafhankelijk rechtssysteem dat fysiek, 
economisch, sociaal en cultureel 
toegankelijk is voor alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, en dat 
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voorkomen; slachtofferrechten centraal staan, om 
discriminatie, traumatisering of 
revictimisatie tijdens gerechtelijke, 
medische en politieprocedures te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 304
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om te waarborgen 
dat slachtoffers toegang hebben tot de 
rechter en dat slachtofferrechten centraal 
staan, om discriminatie, traumatisering of 
revictimisatie tijdens gerechtelijke, 
medische en politieprocedures te 
voorkomen;

14. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om te waarborgen 
dat slachtoffers toegang hebben tot de 
rechter, met inbegrip van herstelrecht, en 
dat slachtofferrechten centraal staan, om 
discriminatie, traumatisering of 
revictimisatie tijdens gerechtelijke, 
medische en politieprocedures te 
voorkomen; benadrukt met zorg dat de 
meeste lidstaten nog steeds problemen 
hebben met een volledige/juiste omzetting 
en/of praktische toepassing van de 
richtlijn inzake slachtofferrechten, zoals 
neergelegd in de strategie voor 
slachtofferrechten van de Commissie, en 
verzoekt de lidstaten zorgvuldigheid te 
betrachten voor een volledige en juiste 
omzetting;

Or. en

Amendement 305
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om te waarborgen 
dat slachtoffers toegang hebben tot de 
rechter en dat slachtofferrechten centraal 
staan, om discriminatie, traumatisering of 
revictimisatie tijdens gerechtelijke, 
medische en politieprocedures te 
voorkomen;

14. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om te waarborgen 
dat slachtoffers gelijkwaardige toegang 
hebben tot de rechter, met name gezien de 
structurele context van discriminatie en 
ongelijkheid, en dat slachtofferrechten 
centraal staan, om discriminatie, 
traumatisering of revictimisatie tijdens 
gerechtelijke, medische en 
politieprocedures te voorkomen door in de 
hele procedure het genderperspectief te 
integreren;

Or. en

Amendement 306
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht 
hebben op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van geweld, 
waaronder geweld tegen vrouwen en 
meisjes, in contact komen, te verbeteren;

Or. en

Amendement 307
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te voorzien in verplichte, terugkerende en 
doeltreffende capaciteitsopbouw, 
voorlichting en opleiding die het gender- 
en mensenrechtenperspectief en de 
internationale en regionale normen 
bestrijken; verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
hoogwaardige rechtsbijstand, zowel vóór 
als tijdens gerechtelijke procedures;

Or. en

Amendement 308
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; wijst op het belang 
van het volledig benutten van alle 
opleidingsmogelijkheden waarover de 
lidstaten beschikken via de verschillende 
Europese programma’s en agentschappen 
voor de preventie van gendergerelateerd 
geweld; verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;
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Or. en

Amendement 309
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers, waaronder rechters, 
openbare aanklagers en forensische 
deskundigen, en anderen die beroepsmatig 
met slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld in contact komen, te verbeteren, 
met inbegrip van de mogelijkheid om voor 
dit doel gespecialiseerde rechtbanken in te 
stellen; verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat slachtoffers recht hebben op door de 
overheid betaalde rechtsbijstand, zowel 
vóór als tijdens gerechtelijke procedures;

Or. en

Amendement 310
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers, juridisch personeel en 
anderen die beroepsmatig met slachtoffers 
van gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;
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Or. en

Amendement 311
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 312
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-
Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op door de overheid betaalde 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

15. verzoekt de lidstaten voor meer 
middelen te zorgen en de opleiding van 
rechtshandhavers en anderen die 
beroepsmatig met slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in contact 
komen, te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
te waarborgen dat slachtoffers recht hebben 
op rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens 
gerechtelijke procedures;

Or. en
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Amendement 313
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) verzoekt de lidstaten om hun 
werkzaamheden te intensiveren met 
preventieve maatregelen om het risico van 
gendergeweld, huiselijk geweld en 
eermoorden zoveel mogelijk te beperken; 
merkt op dat voor dergelijke maatregelen 
in het gehele rechtsstelsel alsook op 
school en in de gezondheidszorg meer 
aandacht moet worden geschonken aan 
het voorkomen en beperken van de 
risico’s van geweld;

Or. en

Amendement 314
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat het feit dat het 
gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten 
voor wetshandhaving en in het 
rechtssysteem van slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in belangrijke 
mate bijdraagt aan de onderrapportage; is 
ervan overtuigd dat door politieagenten en 
rechters toe te rusten met betere kennis en 
de sociale vaardigheden om zorgvuldig 
naar alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld te luisteren en 
begrip en respect voor hen te hebben, zij 
kunnen bijdragen aan het aanpakken van 
onderrapportage en revictimisatie en 
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kunnen zorgen voor een veiligere 
omgeving voor slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld; spoort de 
Commissie en de lidstaten aan hun 
inspanningen hiertoe op te voeren;

Or. en

Amendement 315
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de lidstaten online 
wraakporno of elke vorm van delen van 
expliciet intiem materiaal zonder 
toestemming op te nemen in de lijst van 
seksuele misdrijven in hun binnenlandse 
wetgeving, zodat dit strafrechtelijk kan 
worden vervolgd en gepaard gaat met 
gepaste gevangenisstraffen; verzoekt de 
lidstaten te zorgen voor gepaste opleiding 
van vertegenwoordigers van 
wetshandhavingsinstantie bij het 
onderzoeken en vervolgen van 
cybergeweld en het omgaan met 
slachtoffers van deze ernstige misdrijven;

Or. en

Amendement 316
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. roept alle lidstaten op tot de 
volledige naleving van het Verdrag van 
Istanbul door de vaststelling van 
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behandelprogramma’s voor daders van 
gendergerelateerd geweld en huiselijk 
geweld, die zijn gericht op het voorkomen 
van verder geweld door inzicht te bieden 
in de destructieve gendernormen, 
asymmetrische machtsverhoudingen en 
waarden die ten grondslag liggen aan 
gendergerelateerd geweld en te 
waarborgen dat de veiligheid en de 
mensenrechten van de slachtoffers op de 
eerste plaats komen;

Or. en

Amendement 317
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt het belang van 
het waarborgen van toegang tot de rechter 
voor alle slachtoffers van conflict- en 
gendergerelateerd geweld, waaronder 
toegang tot hoogwaardige rechtsbijstand 
en volledige verantwoordingsplicht voor 
daders van alle gender- en 
conflictgerelateerde misdrijven tegen 
vrouwen en meisjes en mannen en 
jongens, door het instellen van juridische 
procedures op nationaal, regionaal en 
internationaal niveau, met name ook 
middels het Statuut van Rome en het 
Internationaal gerechtshof;

Or. en

Amendement 318
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. verzoekt de lidstaten om 
volledige uitvoering van 
Richtlijn 2011/99/EU inzake het Europees 
beschermingsbevel, Richtlijn 2012/29/EU 
inzake de bescherming van slachtoffers en 
Richtlijn 2011/36/EU inzake het 
voorkomen en bestrijden van 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 319
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. onderstreept dat de 
afwezigheid van Europese wetgeving voor 
het bestrijden van gendergerelateerd 
geweld en de verschillen tussen de 
binnenlandse wetgeving van de lidstaten 
leiden tot een verschillend 
beschermingsniveau voor slachtoffers;

Or. en

Amendement 320
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. is ingenomen met het 
streven van de Commissie om in 2021 te 
komen met een voorstel voor een 
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alomvattende richtlijn inzake het 
voorkomen en bestrijden van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld om de 
normen van het Verdrag van Istanbul uit 
te voeren; herhaalt de oproep aan de 
Europese Unie om het Verdrag van 
Istanbul te ratificeren, hetgeen 
aanvullend is op de vaststelling van een 
dergelijke richtlijn; herinnert daarnaast 
aan het streven van de Voorzitter van de 
Commissie om de vormen van 
criminaliteit uit te breiden met specifieke 
vormen van gendergerelateerd geweld 
overeenkomstig artikel 83, lid 1, VWEU;

Or. en

Amendement 321
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 octies. is ingenomen met het 
streven van de Commissie om de 
krachtens artikel 83, lid 1, VWEU 
vermelde vormen van criminaliteit uit te 
breiden met haatzaaien en haatuitingen; 
dringt er bij de Commissie op aan om 
seksuele voorkeur, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken 
op te nemen als gronden voor 
discriminatie die specifiek onder het 
artikel vallen; acht deze maatregel van 
essentieel belang voor het waarborgen 
van de bescherming van lgbti-personen in 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 322
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal 
antigender- en antivrouwenbewegingen, 
die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een bijzonder ernstig misdrijf is 
met verstrekkende gevolgen voor de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van individuen en de bevolking, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
moet worden gedefinieerd; benadrukt de 
grensoverschrijdende dimensie van 
gendergerelateerd geweld, die rechtstreeks 
voortvloeit uit het effect dat dit strafbaar 
feit in alle lidstaten heeft en de noodzaak 
van gemeenschappelijke actie op het 
niveau van de Unie; is van mening dat de 
grote persoonlijke, economische en 
maatschappelijk effecten in alle lidstaten, 
gelet op de raming van de 
maatschappelijke kosten van 
gendergerelateerd geweld van 290 miljard 
euro, nogmaals bevestigen dat 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
verschillende dimensies op 
gemeenschappelijke EU-basis moet 
worden bestreden;

Or. en

Amendement 323
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
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doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal 
antigender- en antivrouwenbewegingen, 
die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd;

Or. en

Amendement 324
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben, 
waarvan de radicale islam, die zich 
binnen en buiten de Europese Unie 
verspreidt, de voornaamste is;

Or. fr

Amendement 325
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal 
antigender- en antivrouwenbewegingen, 
die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat geweld, waaronder 
geweld tegen vrouwen en meisjes, een 
ernstig misdrijf is en een wijdverbreide 
schending van de grondrechten in de Unie 
vormt, en dus doeltreffender moet worden 
aangepakt, zij het, gezien de bevoegdheden 
van de lidstaten, nog steeds op nationale 
basis;

Or. en

Amendement 326
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld een 
grensoverschrijdende dimensie heeft; 
wijst met name op het toenemende aantal 
antigender- en antivrouwenbewegingen, 
als gevolg van onder meer 
kindhuwelijken, vrouwelijke genitale 
verminking, eermoorden, mensenhandel 
en seksueel geweld, die goed 
georganiseerd zijn en een 
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grensoverschrijdend karakter hebben;

Or. en

Amendement 327
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal 
antigender- en antivrouwenbewegingen, 
die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een van morele waarden en grondslagen 
gespeende samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie;

Or. en

Amendement 328
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
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doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben, wat 
noopt tot een gecoördineerde reactie van 
de EU;

Or. en

Amendement 329
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een heteropatriarchale samenleving en 
neoliberale structurele ongelijkheden met 
een grensoverschrijdende dimensie; wijst 
met name op het toenemende aantal 
antigender- en antifeministenbewegingen, 
die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

Or. en

Amendement 330
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender-
, anti-lgbtiq- en antivrouwenbewegingen, 
die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

Or. en

Amendement 331
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld een 
grensoverschrijdend verschijnsel is; wijst 
met name op het toenemende aantal 
antigender- en antivrouwenbewegingen, 
die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

Or. fr
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Amendement 332
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide schending van de 
grondrechten in de Unie vormt, en dus 
doeltreffender moet worden aangepakt en 
op gemeenschappelijke basis moet worden 
gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

16. benadrukt dat gendergerelateerd 
geweld een ernstig misdrijf is en een 
wijdverbreide, grensoverschrijdende 
schending van de grondrechten in de Unie 
vormt, en dus doeltreffender moet worden 
aangepakt en op gemeenschappelijke basis 
moet worden gedefinieerd; benadrukt dat 
gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
een patriarchale samenleving met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met 
name op het toenemende aantal antigender- 
en antivrouwenbewegingen, die goed 
georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben;

Or. fi

Amendement 333
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie specifieke maatregelen te 
nemen om alle vormen van online geweld 
uit te bannen, met inbegrip van online 
stalken, online seksuele intimidatie, 
online seksistische haatuitingen en online 
wraakporno en seksuele uitbuiting, die 
vrouwen en meisjes onevenredig zwaar 
treft, en specifiek aandacht te besteden 
aan de toename ervan tijdens de COVID-
19-pandemie; verzoekt de Commissie om 
te komen tot relevante regelgeving en 
andere mogelijke maatregelen om alle 
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vormen van technologisch gefaciliteerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes uit te 
bannen;

Or. en

Amendement 334
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de EU urgent iets te doen 
aan het toenemende gendergerelateerde 
geweld tijdens de COVID-19-pandemie; 
verzoekt de Commissie in dit opzicht een 
EU-protocol inzake gendergerelateerd 
geweld in tijden van crisis te ontwikkelen 
en diensten voor de bescherming van 
slachtoffers, zoals hulplijnen, veilige 
opvang en gezondheidsdiensten, in de 
lidstaten als “essentiële diensten” aan te 
merken, teneinde gendergerelateerd 
geweld te voorkomen en slachtoffers van 
huiselijk geweld tijdens crises als de 
COVID-19-pandemie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 335
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat wordt voorzien in 
doeltreffend herstel voor alle slachtoffers 
van gendergerelateerd geweld; herinnert 
eraan dat dit herstel adequaat en 
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alomvattend moet zijn, snel moet worden 
toegekend en evenredig moet zijn aan de 
ernst van het ervaren leed, en rekening 
moet houden met de diversiteit van 
vrouwen en het gevaar van intersectionele 
discriminatie;

Or. en

Amendement 336
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. pleit met nadruk voor de ratificatie 
van het Verdrag van Istanbul door alle 
Europese lidstaten en de Europese Unie; 
betreurt dat zes lidstaten dit nog moeten 
doen; benadrukt dat de EU-brede 
toetreding tot dit verdrag in combinatie 
met een gelijktijdige erkenning van 
gendergerelateerd geweld uit hoofde van 
het VWEU beide nodig zijn om het 
probleem adequaat aan te pakken;

Or. en

Amendement 337
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beschouwt minimumnormen 
inzake gendergerelateerd geweld als een 
basisvoorwaarde voor het vrij verkeer van 
personen binnen de EU; beschouwt het 



AM\1233668NL.docx 175/208 PE693.724v01-00

NL

gebrek aan toegang tot adequate 
bescherming tegen gendergerelateerd 
geweld als een schending van de 
mensenrechten die met name vrouwen en 
kinderen treft;

Or. en

Amendement 338
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie specifieke maatregelen te 
nemen om online geweld uit te bannen 
(met inbegrip van online stalken, online 
seksuele intimidatie, online seksistische 
haatuitingen en online wraakporno en 
seksuele uitbuiting) die vrouwen en 
meisjes onevenredig zwaar treft, en 
specifiek aandacht te besteden aan de 
toename ervan tijdens de COVID-19-
pandemie; verzoekt de Commissie om te 
komen tot relevante regelgeving en andere 
mogelijke maatregelen om alle vormen 
van technologisch gefaciliteerd geweld 
tegen vrouwen en meisjes uit te bannen;

Or. en

Amendement 339
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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16 quater. verzoekt de lidstaten 
onverwijld IAO-verdrag nr. 190 inzake 
het uitbannen van geweld en intimidatie 
op het werk te ratificeren en uit te voeren;

Or. en

Amendement 340
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. verzoekt de lidstaten 
Richtlijn 2011/36/EU inzake 
mensenhandel op doeltreffende wijze uit 
te voeren en specifieke maatregelen vast 
te stellen voor het aanpakken van geweld 
tegen vrouwen en genderongelijkheid als 
onderliggende oorzaken van 
mensenhandel; is ingenomen met het 
streven van de Commissie de richtlijn te 
herzien, teneinde betere maatregelen te 
nemen voor de preventie en vervolging 
van alle vormen van mensenhandel, met 
name seksuele uitbuiting, aangezien dit de 
meest voorkomende en gemelde vorm van 
mensenhandel is en 92 % van de 
verhandelde vrouwen en meisjes in 
Europa er slachtoffer van wordt; verzoekt 
de Commissie verder de richtlijn te 
wijzigen met als doel te garanderen dat 
lidstaten het bewuste gebruik van alle 
diensten die worden verleend door 
slachtoffers van mensenhandel, expliciet 
strafbaar te stellen;

Or. en

Amendement 341
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden 
ook voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en 
sancties;

Schrappen

Or. en

Amendement 342
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden 
ook voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en 
sancties;

17. wijst op de functie van Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van minimumnormen voor de 
rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ (“de richtlijn 
slachtofferrechten”) bij de bestrijding van 
geweld tegen vrouwen en meisjes en 
andere vormen van gendergerelateerd 
geweld;

Or. en

Amendement 343
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en geweld tegen LGBTIQ+-
personen op gemeenschappelijke basis te 
bestrijden ook voortvloeit uit de noodzaak 
om minimumvoorschriften vast te stellen 
voor de definitie van strafbare feiten en 
sancties voor beide vormen van geweld;

Or. en

Amendement 344
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties 
evenals voor cruciale kwesties als 
preventie, onderrapportage, bescherming 
van slachtoffers, steun en 
schadeloosstelling, en de vervolging van 
daders, waarbij de benadering en de mate 
van inzet sterk variëren onder de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 345
Christine Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties; 
benadrukt in dit verband het belang van 
duidelijkheid, met name met betrekking 
tot recentelijke uitgevonden termen als 
“femicide”;

Or. en

Amendement 346
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties, 
waaronder een gemeenschappelijke 
definitie van gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 347
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
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Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties, 
en zo bij te dragen tot wetshandhaving bij 
grensoverschrijdende optreden;

Or. en

Amendement 348
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

Or. en

Amendement 349
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Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de bijzondere 
noodzaak om geweld tegen vrouwen en 
meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 350
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. pleit voor het ontwikkelen van 
mechanismen ter ondersteuning van 
vrouwen en gezinnen, bedoeld om 
vrouwen te informeren en ondersteunen 
over de gevaren en schadelijke gevolgen 
van selectie op basis van geslacht en om 
vrouwen die onder druk worden gezet om 
abortus te laten plegen op vrouwelijke 
foetussen voor te lichten en te 
ondersteunen1a;
_________________
1aPB C 181, 19.5.2016, blz. 21

Or. en

Amendement 351
Dragoş Tudorache
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de Europese lidstaten een 
geharmoniseerd rechtskader inzake de 
bestrijding van grensoverschrijdend 
cybergeweld te ontwikkelen met een 
adequate mate van vervolging en 
bestraffing van deze online misdrijven; 

Or. en

Amendement 352
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de bijzondere noodzaak 
van samenwerking tussen de lidstaten om 
geweld in al zijn vormen te bestrijden;

Or. es

Amendement 353
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de 
grensoverschrijdende dimensie van 
cybergeweld tegen vrouwen en meisjes 
een gemeenschappelijke reactie van Unie 
vereist;
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Or. en

Amendement 354
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om 
krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een 
besluit van de Raad om gendergerelateerd 
geweld aan te merken als nieuwe vorm 
van criminaliteit, naar aanleiding van de 
aanbevelingen die in de bijlage bij deze 
resolutie zijn opgenomen, en verzoekt de 
Commissie om deze nieuwe vorm van 
criminaliteit als rechtsgrondslag te 
gebruiken voor een holistische richtlijn 
om alle vormen van gendergerelateerd te 
voorkomen en te bestrijden;

Schrappen

Or. en

Amendement 355
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om 
krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een 
besluit van de Raad om gendergerelateerd 
geweld aan te merken als nieuwe vorm 
van criminaliteit, naar aanleiding van de 
aanbevelingen die in de bijlage bij deze 
resolutie zijn opgenomen, en verzoekt de 
Commissie om deze nieuwe vorm van 

Schrappen
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criminaliteit als rechtsgrondslag te 
gebruiken voor een holistische richtlijn 
om alle vormen van gendergerelateerd te 
voorkomen en te bestrijden;

Or. en

Amendement 356
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om 
krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een 
besluit van de Raad om gendergerelateerd 
geweld aan te merken als nieuwe vorm van 
criminaliteit, naar aanleiding van de 
aanbevelingen die in de bijlage bij deze 
resolutie zijn opgenomen, en verzoekt de 
Commissie om deze nieuwe vorm van 
criminaliteit als rechtsgrondslag te 
gebruiken voor een holistische richtlijn om 
alle vormen van gendergerelateerd te 
voorkomen en te bestrijden;

18. verzoekt de Commissie om 
krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een 
besluit van de Raad om gendergerelateerd 
geweld aan te merken als nieuwe vorm van 
criminaliteit, naar aanleiding van de 
aanbevelingen die in de bijlage bij deze 
resolutie zijn opgenomen, en verzoekt de 
Commissie om deze nieuwe vorm van 
criminaliteit als rechtsgrondslag te 
gebruiken voor een holistische en op 
slachtoffers gerichte richtlijn om alle 
vormen van gendergerelateerd geweld te 
voorkomen en te bestrijden;

Or. en

Amendement 357
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om 
krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een 

18. verzoekt de Commissie om 
krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een 
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besluit van de Raad om gendergerelateerd 
geweld aan te merken als nieuwe vorm van 
criminaliteit, naar aanleiding van de 
aanbevelingen die in de bijlage bij deze 
resolutie zijn opgenomen, en verzoekt de 
Commissie om deze nieuwe vorm van 
criminaliteit als rechtsgrondslag te 
gebruiken voor een holistische richtlijn om 
alle vormen van gendergerelateerd te 
voorkomen en te bestrijden;

besluit van de Raad om gendergerelateerd 
geweld, online en offline, aan te merken 
als nieuwe vorm van criminaliteit, naar 
aanleiding van de aanbevelingen die in de 
bijlage bij deze resolutie zijn opgenomen, 
en verzoekt de Commissie om deze nieuwe 
vorm van criminaliteit als rechtsgrondslag 
te gebruiken voor een holistische richtlijn 
om alle vormen van gendergerelateerd 
geweld te voorkomen en te bestrijden;

Or. en

Amendement 358
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om 
krachtens artikel 83, lid 1, derde alinea, 
VWEU, een voorstel in te dienen voor een 
besluit van de Raad om gendergerelateerd 
geweld aan te merken als nieuwe vorm van 
criminaliteit, naar aanleiding van de 
aanbevelingen die in de bijlage bij deze 
resolutie zijn opgenomen, en verzoekt de 
Commissie om deze nieuwe vorm van 
criminaliteit als rechtsgrondslag te 
gebruiken voor een holistische richtlijn om 
alle vormen van gendergerelateerd te 
voorkomen en te bestrijden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 359
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement
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19. verzoekt de Commissie een 
richtlijn inzake gendergerelateerd geweld 
voor te stellen, waarin de normen van het 
Verdrag van Istanbul ten uitvoer worden 
gelegd, en die de volgende onderdelen 
omvat: preventie, onder meer door 
genderbewuste onderwijsprogrammering 
voor zowel jongens als meisjes, en 
empowerment van vrouwen en meisjes; 
ondersteunende diensten en 
beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

Schrappen

Or. fr

Amendement 360
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een 
richtlijn inzake gendergerelateerd geweld 
voor te stellen, waarin de normen van het 
Verdrag van Istanbul ten uitvoer worden 
gelegd, en die de volgende onderdelen 
omvat: preventie, onder meer door 
genderbewuste onderwijsprogrammering 
voor zowel jongens als meisjes, en 
empowerment van vrouwen en meisjes; 
ondersteunende diensten en 
beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

Schrappen
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Or. en

Amendement 361
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een 
richtlijn inzake gendergerelateerd geweld 
voor te stellen, waarin de normen van het 
Verdrag van Istanbul ten uitvoer worden 
gelegd, en die de volgende onderdelen 
omvat: preventie, onder meer door 
genderbewuste onderwijsprogrammering 
voor zowel jongens als meisjes, en 
empowerment van vrouwen en meisjes; 
ondersteunende diensten en 
beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

Schrappen

Or. en

Amendement 362
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een 
richtlijn inzake gendergerelateerd geweld 
voor te stellen, waarin de normen van het 
Verdrag van Istanbul ten uitvoer worden 
gelegd, en die de volgende onderdelen 
omvat: preventie, onder meer door 

19. verzoekt de lidstaten om de 
betrokken autoriteiten te ondersteunen in 
hun strijd tegen geweld tegen vrouwen, 
onder meer door het bevorderen van 
positieve gezinsstructuren, mannelijke en 
vrouwelijke rolmodellen en via de 
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genderbewuste onderwijsprogrammering 
voor zowel jongens als meisjes, en 
empowerment van vrouwen en meisjes; 
ondersteunende diensten en 
beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

ondersteuning van diensten en 
beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers;

Or. en

Amendement 363
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een 
richtlijn inzake gendergerelateerd geweld 
voor te stellen, waarin de normen van het 
Verdrag van Istanbul ten uitvoer worden 
gelegd, en die de volgende onderdelen 
omvat: preventie, onder meer door 
genderbewuste onderwijsprogrammering 
voor zowel jongens als meisjes, en 
empowerment van vrouwen en meisjes; 
ondersteunende diensten en 
beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

19. verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader inzake gendergerelateerd 
geweld voor te stellen, waarin de normen 
van het Verdrag van Istanbul ten uitvoer 
worden gelegd, en die de volgende 
onderdelen omvat: preventie, onder meer 
door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers, zoals financiële bijstand, 
psychologische ondersteuning, 
telefonische hulplijnen, opvanghuizen en 
toegang tot sociale woningen en 
specialistische hulp voor kinderen; 
verplichtingen voor de lidstaten om op 
gepaste wijze in hun respectieve wetgeving 
aandacht te besteden aan onder meer 
rechten met betrekking tot gezag over en 
omgang met kinderen, maatschappelijke 
gevolgen van gedwongen huwelijken, 
stalken, met inbegrip van cyberstalken, 
gedwongen abortus en sterilisatie en het 
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onthouden van reproductieve rechten en 
van toegang tot reproductieve 
gezondheidszorg en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 364
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen; en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld en 
minimumnormen voor rechtshandhaving, 
samenwerking tussen de lidstaten en de 
uitwisseling van beste praktijken, 
informatie en expertise; benadrukt dat 
deze nieuwe richtlijn aanvullend moet zijn 
op bestaande en geplande wetgevende en 
andere maatregelen teneinde een 
samenhangende EU-actie op het gebied 
van gendergelijkheid en de uiteindelijke 
ratificatie van het Verdrag van Istanbul te 
realiseren; is van mening dat de 
uitvoering van deze maatregelen kan 
worden vergemakkelijkt door de nationale 
organen op het gebied van gelijkheid;

Or. en
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Amendement 365
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen; en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul en het CEDAW ten uitvoer 
worden gelegd, en die de volgende 
onderdelen omvat: preventieve 
maatregelen, onder meer door 
genderbewuste onderwijsprogrammering 
voor zowel jongens als meisjes, en 
empowerment van vrouwen en meisjes; 
ondersteunende diensten en beschermings- 
en herstelmaatregelen voor slachtoffers; 
maatregelen ter bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen en geweld tegen LGBTI-
personen op grond van gender, 
genderidentiteit, genderexpressie of 
geslachtskenmerken; minimumnormen 
voor rechtshandhaving; en waarbij een op 
het slachtoffer gerichte en intersectionele 
aanpak in acht wordt genomen;

Or. en

Amendement 366
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 

19. verzoekt de Commissie een 
samenhangende richtlijn inzake 
gendergerelateerd geweld voor te stellen, 
waarin de normen van het Verdrag van 
Istanbul en andere internationale normen 
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preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

zoals CEDAW ten uitvoer worden gelegd, 
en die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
en intersectioneel responsieve 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermings- en 
herstelmaatregelen voor slachtoffers; 
bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld, met inbegrip 
van schendingen van de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van 
vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 367
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes in al hun diversiteit, en 
empowerment van vrouwen en meisjes in 
al hun diversiteit; ondersteunende diensten 
en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, transgenders en niet-binaire 
personen; en minimumnormen voor 
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rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 368
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; waarbij de 
verstrekking van informatie in alle 
betrokken talen wordt gewaarborgd; 
ondersteunende diensten en 
beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 369
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement
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19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, online geweld en seksuele 
uitbuiting en misbruik; en 
minimumnormen voor rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 370
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld voor te 
stellen, waarin de normen van het Verdrag 
van Istanbul ten uitvoer worden gelegd, en 
die de volgende onderdelen omvat: 
preventie, onder meer door genderbewuste 
onderwijsprogrammering voor zowel 
jongens als meisjes, en empowerment van 
vrouwen en meisjes; ondersteunende 
diensten en beschermingsmaatregelen voor 
slachtoffers; bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van schendingen van de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen, en minimumnormen voor 
rechtshandhaving;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi
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Amendement 371
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

Schrappen

Or. es

Amendement 372
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

Schrappen

Or. en

Amendement 373
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-
Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 

Schrappen
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gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 374
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

Schrappen

Or. en

Amendement 375
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en een coördinator inzake 
geweld tegen LGBTIQ+-personen;

Or. en

Amendement 376
Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 377
Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld en een Europees 
netwerk op te richten voor de strijd tegen 
geweld tegen vrouwen, met name om 
feminicide te bestrijden;

Or. fr

Amendement 378
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
coördinator te benoemen inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 379
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Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie en de als bijlage bijgevoegde 
aanbevelingen te doen toekomen aan de 
Commissie en de Raad.

21. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Commissie en de Raad.

Or. en

Amendement 380
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Bijlage I

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 381
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Bijlage I – titel

Ontwerpresolutie Amendement

betreffende de aanmerking van 
gendergerelateerd geweld als een nieuwe 
vorm van criminaliteit die aan de in 
artikel 83 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie genoemde 
criteria voldoet

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi
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Amendement 382
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 
vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. 
Gendergerelateerd geweld is geworteld in 
genderstereotypen, patriarchale 
structuren en machtsasymmetrie.

Schrappen

Or. fr

Amendement 383
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 
vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. Gendergerelateerd 
geweld is geworteld in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie.

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld is dat tegen een persoon is gericht 
precies vanwege diens geslacht; 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
is elke vorm van geweld die tegen vrouwen 
is gericht, precies omdat zij vrouwen zijn 
of hierdoor onevenredig zwaar worden 
getroffen. Zowel mannen als vrouwen 
hebben te maken met gendergerelateerd 
geweld, al bestaat de meerderheid van de 
slachtoffers uit vrouwen en meisjes. Ook 
LGBTI-personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
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en geslachtskenmerken. Gendergerelateerd 
geweld is geworteld in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie.

Or. en

Amendement 384
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 
vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. 
Gendergerelateerd geweld is geworteld in 
genderstereotypen, patriarchale 
structuren en machtsasymmetrie.

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld is dat tegen een persoon is gericht 
precies vanwege diens geslacht. Zowel 
mannen als vrouwen hebben te maken 
met gendergerelateerd geweld, maar de 
meerderheid van de slachtoffers zijn 
vrouwen en meisjes. Gendergerelateerd 
geweld is geworteld in culturele, 
economische en juridische factoren, zoals 
gebrek aan onderwijs, overseksualisering 
van jongeren, gebrek aan financiële 
autonomie en een hoog 
werkloosheidspercentage onder vrouwen, 
wat leidt tot sociale en economische 
ongelijkheid;

Or. en

Amendement 385
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 

(5) Gendergerelateerd geweld treft 
vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
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vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. Gendergerelateerd 
geweld is geworteld in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie.

gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. Gendergerelateerd 
geweld is geworteld in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie, zoals kindhuwelijken, 
vrouwelijke genitale verminking, 
eermoorden, mensenhandel en seksueel 
geweld.

Or. en

Amendement 386
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 
vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. Gendergerelateerd 
geweld is geworteld in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie.

(5) Gendergerelateerd geweld is 
geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 
vrouwen en meisjes onevenredig zwaar. 
Ook LGBTIQ-personen zijn het 
slachtoffer van gendergerelateerd geweld, 
vanwege hun geslacht, genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken. 
Gendergerelateerd geweld is geworteld in 
genderstereotypen, patriarchale structuren 
en machtsasymmetrie.

Or. fi

Amendement 387
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Gendergerelateerd geweld is (5) Gendergerelateerd geweld is 
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geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 
vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. Gendergerelateerd 
geweld is geworteld in genderstereotypen, 
patriarchale structuren en 
machtsasymmetrie.

geweld dat tegen vrouwen is gericht, 
precies omdat zij vrouwen zijn, en treft 
vrouwen onevenredig zwaar. Ook LGBTI-
personen zijn het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld, vanwege hun 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
en geslachtskenmerken. Genderstereotypen 
vormen een van de onderliggende 
oorzaken van genderongelijkheid en 
hebben negatieve gevolgen op alle 
gebieden van de samenleving.

Or. en

Amendement 388
Annika Bruna

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) In het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) wordt gender gedefinieerd als 
“de maatschappelijk bepaalde rollen, 
gedragingen, activiteiten en 
eigenschappen die in een maatschappij 
passend worden geacht voor vrouwen en 
mannen”, wat nogmaals wijst op het feit 
dat geweld tegen vrouwen vaak een 
oorsprong vindt in de machtsongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 389
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 6
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Ontwerpresolutie Amendement

(6) In het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”) wordt gender gedefinieerd als 
“de maatschappelijk bepaalde rollen, 
gedragingen, activiteiten en 
eigenschappen die in een maatschappij 
passend worden geacht voor vrouwen en 
mannen”, wat nogmaals wijst op het feit 
dat geweld tegen vrouwen vaak een 
oorsprong vindt in de machtsongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen.

Schrappen

Or. en

Amendement 390
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) Gendergerelateerd geweld vormt 
een schending van de grondrechten zoals 
het recht op veiligheid, het recht op leven, 
en het recht op lichamelijke integriteit, die 
in respectievelijk artikel 6, artikel 2 en 
artikel 3 van het Handvest zijn verankerd.

(7) Gendergerelateerd geweld vormt 
een schending van de grondrechten zoals 
het recht op veiligheid, het recht op leven, 
en het recht op lichamelijke integriteit, 
menselijke waardigheid, verbod op 
marteling en onmenselijke of onterende 
behandeling of straf, verbod op slavernij 
en gedwongen arbeid en respect voor het 
privéleven en het gezinsleven, die in 
respectievelijk de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
en 7 van het Handvest zijn verankerd.

Or. en

Amendement 391
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) Gendergerelateerd geweld vormt 
een schending van de grondrechten zoals 
het recht op veiligheid, het recht op leven, 
en het recht op lichamelijke integriteit, die 
in respectievelijk artikel 6, artikel 2 en 
artikel 3 van het Handvest zijn verankerd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 392
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) Gendergerelateerd geweld is een 
ernstig misdrijf en vormt een wijdverbreide 
schending van de grondrechten in de Unie, 
en moet met doeltreffender worden 
aangepakt en op gemeenschappelijke basis 
worden gedefinieerd.

(8) Gendergerelateerd geweld is een 
ernstig misdrijf en vormt een wijdverbreide 
schending van de grondrechten in de Unie, 
en moet overeenkomstig hun 
bevoegdheden door de lidstaten en de EU 
worden aangepakt.

Or. en

Amendement 393
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) Gendergerelateerd geweld is een 
ernstig misdrijf en vormt een wijdverbreide 
schending van de grondrechten in de Unie, 
en moet met doeltreffender worden 
aangepakt en op gemeenschappelijke basis 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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worden gedefinieerd.

Or. fi

Amendement 394
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Bijlage I - overweging 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(8 bis) Online gendergerelateerd geweld 
is in zorgwekkend tempo toegenomen en 
treft met name vrouwen en meisjes; het is 
even ernstig en schadelijk als offline 
geweld en moet worden aangepakt 
middels een samenhangend rechtskader.

Or. en

Amendement 395
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

(9) Het feit dat regionale en 
internationale instrumenten worden 
aangenomen, zoals het Verdrag van 
Istanbul, de Verklaring van de Verenigde 
Naties inzake de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen en andere resoluties van de 
Verenigde Naties, toont aan dat er behoefte 
is aan een gemeenschappelijke basis om 
gendergerelateerd geweld in al zijn vormen 
te bestrijden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 396
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Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Ontwerpresolutie
Bijlage I - overweging 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(9 bis) beschouwt minimumnormen 
inzake gendergerelateerd geweld als een 
basisvoorwaarde voor het vrij verkeer van 
personen binnen de EU; beschouwt het 
gebrek aan toegang tot adequate 
bescherming tegen gendergerelateerd 
geweld als een schending van de 
mensenrechten die met name vrouwen en 
kinderen treft.

Or. en

Amendement 397
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

(10) De bijzondere noodzaak om geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden 
vloeit ook voort uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen om 
strafbare feiten en sancties te definiëren, 
evenals cruciale kwesties als preventie, 
onderrapportage, bescherming van 
slachtoffers, steun en schadeloosstelling, 
en de vervolging van daders, waarbij de 
benadering en de mate van inzet sterk 
variëren onder de lidstaten.

(10) De bijzondere noodzaak om geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld te 
bestrijden moet worden aangepakt door de 
uitvoering van Richtlijn 2012/29/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ (richtlijn 
slachtofferrechten) waarin 
minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van 
slachtoffers van strafbare feiten zijn 
vastgelegd en wordt gewaarborgd dat 
personen die het slachtoffer zijn geworden 
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van een misdaad worden erkend en met 
respect worden behandeld en dat zij ook 
gepaste bescherming, ondersteuning en 
toegang tot de rechter moeten ontvangen. 
Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan cruciale kwesties als 
preventie, onderrapportage, bescherming 
van slachtoffers, steun en 
schadeloosstelling, en de vervolging van 
daders.

Or. en

Amendement 398
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

(10) De bijzondere noodzaak om geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden 
vloeit ook voort uit de noodzaak om 
minimumvoorschriften vast te stellen om 
strafbare feiten en sancties te definiëren, 
evenals cruciale kwesties als preventie, 
onderrapportage, bescherming van 
slachtoffers, steun en schadeloosstelling, 
en de vervolging van daders, waarbij de 
benadering en de mate van inzet sterk 
variëren onder de lidstaten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 399
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Bijlage I - Overweging 11
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Ontwerpresolutie Amendement

(11) Gendergerelateerd geweld voldoet 
aan de criteria om te worden toegevoegd 
als nieuwe vorm van criminaliteit in 
overeenstemming met artikel 83, lid 1, 
VWEU,

Schrappen

Or. en

Amendement 400
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

(11) Gendergerelateerd geweld voldoet 
aan de criteria om te worden toegevoegd 
als nieuwe vorm van criminaliteit in 
overeenstemming met artikel 83, lid 1, 
VWEU,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 401
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 1 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

Gendergerelateerd geweld wordt hierbij 
aangemerkt als een nieuwe vorm van 
criminaliteit die voldoet aan de criteria van 
artikel 83, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi
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