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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005168/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Malin Björk (The Left), Liesje Schreinemacher (Renew), Maria Walsh (PPE), Terry Reintke 
(Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Karen Melchior 
(Renew), Manuel Bompard (The Left), Karin Karlsbro (Renew), Birgit Sippel (S&D), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Hilde Vautmans (Renew), Marianne Vind (S&D), Hannah Neumann 
(Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Diana Riba i Giner 
(Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Chris MacManus (The Left)

Betreft: Aanbeveling van de Commissie inzake de voorkoming van schadelijke praktijken

In 2020 presenteerde de Commissie de strategie voor gendergelijkheid (maart) en de strategie voor 
gelijkheid van lhbtiq’ers (november). Beide strategieën hebben de Commissie ertoe verbonden een 
aanbeveling over de voorkoming van schadelijke praktijken in te dienen.

In de strategie voor gendergelijkheid heeft de Commissie gewezen op de “noodzaak van 
doeltreffende preventieve maatregelen en erkenning van het belang van onderwijs”, alsook op de 
“versterking van publieke diensten, preventie- en ondersteuningsmaatregelen, professionele 
capaciteitsopbouw en op slachtoffers gerichte toegang tot de rechter”. In de strategie voor gelijkheid 
van lhbtiq’ers heeft de Commissie verklaard dat genitale verminking van interseksuelen, gedwongen 
medicalisering van transpersonen en conversiepraktijken gericht op lhbtiq-personen ernstige 
lichamelijke en geestelijke gevolgen kunnen hebben, waarbij ook wordt verwezen naar gedwongen 
abortus en gedwongen sterilisatie als vormen van gendergerelateerd geweld.

1. Is de Commissie begonnen met de voorbereiding van bovengenoemde aanbeveling en zal er 
een intersectioneel perspectief in zijn opgenomen, zoals vermeld in de strategie voor gelijkheid 
van lhbtiq’ers?

2. Worden gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie, genitale verminking van interseksuelen, 
gedwongen medicalisering van transpersonen en zogenaamde conversiepraktijken gericht op 
lhbtiq-personen uitdrukkelijk in de aanbeveling opgenomen, samen met voorgestelde 
maatregelen om deze praktijken tegen te gaan?

3. Wat is het tijdschema voor de indiening van deze aanbeveling?


