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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien zijn resolutie van 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en 

discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit1, 

– gezien zijn resolutie van 25 november 2014 over de EU en het mondiaal 

ontwikkelingskader voor de periode na 20152, 

– gezien de slotverklaring van het vierde wereldcongres tegen de doodstraf, dat heeft 

plaatsgevonden in Genève van 24 tot 26 februari 2010, waarin wordt opgeroepen tot de 

universele afschaffing van de doodstraf, 

A. overwegende dat de EU een speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten heeft, en 

dat de persoon die deze functie bekleedt tot taak heeft bij te dragen aan de coördinatie van 

de activiteiten van de Unie met als doel dat haar werkzaamheden op het gebied van 

bevordering van de wereldwijde naleving van de mensenrechten, en met name de rechten 

van vrouwen, beter worden doorgrond en meer bekendheid krijgen; 

B. overwegende dat gendergerelateerd geweld, en in het bijzonder geweld tegen vrouwen en 

meisjes, een schending is van het recht van vrouwen op lichamelijke integriteit en ernstige 

blijvende gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het slachtoffer; 

C. overwegende dat gendergerelateerd geweld op alle terreinen van hun leven gevolgen heeft 

voor het welzijn van de slachtoffers; 

D. overwegende dat de uitoefening van de democratie uitgaat van gelijke rechten en 

gelijkheid van burgerlijke staat voor vrouwen en mannen; 

E. overwegende dat tijdens gewapende conflicten vrouwen en kinderen, waaronder 

vrouwelijke en minderjarige vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen tot de meest 

kwetsbare groepen in de samenleving behoren en dat ontheemde jonge meisjes tijdens 

humanitaire crises aan beduidend meer risico's worden blootgesteld; 

F. overwegende dat geweld tegen en/of discriminatie van vrouwen onder geen enkel beding 

op politieke, religieuze of culturele gronden kan worden gerechtvaardigd; 

G. overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld, 

wereldwijd de meest voorkomende vorm van schending van de mensenrechten is, alle 

lagen van de bevolking treft, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, sociale positie 

en land van herkomst of verblijf, en een van de belangrijkste obstakels voor de gelijkheid 

van vrouwen en mannen is;  

H. overwegende dat gendergerelateerd geweld wordt gedefinieerd als geweld dat gericht is 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0062. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0059. 
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tegen bepaalde personen op grond van hun gender, genderidentiteit of genderexpressie, of 

geweld dat onevenredig veel mensen van een bepaald gender treft; 

I. overwegende dat vrouwen en meisjes met een handicap een verhoogd risico lopen 

slachtoffer te worden van geweld, misbruik en verwaarlozing, vooral in instellingen, 

waardoor dit probleem vaak onbekend blijft; 

J. overwegende dat de bevordering van de rechten van de vrouw en van gendergelijkheid en 

de bestrijding van geweld tegen vrouwen essentiële basisonderdelen van de 

mensenrechtendialoog tussen de EU en derde landen dienen te vormen; overwegende dat 

het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) hierin een positieve 

rol speelt; overwegende dat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de 

Commissie, wanneer zij een samenwerkingsverband met een land aangaan, tijdig dienen 

vast te stellen welke kwesties prioritair moeten worden aangepakt om de financiering en 

andere middelen beter op de doelstellingen te kunnen afstemmen; 

K. overwegende dat de toegang tot basisgezondheidszorg en diensten voor seksuele en 

reproductieve gezondheid een fundamenteel aspect is van de gelijkheid van vrouwen en 

mannen en dat die toegang nog niet overal ter wereld is gewaarborgd; 

L. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op fundamentele 

mensenrechten gebaseerd zijn en essentiële elementen van de menselijke waardigheid 

vormen1;  

M. overwegende dat geen enkele vorm van discriminatie van of geweld tegen vrouwen, zoals 

seksueel misbruik, genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken, zogeheten 

eremoorden, seksuele uitbuiting van vrouwen voor commerciële doeleinden, en huiselijk 

geweld, te rechtvaardigen valt op grond van politieke, maatschappelijke, religieuze of 

culturele factoren of op grond van de tradities van volkeren of stammen; 

1. beklemtoont dat het belangrijk is dat autoriteiten inspanningen leveren om 

voorlichtingscampagnes te ontwikkelen die gericht zijn op mannen, en met name op de 

jongere generaties, om elke vorm van gendergerelateerd geweld te voorkomen en 

geleidelijk uit te bannen; benadrukt de behoefte aan een adequate opleiding voor 

gezondheidswerkers, politieagenten, aanklagers en rechters, zowel binnen de EU als in 

derde landen, zodat ze slachtoffers van geweld kunnen begeleiden en ondersteunen; 

2. verzoekt de EU en haar lidstaten de volledige participatie van vrouwen in de politieke en 

economische besluitvorming, met name bij vredesopbouw, democratisering en 

conflictoplossing, te ondersteunen; moedigt de lidstaten, de Commissie en de EDEO aan 

zich toe te spitsen op de economische en politieke emancipatie van vrouwen in 

ontwikkelingslanden en daarbij hun betrokkenheid bij het bedrijfsleven en bij de 

uitvoering van regionale projecten en plaatselijke ontwikkelingsprojecten te bevorderen; 

3. onderstreept dat het reduceren van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, het 

bestrijden van gendergerelateerd geweld en het bevorderen van gelijkheid en 

                                                 
1 Zie punten 7.2 en 7.3 van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en 

ontwikkeling. 
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vrouwenrechten essentieel zijn voor de ontwikkeling van een duurzame en democratische 

maatschappij; 

4. benadrukt dat vrouwen in Europa en in de rest van de wereld het recht moeten hebben om 

net als mannen vrijelijk individuele keuzes te maken zonder ideologische, politieke en 

religieuze dwang; 

5. verzoekt alle leden van de Raad van Europa dan ook het Verdrag inzake het voorkomen 

en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te ondertekenen en te 

ratificeren; verzoekt in dit verband de EU tot het verdrag toe te treden om te zorgen voor 

samenhang tussen de interne en externe maatregelen van de EU op het vlak van geweld 

tegen vrouwen; 

6. onderstreept dat om geweld tegen vrouwen op een doeltreffende manier te bestrijden er in 

de maatschappij een gedragswijziging ten opzichte van vrouwen en meisjes nodig is, 

omdat vrouwen al te vaak in een ondergeschikte rol worden voorgesteld en geweld tegen 

vrouwen al te vaak wordt getolereerd of geringschat; benadrukt dat genderstereotypen een 

van de belangrijkste oorzaken zijn van schendingen van vrouwenrechten en ongelijkheid 

tussen vrouwen en mannen; merkt op dat bijzondere aandacht dient te worden besteed aan 

constitutionele, wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die discriminerend zijn ten 

aanzien van vrouwen, op grond van hun geslacht, bijvoorbeeld bij de toegang tot 

rechtspleging, tot eigendom, tot krediet, tot gezondheidszorg of tot onderwijs; vraagt aan 

de EDEO en de Commissie de nadruk te leggen op het belang van de betrokkenheid van 

mannen bij voorlichtings- en bewustmakingscampagnes over vrouwenrechten; 

7. is ernstig bezorgd over de toename van gendergerelateerd geweld in vele delen van de 

wereld als een van de symptomen van de wereldwijde crisis, en met name over het 

stijgende aantal vrouwenmoorden in Mexico en andere landen in Midden- en Zuid-

Amerika die plaatsvinden in de context van het daar alom aanwezige geweld en de 

structurele discriminatie; veroordeelt scherp alle vormen van gendergerelateerd geweld, 

het weerzinwekkende misdrijf vrouwenmoord en de heersende straffeloosheid voor deze 

misdaden, waardoor een precedent wordt geschapen en de moordenaars nog verder 

worden aangemoedigd; 

8. wijst op de noodzaak om de inspanningen inzake recht op en toegang tot onderwijs, met 

name voor meisjes, te versterken; is ingenomen met de toekenning van de Nobelprijs voor 

de Vrede aan Malala Yousafzaï en Kailash Satyarthi voor hun strijd voor kinderrechten; 

merkt op dat de toegang tot onderwijs deels een voorwaarde is om andere mensenrechten, 

zoals de vrijheid van geweten en godsdienst of de politieke participatie, ten volle te 

kunnen uitoefenen;  

9. verzoekt de Commissie, de EDEO en de lidstaten specifieke maatregelen te nemen om de 

situatie van vrouwen aan te pakken en hun vrijheid en de eerbiediging van hun meest 

fundamentele rechten te waarborgen, alsook maatregelen te treffen om uitbuiting en 

misbruik van en geweld jegens vrouwen en kinderen te voorkomen; 

10. dringt er bij de VN, en in het bijzonder bij de speciale VN-rapporteur inzake geweld tegen 

vrouwen, Rashida Manjoo, op aan zich tot het uiterste in te spannen om de slachtoffers 

van misbruik en schendingen tegen meisjes en vrouwen op te sporen en de feiten en 
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omstandigheden van dergelijke gevallen te onderzoeken en vast te stellen, teneinde 

straffeloosheid te voorkomen en volledige verantwoordingsplicht te waarborgen; steunt 

het werk van de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor seksueel 

geweld in conflictsituaties, Zainab Hawa Bangura; 

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten geweld tegen vrouwen en de gendergerelateerde 

dimensie van schendingen van de mensenrechten internationaal aan te pakken, in het 

bijzonder in het kader van bilaterale associatie- en internationale handelsovereenkomsten, 

zowel de reeds geldende als de nog in onderhandeling zijnde; 

12. is ingenomen met de aanbevelingen van het Comité voor de uitbanning van discriminatie 

van vrouwen over conflictpreventie en conflict- en post-conflictsituaties overeenkomstig 

de op dit punt cruciale resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad betreffende 

vrouwen, vrede en veiligheid; herinnert de internationale gemeenschap er voorts aan dat 

vrouwen en meisjes beschermd moeten worden, met name vrouwelijke 

mensenrechtenverdedigers, die vaak het doelwit zijn van geweld, en roept op om te zorgen 

voor bescherming tegen verkrachting en gedwongen prostitutie; benadrukt dat slachtoffers 

van gendergerelateerd geweld tijdens juridische procedures moeten worden ondersteund, 

en wijst erop dat zowel publiek- als privaatrechtelijke organisaties wat dit betreft een 

heuse toeverlaat kunnen zijn voor de slachtoffers; 

13. verklaart andermaal dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) een ernstige schending 

van de mensenrechten vormt en dat dit fenomeen bijzondere aandacht behoeft in de 

dialoog van de EU met de landen waar deze praktijk veel voorkomt; herinnert er 

bovendien aan dat VGV ernstige en blijvende gevolgen heeft voor de gezondheid van 

vrouwen en dus voor hun ontwikkelingsperspectieven; moedigt de EDEO en de lidstaten 

aan om de kwestie van VGV verder ter sprake te brengen in hun politieke en 

beleidsdialoog met partnerlanden waar deze verminking nog steeds voorkomt; 

14. veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen de ernstige schendingen van de 

mensenrechten in gewapende conflicten tijdens recente en huidige crises, in het bijzonder 

de standrechtelijke executies, verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld, 

folteringen en arbitraire aanhoudingen en opsluitingen, vooral wanneer het gaat om 

vrouwen en kinderen, die bijzonder kwetsbaar zijn; dringt er bij de EU op aan 

straffeloosheid in al deze gevallen te bestrijden en haar steun te geven aan de 

inspanningen van nationale rechters en het Internationaal Strafhof om de daders te 

berechten; 

15. benadrukt dat het van belang is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het acquis van het 

Actieprogramma van Peking inzake de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg als een 

fundamenteel mensenrecht en dat men de seksuele en reproductieve rechten blijft 

verdedigen; benadrukt dat een universele eerbiediging van seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten alsmede toegang tot de desbetreffende diensten bijdragen tot 

prenatale zorg en de mogelijkheid om risicovolle geboortes te vermijden en zuigelingen- 

en kindersterfte te verlagen; wijst erop dat gezinsplanning, de gezondheid van moeders en 

veilige abortushulpverlening belangrijke elementen zijn om levens van vrouwen te redden 

en dat de ontzegging van een levensreddende abortus een ernstige schending van de 

mensenrechten inhoudt; verzoekt de EU de seksuele en reproductieve gezondheid en 
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rechten te blijven beschermen en acht het van groot belang dat het beleid hieromtrent 

centraal staat in de ontwikkelingssamenwerking met derde landen, en met name in het 

toekomstig actieplan over gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen in 

het kader van ontwikkeling voor de periode 2015-2020, mede via een politieke dialoog en 

specifieke maatregelen met betrokkenheid van het lokale maatschappelijk middenveld; 

16. benadrukt dat gendergerelateerd geweld, waaronder schadelijke gebruiken en tradities, een 

schending is van de grondrechten en met name de menselijke waardigheid, het recht op 

leven, en het recht op menselijke integriteit; 

17. veroordeelt sterk het voortdurend gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogswapen; benadrukt dat meer moet worden gedaan om de naleving van het 

internationaal recht te garanderen en toegang tot psychologische steun te waarborgen voor 

vrouwen en meisjes die in conflicten zijn misbruikt; is verheugd dat dokter Denis 

Mukwege de Sacharovprijs 2014 heeft ontvangen voor zijn inzet in de strijd tegen 

seksueel geweld tegen vrouwen, en roept de EU, de lidstaten, internationale organisaties 

en het maatschappelijk middenveld op meer samen te werken om het bewustzijn hierover 

te vergroten en straffeloosheid te bestrijden; 

18. benadrukt dat het belangrijk is de rol van vrouwen te versterken bij het bevorderen van 

mensenrechten en democratische hervormingen, het ondersteunen van conflictpreventie en 

het consolideren van politieke participatie en vertegenwoordiging; merkt in dit verband 

ook op dat de in de rapporten van de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU 

geformuleerde aanbevelingen betreffende de gelijkgerechtigde deelname van vrouwen aan 

het verkiezingsproces in acht genomen en in maatregelen omgezet moeten worden; 

19. vraagt dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan alle gewelddadigheden, seksueel 

misbruik, en andere vernederende behandelingen jegens vrouwen die betogen voor 

democratie en ter verdediging van hun rechten, met name in de landen waar de "Arabische 

Lente" plaatsvond, alsmede jegens vrouwenrechtenactivisten; vraagt ook dat er een ernstig 

en onpartijdig onderzoek wordt ingesteld naar al deze gevallen en dat de schuldigen 

verantwoording moeten afleggen; 

20. wijst erop dat het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld een belangrijk, bindend internationaal instrument is en 

dat daarom de toetreding van steeds meer landen tot deze overeenkomst een wezenlijke 

bijdrage zal leveren aan de totstandkoming van een geïntegreerd beleid voor bescherming 

en zelfredzaamheid van slachtoffers en voor de bevordering van de internationale 

samenwerking op dit gebied; 

21. benadrukt dat mensenhandel moet worden bestreden, in de wetenschap dat de meeste 

slachtoffers ervan vrouwen zijn die worden uitgebuit voor seksuele doeleinden; wijst op 

de noodzaak van nauwere samenwerking met derde landen om goede werkwijzen uit te 

wisselen en internationale netwerken van mensenhandelaars te ontmantelen, die ook 

gebruikmaken van het internet om nieuwe slachtoffers te vinden; 

22. onderstreept het belang van het voeren van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes in 

gemeenschappen waar genitale verminking van vrouwen, seksueel misbruik van jonge 

meisjes, uithuwelijking op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, vrouwenmoorden en 
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andere gendergerelateerde schendingen van de mensenrechten gangbaar zijn, en meent dat 

mensenrechtenverdedigers die al actief zijn in de strijd tegen deze praktijken bij de 

voorbereiding en uitvoering van deze campagnes moeten worden betrokken; herinnert 

eraan dat kinderhuwelijken, vroegtijdige en gedwongen huwelijken en de niet-toepassing 

van een minimale wettelijke huwelijksleeftijd niet alleen een schending van de rechten 

van het kind vormen, maar ook een echte belemmering voor de versterking van de positie 

van vrouwen;  

23. herhaalt dat de internationale gemeenschap de situatie van vrouwen met een handicap als 

een prioriteit heeft aangemerkt; brengt de conclusies van het Bureau van de hoge 

commissaris van de VN voor de mensenrechten in herinnering die luidden dat 

beleidsmaatregelen en programma's die als doel hebben geweld tegen vrouwen en meisjes 

met een handicap aan te pakken, moeten worden opgesteld in nauwe samenwerking met 

personen die een handicap hebben, waarbij hun autonomie gerespecteerd wordt, en met 

organisaties voor gehandicapten, waaronder ook dienstverleningsorganisaties voor 

slachtoffers; beklemtoont dat er systematisch toezicht op instellingen en een adequate 

opleiding voor zorgverleners nodig is; 

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten non-discriminatie op grond van geslacht, ras en 

etnische afkomst en op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele 

gerichtheid actief te bevorderen in hun buitenlands beleid, ook via het EIDHR; 

25. verzoekt de EU en de lidstaten het genot van alle mensenrechten door lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) krachtig te 

stimuleren en te beschermen; 

26. vraagt de Commissie gendereffectstudies te veralgemenen bij de uitwerking van haar 

buitenlands beleid, met name wat betreft het sluiten van internationale overeenkomsten; 

27. benadrukt het belang van het voorkomen van schendingen van de mensenrechten, met 

name gelet op de situatie van Romavrouwen en -kinderen, die vaak het slachtoffer zijn 

van meervoudige discriminatie; benadrukt het belang van het versterken van de positie 

van Romavrouwen en het opstellen van een passend huisvestingsbeleid als eerste stap in 

de verbetering van hun situatie; 

28. verwelkomt en ondersteunt de verklaring van Addis Abeba inzake het versnellen van de 

tenuitvoerlegging van het actieprogramma van Peking, die in november 2014 werd 

aangenomen op de negende Afrikaanse vrouwenconferentie over de reproductieve 

gezondheid van vrouwen en aids, en waarin werd opgeroepen te investeren in seksuele en 

reproductieve gezondheidsrechten, onder meer middels de invoering en handhaving van 

wetgeving inzake seksuele en reproductieve gezondheid, vergroting van het bewustzijn 

hierover en informatiediensten voor jongeren en vrouwen, waaronder uitgebreide 

voorlichting betreffende seksuele gezondheid, alsook informatieverstrekking en 

dienstverlening op dit gebied; herhaalt zijn oproep tot uitbreiding van de dienstverlening 

voor gezinsplanning, de verstrekking van anticonceptiemiddelen, en de toegang tot veilige 

en legale abortushulpverlening overeenkomstig nationale wetgeving en nationaal beleid, 

alsook tot bescherming van de reproductieve rechten van vrouwen, door medische abortus 

toe te staan in geval van seksueel geweld, verkrachting en incest overeenkomstig het 

protocol van Maputo bij het Afrikaans Handvest van de rechten van de mens en de 
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volkeren; 

29. is van mening dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het politieke 

besluitvormingsproces een kwestie is die zowel de grondrechten als de democratie raakt, 

waarmee wordt benadrukt dat regeringen de mogelijkheid hebben hun aandacht volledig 

te wijden aan processen voor opbouw en behoud van de democratie; is verheugd over 

wettelijk vastgelegde pariteitssystemen en genderquota en roept ertoe op de nodige 

wetgevingsprocedure zo spoedig mogelijk uit te werken; 

30. verzoekt de EU en de lidstaten om de aanpak van gendercide op de ontwikkelingsagenda 

voor na 2015 te plaatsen en daarbij een op rechten gebaseerde en alle mensenrechten 

omvattende benadering te hanteren en zich actief te blijven inzetten voor de versterking 

van de positie van vrouwen en meisjes en het bevorderen, eerbiedigen en verwezenlijken 

van hun rechten, waaronder toegang tot uitgebreide seksuele voorlichting en universele 

toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, alsmede gendergelijkheid, 

als een doelstelling op zich; 

31. benadrukt het belang van de bestrijding van stereotypen door de verspreiding van 

positieve beelden, maar eveneens van inspirerende voorbeelden van vrouwen met een 

handicap, die dankzij hun compenserende talenten een lonend beroeps- en privéleven 

hebben, en door te voorkomen dat negatieve stereotypen in het taalgebruik, aangegane 

discussies en beleid met betrekking tot vrouwen met een handicap, worden aangescherpt; 

verzoekt de EU, samen met de lidstaten, proactieve maatregelen in te voeren met het oog 

op de integratie van vrouwen met een handicap op de arbeidsmarkt; 

32. herhaalt dat het van oudsher onder alle omstandigheden tegenstander is van de doodstraf, 

en verzoekt om een onmiddellijk moratorium op terechtstellingen in die landen waar de 

doodstraf nog steeds wordt toegepast; 

33. dringt er bij de lidstaten op aan om met in achtneming van hun nationale onderwijsstelsels 

het beginsel van inclusief onderwijs consistent uit te voeren bij de behandeling van sociaal 

achtergestelde kinderen en kinderen met een handicap; 

34. verzoekt om de uitwerking van een ambitieuze beleidsstrategie voor de lange termijn en 

een dito actieplan inzake volksgezondheid, innovatie en toegang tot geneesmiddelen, om 

onder andere op zoek te gaan naar nieuwe stimuleringsregelingen voor onderzoek en 

ontwikkeling, zoals beschreven in het verslag uit 2012 van de consultatieve werkgroep 

van deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake onderzoek en 

ontwikkeling: financiering en coördinatie, teneinde het recht te waarborgen op een 

levensstandaard die passend is voor de gezondheid en het welzijn van ieder individu 

zonder onderscheid naar ras, godsdienst, politieke overtuiging of economische of sociale 

situatie; benadrukt dat vrouwen en meisjes een centrale rol blijven spelen in de hiv-

pandemie, en patiënten binnen hun gemeenschappen verzorging bieden; 

35. betreurt dat de lichamen van vrouwen en meisjes, met name ten aanzien van hun seksuele 

en reproductieve gezondheid en rechten, nog altijd een ideologisch slagveld vormen en 

verzoekt de EU en haar lidstaten de onvervreemdbare rechten van vrouwen en meisjes op 

lichamelijke integriteit en autonome besluitvorming te erkennen, onder meer wat betreft 

het recht op toegang tot vrijwillige gezinsplanning, veilige en legale abortus en het recht 
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om vrij te zijn van geweld, waaronder VGV, kinder- en gedwongen huwelijken, en 

verkrachting binnen het huwelijk; 

36. dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan een uitgebreide evaluatie van het 

actieprogramma van Peking op te stellen naar aanleiding van het twintigjarige bestaan 

ervan in 2015; 

37. dringt er bij de Commissie op aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als 

fundamentele mensenrechten op te nemen in haar volgende EU-gezondheidsstrategie om 

zo de samenhang tussen het interne en externe beleid van de EU te waarborgen; 

38. benadrukt dat genderevenwicht geïntegreerd moet worden in de buitenlandse EDEO-

missies, dat er voor elke afzonderlijke missie een afgestemde strategie inzake de rechten 

van vrouwen en meisjes en gendergelijkheid moet worden vastgesteld, en dat er in het 

volgende EDEO-actieplan inzake mensenrechten een speciaal hoofdstuk inzake 

gendergelijkheid moet komen; 

39. beklemtoont dat het verlenen van humanitaire hulp door de EU en haar lidstaten niet mag 

worden onderworpen aan door andere partnerdonoren opgelegde beperkingen met 

betrekking tot noodzakelijke medische behandelingen, onder meer inzake de toegang tot 

veilige abortus voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van 

verkrachting in gewapende conflicten. 
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