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Amendement 1
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke verklaring 
over handel en de economische 
empowerment van vrouwen ter 
gelegenheid van de Ministeriële 
Conferentie van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 
Buenos Aires van december 2017,

Or. en

Amendement 2
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2011 inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan en 
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie,

Or. en

Amendement 3
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Visum 6 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad (2000) en de protocollen bij dit 
verdrag, en met name het Protocol inzake 
de voorkoming, bestrijding en bestraffing 
van mensenhandel, in het bijzonder 
vrouwenhandel en kinderhandel (2000),

Or. en

Amendement 4
Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de richtsnoeren voor de 
bevordering en de bescherming van het 
genot van alle mensenrechten door 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen (LGBTI), 
die de Raad van de Europese Unie tijdens 
zijn vergadering van 24 juni 2013 heeft 
goedgekeurd,

Or. en

Amendement 5
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de lijst van maatregelen ter 
bevordering van de gelijkheid van 
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LHBTI’s van de Europese Commissie van 
december 2015,

Or. en

Amendement 6
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-strategie voor 
gendergelijkheid van de Commissie van 
5 maart 2020 (COM(2020)0152),

Schrappen

Or. it

Amendement 7
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de richtsnoeren voor de 
bevordering en de bescherming van het 
genot van alle mensenrechten door 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen (LGBTI) 
van de Raad van 24 juni 2013,

Or. en

Amendement 8
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Spotlight-initiatief van 
de EU en de VN,

Or. en

Amendement 9
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet 
worden uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van 
een wereld waarin alle mensen, ongeacht 
hun gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

Schrappen

Or. es

Amendement 10
Pernille Weiss, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en is 
verankerd in de EU-Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten; 
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activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

overwegende dat gendermainstreaming 
derhalve een belangrijk instrument is bij 
de horizontale integratie van dit beginsel 
in EU-beleid, -maatregelen en -acties om 
te zorgen voor gelijkheid en om gelijkheid 
in de praktijk te verbeteren en te zorgen 
voor duurzame ontwikkeling en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging, politieke of 
andere denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, een handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid, zoals verankerd in 
artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

Or. en

Amendement 11
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort, zoals 
verankerd in het wettelijke en politieke 
kader van de Europese Unie, en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
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samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

gender, nationale afkomst, godsdienst, 
seksuele gerichtheid, ras, etniciteit en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

Or. en

Amendement 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet 
worden uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort; 
overwegende dat de EU moet bijdragen 
aan de totstandbrenging van een wereld 
waarin alle mensen, ongeacht hun gender, 
seksuele gerichtheid, ras en vaardigheid, 
vreedzaam kunnen samenleven, waarbij ze 
gelijke rechten genieten en dezelfde kansen 
krijgen om zichzelf te ontplooien;

Or. fr

Amendement 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid en complementariteit van 
vrouwen en mannen, in hun respectieve 
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gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

verschillen, tot de kernwaarden van de EU 
behoort en dat gendermainstreaming 
daarom moet worden uitgevoerd en 
geïntegreerd in alle activiteiten en 
beleidsmaatregelen van de EU; 
overwegende dat de EU moet bijdragen 
aan de totstandbrenging van een wereld 
waarin alle mensen, ongeacht hun gender, 
seksuele gerichtheid, ras en vaardigheid, 
vreedzaam kunnen samenleven, waarbij ze 
gelijke rechten genieten en dezelfde kansen 
krijgen om zichzelf te ontplooien;

Or. fr

Amendement 14
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom door de 
lidstaten moet worden bevorderd; 
overwegende dat de EU met de essentiële 
steun van de lidstaten moet bijdragen aan 
de totstandbrenging van een wereld waarin 
alle mensen vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

Or. it

Amendement 15
Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
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Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, ras en vaardigheid, 
vreedzaam kunnen samenleven, waarbij ze 
gelijke rechten genieten en dezelfde kansen 
krijgen om zichzelf te ontplooien;

Or. en

Amendement 16
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, seksuele gerichtheid, ras en 
vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

A. overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen tot de 
kernwaarden van de EU behoort en dat 
gendermainstreaming daarom moet worden 
uitgevoerd en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU; overwegende dat de EU moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
wereld waarin alle mensen, ongeacht hun 
gender, leeftijd, seksuele gerichtheid, ras 
en vaardigheid, vreedzaam kunnen 
samenleven, waarbij ze gelijke rechten 
genieten en dezelfde kansen krijgen om 
zichzelf te ontplooien;

Or. en
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Amendement 17
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de vijfde 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 
(SDG 5) het verwezenlijken van 
gendergelijkheid en de empowerment van 
alle vrouwen en meisjes ter wereld is; 
overwegende dat ontwikkelingsstrategieën 
alleen doeltreffend kunnen zijn wanneer 
vrouwen en meisjes hierin een centrale 
rol spelen en overwegende dat SDG 5 
horizontaal moet worden geïntegreerd in 
verschillende beleidsgebieden waarop de 
EU bevoegd is om op te treden;

Or. en

Amendement 18
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in het externe 
beleid de belangen van de Europese Unie 
op doeltreffende wijze moeten worden 
behartigd, en niet politieke ideologieën 
centraal moeten staan;

Or. es

Amendement 19
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het 
verwezenlijken van gendergelijkheid in 
2030 het volledige bewustzijn en de niet-
aflatende inzet vereist van de EU en haar 
lidstaten; overwegende dat dit de 
bevordering omvat van het volledige genot 
van alle mensenrechten door vrouwen en 
meisjes, gendergelijkheid en de 
empowerment en bevordering van 
vrouwen en meisjes als prioriteit op alle 
beleids- en actiegebieden; overwegende 
dat het EU-genderactieplan II (GAP) een 
belangrijk instrument is om bij te dragen 
tot het behalen van deze doelstellingen en 
moet worden beschermd tegen eventuele 
verslechtering en dat de vooruitgang moet 
worden versneld;

Or. en

Amendement 20
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, 
hetgeen in beide gevallen duidelijk 
gepaard gaat met een achteruitgang van 
de rechten van vrouwen en LHBTIQ+; 
overwegende dat elke opvatting van 
veiligheid die gericht is op staten in plaats 
van mensen, tekortschiet en niet tot vrede 
zal leiden;

Schrappen
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Or. es

Amendement 21
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, 
tekortschiet en niet tot vrede zal leiden;

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede en gewapende conflicten; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
moslimfundamentalistische groeperingen, 
hetgeen in beide gevallen duidelijk gepaard 
gaat met een achteruitgang van de rechten 
van vrouwen;

Or. it

Amendement 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
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vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, 
tekortschiet en niet tot vrede zal leiden;

vrouwen en LHBTIQ+;

Or. fr

Amendement 23
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand en 
dat hun empowerment essentieel is om 
deze problemen aan te pakken; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

Or. en

Amendement 24
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
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armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand en 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid en andere noodsituaties; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

Or. en

Amendement 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, in het 
bijzonder gerelateerd aan de radicale 
islam, hetgeen in beide gevallen duidelijk 
gepaard gaat met een achteruitgang van de 
rechten van vrouwen en LHBTIQ+; 
overwegende dat elke opvatting van 
veiligheid die gericht is op staten in plaats 
van mensen, tekortschiet en niet tot vrede 
zal leiden;

Or. fr

Amendement 26
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Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van fysiek, 
psychologisch en seksueel geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

Or. en

Amendement 27
Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede en gewapende conflicten; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen; overwegende dat elke opvatting 
van veiligheid die gericht is op staten in 
plaats van mensen, tekortschiet en niet tot 
vrede zal leiden;
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Or. en

Amendement 28
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, 
hetgeen in beide gevallen duidelijk 
gepaard gaat met een achteruitgang van de 
rechten van vrouwen en LHBTIQ+; 
overwegende dat elke opvatting van 
veiligheid die gericht is op staten in plaats 
van mensen, tekortschiet en niet tot vrede 
zal leiden;

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
klimaatverandering; overwegende dat er 
studies zijn waarin wordt gewezen op de 
toenemende achteruitgang van de rechten 
van vrouwen en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen (LHBTIQ+); 
overwegende dat LHBTIQ+’s worden 
beschermd uit hoofde van het bestaande 
internationale recht inzake de 
mensenrechten en overwegende dat de 
EU-richtsnoeren inzake LHBTI ertoe 
dienen te zorgen dat LHBTI’s hun 
mensenrechten volledig kunnen genieten;

Or. en

Amendement 29
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 

B. overwegende dat vooral vrouwen 
en meisjes het slachtoffer zijn van geweld, 
armoede, gewapende conflicten en de 
gevolgen van de klimaatnoodtoestand; 
overwegende dat er sprake is van een 
groeiende mondiale tendens richting 
autoritarisme en een steeds groter aantal 
fundamentalistische groeperingen, hetgeen 
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in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTIQ+; overwegende dat 
elke opvatting van veiligheid die gericht is 
op staten in plaats van mensen, tekortschiet 
en niet tot vrede zal leiden;

in beide gevallen duidelijk gepaard gaat 
met een achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en dat elke opvatting van 
veiligheid die gericht is op staten in plaats 
van mensen, tekortschiet en niet tot vrede 
zal leiden;

Or. fr

Amendement 30
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat mannen en 
vrouwen op verschillende wijzen worden 
getroffen door conflict-, post-conflict- en 
precaire situaties; overwegende dat 
vrouwen niet alleen slachtoffers zijn maar 
ook positieve verandering bewerkstelligen 
en dat zij kunnen bijdragen tot 
conflictpreventie en -oplossing, 
vredesopbouw, vredesonderhandelingen 
en de wederopbouw na conflicten; 
overwegende dat het belang van een 
betekenisvolle participatie van vrouwen 
en meisjes aan conflictpreventie, 
vredesopbouw en conflictoplossing, 
evenals aan het opbouwen van de 
weerbaarheid van plaatselijke 
gemeenschappen grondig in aanmerking 
moet worden genomen;

Or. en

Amendement 31
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat seksueel en 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
en meisjes, waaronder schadelijke 
tradities zoals kindhuwelijken en VGV, 
een ontoereikende toegang tot 
basissectoren en sociale diensten, zoals 
gezondheid, onderwijs, schoon water, 
sanitaire voorzieningen en voedsel, een 
beperkte toegang tot diensten voor 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, een ongelijke participatie in 
publieke en particuliere instellingen en de 
politieke besluitvorming en 
vredesprocessen, bijdragen tot 
discriminatie en marginalisering;

Or. en

Amendement 32
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een buitenlands 
en veiligheidsbeleid dat de rechten van 
vrouwen, meisjes en LHBTI+ niet 
vertegenwoordigt en de huidige 
onrechtvaardigheden niet aanpakt de 
onevenwichtigheden verder versterkt; 
overwegende dat iedereen die een einde 
wil maken aan deze onrechtvaardigheden 
het ongelijke machtsevenwicht tussen de 
genders moet erkennen;

Or. en

Amendement 33
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de directe 
participatie van vrouwen aan 
vredesonderhandelingen de 
duurzaamheid en kwaliteit van de vrede 
verbetert;

Or. en

Amendement 34
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat genderanalyse en 
een genderperspectief een bouwsteen 
vormen voor de doeltreffende en 
duurzame conflictpreventie, stabilisatie, 
vredesopbouw, wederopbouw na 
conflicten, governance en institutionele 
opbouw; overwegende dat het 
overheersende narratief rond vrouwen en 
meisjes er een van victimisatie is dat 
vrouwen en meisjes hun 
handelsbekwaamheid ontzegt en hun 
vermogen om verandering te 
bewerkstelligen uitwist; overwegende dat 
uit steeds meer bewijsmateriaal blijkt dat 
de participatie van vrouwen en meisjes 
aan vredesprocessen een aanzienlijke rol 
speelt bij het bepalen van de 
duurzaamheid en het succes ervan, 
aangezien zij kwesties ter tafel brengen 
zoals politieke hervormingen en de 
uitvoering ervan, het aanpakken van 
sociale ongelijkheden enz.;

Or. en
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Amendement 35
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat vrouwen en 
meisjes te maken kunnen krijgen met 
verschillende vormen van discriminatie; 
overwegende dat wereldwijd één vrouw op 
drie het risico loopt vroeg of laat in 
contact te komen met fysiek en seksueel 
geweld; overwegende dat elk jaar 
14 miljoen meisjes worden gedwongen te 
trouwen;

Or. en

Amendement 36
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat vrouwelijke 
maatschappelijke groepen en activisten 
belangrijke rollen spelen bij de 
bevordering van de agenda voor vrede en 
veiligheid en dat hun participatie 
essentieel is voor de integratie van 
kwesties met betrekking tot 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 37
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen
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Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat 
genderanalyse en een genderperspectief 
een bouwsteen vormen voor de 
doeltreffende en duurzame 
conflictpreventie, stabilisatie, 
vredesopbouw, wederopbouw na 
conflicten, governance en institutionele 
opbouw; overwegende dat het 
overheersende narratief rond vrouwen en 
meisjes er een van victimisatie is dat 
vrouwen en meisjes hun 
handelsbekwaamheid ontzegt en hun 
vermogen om verandering te 
bewerkstelligen uitwist, en dat uit steeds 
meer bewijsmateriaal blijkt dat de 
participatie van vrouwen en meisjes aan 
vredesprocessen een aanzienlijke rol 
speelt bij het bepalen van de 
duurzaamheid en het succes ervan, 
aangezien zij kwesties ter tafel brengen 
zoals politieke hervormingen en de 
uitvoering ervan en sociale 
ongelijkheden;

Or. en

Amendement 38
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat meisjes 
onevenredig worden benadeeld vanwege 
hun gender en leeftijd; overwegende dat 
meisjes met vluchtelingen- of 
migrantenstatus bijzonder kwetsbaar zijn; 
overwegende dat de bescherming van 
meisjes tegen geweld en discriminatie en 
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hun toegang tot onderwijs, informatie en 
gezondheidsdiensten, met inbegrip van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, van bijzonder belang zijn om 
meisjes in staat te stellen hun 
mensenrechten volledig te genieten;

Or. en

Amendement 39
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat meisjes 
van vandaag degenen zijn die de gevolgen 
van conflicten en noodsituaties in de 
toekomst moeten opvangen en dat zij in 
het geval van langdurige conflicten 
degenen zijn die opgroeien in langdurig 
schadelijke omstandigheden; 
overwegende dat meisjes specifieke 
behoeften hebben en te maken krijgen 
met specifieke uitdagingen die verschillen 
van die van volwassen vrouwen en die 
vaak niet worden erkend in het kader van 
de bredere categorieën “kinderen” of 
“vrouwen”;

Or. en

Amendement 40
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico 
onlangs een kader hebben vastgesteld en 

Schrappen
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ten uitvoer hebben gelegd om een meer 
feministisch buitenlands beleid te voeren; 
overwegende dat dit soort beleid bedoeld 
is om het bestaande machtsevenwicht in 
twijfel te trekken en interacties met 
andere landen en bewegingen zodanig 
vorm te geven dat in de eerste plaats 
prioriteit wordt gegeven aan 
gendergelijkheid en de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten van 
vrouwen en andere traditioneel 
gemarginaliseerde groepen, dat in de 
tweede plaats wordt gestreefd naar het 
waarborgen van billijke toegang van deze 
groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie 
van deze groepen op alle niveaus, dat in 
de derde plaats aanzienlijke middelen 
worden toegewezen ter verwezenlijking 
van die visie en dat door de toepassing 
van dit soort beleid wordt geprobeerd de 
door mannen gedomineerde 
machtsstructuren te doorbreken op alle 
invloedsniveaus, en tot slot, dat rekening 
wordt gehouden met de stem van 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en 
het maatschappelijk middenveld; 
overwegende dat elk toekomstig 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU gericht moet zijn op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen;

Or. es

Amendement 41
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico 
onlangs een kader hebben vastgesteld en 
ten uitvoer hebben gelegd om een meer 
feministisch buitenlands beleid te voeren; 

Schrappen
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overwegende dat dit soort beleid bedoeld 
is om het bestaande machtsevenwicht in 
twijfel te trekken en interacties met 
andere landen en bewegingen zodanig 
vorm te geven dat in de eerste plaats 
prioriteit wordt gegeven aan 
gendergelijkheid en de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten van 
vrouwen en andere traditioneel 
gemarginaliseerde groepen, dat in de 
tweede plaats wordt gestreefd naar het 
waarborgen van billijke toegang van deze 
groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie 
van deze groepen op alle niveaus, dat in 
de derde plaats aanzienlijke middelen 
worden toegewezen ter verwezenlijking 
van die visie en dat door de toepassing 
van dit soort beleid wordt geprobeerd de 
door mannen gedomineerde 
machtsstructuren te doorbreken op alle 
invloedsniveaus, en tot slot, dat rekening 
wordt gehouden met de stem van 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en 
het maatschappelijk middenveld; 
overwegende dat elk toekomstig 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU gericht moet zijn op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen;

Or. fr

Amendement 42
Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico 
onlangs een kader hebben vastgesteld en 
ten uitvoer hebben gelegd om een meer 
feministisch buitenlands beleid te voeren; 
overwegende dat dit soort beleid bedoeld 
is om het bestaande machtsevenwicht in 

Schrappen
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twijfel te trekken en interacties met 
andere landen en bewegingen zodanig 
vorm te geven dat in de eerste plaats 
prioriteit wordt gegeven aan 
gendergelijkheid en de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten van 
vrouwen en andere traditioneel 
gemarginaliseerde groepen, dat in de 
tweede plaats wordt gestreefd naar het 
waarborgen van billijke toegang van deze 
groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie 
van deze groepen op alle niveaus, dat in 
de derde plaats aanzienlijke middelen 
worden toegewezen ter verwezenlijking 
van die visie en dat door de toepassing 
van dit soort beleid wordt geprobeerd de 
door mannen gedomineerde 
machtsstructuren te doorbreken op alle 
invloedsniveaus, en tot slot, dat rekening 
wordt gehouden met de stem van 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en 
het maatschappelijk middenveld; 
overwegende dat elk toekomstig 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU gericht moet zijn op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen;

Or. en

Amendement 43
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico 
onlangs een kader hebben vastgesteld en 
ten uitvoer hebben gelegd om een meer 
feministisch buitenlands beleid te voeren; 
overwegende dat dit soort beleid bedoeld 
is om het bestaande machtsevenwicht in 
twijfel te trekken en interacties met 
andere landen en bewegingen zodanig 

C. Schrappen
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vorm te geven dat in de eerste plaats 
prioriteit wordt gegeven aan 
gendergelijkheid en de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten van 
vrouwen en andere traditioneel 
gemarginaliseerde groepen, dat in de 
tweede plaats wordt gestreefd naar het 
waarborgen van billijke toegang van deze 
groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie 
van deze groepen op alle niveaus, dat in 
de derde plaats aanzienlijke middelen 
worden toegewezen ter verwezenlijking 
van die visie en dat door de toepassing 
van dit soort beleid wordt geprobeerd de 
door mannen gedomineerde 
machtsstructuren te doorbreken op alle 
invloedsniveaus, en tot slot, dat rekening 
wordt gehouden met de stem van 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en 
het maatschappelijk middenveld; 
overwegende dat elk toekomstig 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU gericht moet zijn op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen;

Or. en

Amendement 44
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico 
onlangs een kader hebben vastgesteld en 
ten uitvoer hebben gelegd om een meer 
feministisch buitenlands beleid te voeren; 
overwegende dat dit soort beleid bedoeld is 
om het bestaande machtsevenwicht in 
twijfel te trekken en interacties met andere 
landen en bewegingen zodanig vorm te 
geven dat in de eerste plaats prioriteit 
wordt gegeven aan gendergelijkheid en de 

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico 
onlangs een kader hebben vastgesteld en 
ten uitvoer hebben gelegd om een meer 
feministisch buitenlands beleid te voeren; 
overwegende dat dit soort beleid bedoeld is 
om het bestaande machtsevenwicht in 
twijfel te trekken en interacties met andere 
landen en bewegingen zodanig vorm te 
geven dat in de eerste plaats prioriteit 
wordt gegeven aan gelijkheid van vrouwen 
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bescherming en bevordering van de 
mensenrechten van vrouwen en andere 
traditioneel gemarginaliseerde groepen, dat 
in de tweede plaats wordt gestreefd naar 
het waarborgen van billijke toegang van 
deze groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie van 
deze groepen op alle niveaus, dat in de 
derde plaats aanzienlijke middelen 
worden toegewezen ter verwezenlijking 
van die visie en dat door de toepassing 
van dit soort beleid wordt geprobeerd de 
door mannen gedomineerde 
machtsstructuren te doorbreken op alle 
invloedsniveaus, en tot slot, dat rekening 
wordt gehouden met de stem van 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en 
het maatschappelijk middenveld; 
overwegende dat elk toekomstig 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
gericht moet zijn op de verwezenlijking 
van deze doelstellingen;

en mannen en de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten van 
vrouwen en andere traditioneel 
gemarginaliseerde groepen, dat in de 
tweede plaats wordt gestreefd naar het 
waarborgen van billijke toegang van deze 
groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie van 
deze groepen op alle niveaus, en tot slot, 
dat rekening wordt gehouden met de stem 
van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers 
en het maatschappelijk middenveld; 
overwegende dat elk toekomstig 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
gericht moet zijn op de verwezenlijking 
van deze doelstellingen;

Or. it

Amendement 45
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico 
onlangs een kader hebben vastgesteld en 
ten uitvoer hebben gelegd om een meer 
feministisch buitenlands beleid te voeren; 
overwegende dat dit soort beleid bedoeld is 
om het bestaande machtsevenwicht in 
twijfel te trekken en interacties met andere 
landen en bewegingen zodanig vorm te 
geven dat in de eerste plaats prioriteit 
wordt gegeven aan gendergelijkheid en de 
bescherming en bevordering van de 
mensenrechten van vrouwen en andere 
traditioneel gemarginaliseerde groepen, dat 

C. overwegende dat landen als 
Zweden, Frankrijk, Canada en Mexico een 
kader hebben vastgesteld en ten uitvoer 
hebben gelegd om een meer feministisch 
buitenlands beleid te voeren; overwegende 
dat dit soort beleid bedoeld is om het 
bestaande machtsevenwicht in twijfel te 
trekken en interacties met andere landen en 
bewegingen zodanig vorm te geven dat in 
de eerste plaats prioriteit wordt gegeven 
aan gendergelijkheid en de bescherming en 
bevordering van de mensenrechten van 
vrouwen en andere traditioneel 
gemarginaliseerde groepen, dat in de 
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in de tweede plaats wordt gestreefd naar 
het waarborgen van billijke toegang van 
deze groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie van 
deze groepen op alle niveaus, dat in de 
derde plaats aanzienlijke middelen worden 
toegewezen ter verwezenlijking van die 
visie en dat door de toepassing van dit 
soort beleid wordt geprobeerd de door 
mannen gedomineerde machtsstructuren te 
doorbreken op alle invloedsniveaus, en tot 
slot, dat rekening wordt gehouden met de 
stem van vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers en het 
maatschappelijk middenveld; overwegende 
dat elk toekomstig buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU gericht moet 
zijn op de verwezenlijking van deze 
doelstellingen;

tweede plaats wordt gestreefd naar het 
waarborgen van billijke toegang van deze 
groepen tot sociale, economische en 
politieke middelen en naar participatie van 
deze groepen op alle niveaus, dat in de 
derde plaats aanzienlijke middelen worden 
toegewezen ter verwezenlijking van die 
visie en dat door de toepassing van dit 
soort beleid wordt geprobeerd de door 
mannen gedomineerde machtsstructuren te 
doorbreken op alle invloedsniveaus, en tot 
slot, dat rekening wordt gehouden met de 
stem van vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers en het 
maatschappelijk middenveld; overwegende 
dat elk toekomstig buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU gericht moet 
zijn op de verwezenlijking van deze 
doelstellingen;

Or. en

Amendement 46
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Denemarken, 
Zwitserland en Noorwegen een 
buitenlands beleid voeren dat sterk gericht 
is op gendergelijkheid; overwegende dat 
Spanje, Luxemburg, Cyprus en Duitsland 
hun voornemen kenbaar hebben gemaakt 
om gendergelijkheid op te nemen in de 
prioriteiten van hun buitenlands beleid; 
overwegende dat de nieuwe Commissie 
gendergelijkheid heeft toegevoegd aan 
haar centrale prioriteiten voor alle 
beleidsterreinen;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 47
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Denemarken, 
Zwitserland en Noorwegen een 
buitenlands beleid voeren dat sterk gericht 
is op gendergelijkheid; overwegende dat 
Spanje, Luxemburg, Cyprus en Duitsland 
hun voornemen kenbaar hebben gemaakt 
om gendergelijkheid op te nemen in de 
prioriteiten van hun buitenlands beleid; 
overwegende dat de nieuwe Commissie 
gendergelijkheid heeft toegevoegd aan 
haar centrale prioriteiten voor alle 
beleidsterreinen;

Schrappen

Or. es

Amendement 48
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Denemarken, 
Zwitserland en Noorwegen een 
buitenlands beleid voeren dat sterk gericht 
is op gendergelijkheid; overwegende dat 
Spanje, Luxemburg, Cyprus en Duitsland 
hun voornemen kenbaar hebben gemaakt 
om gendergelijkheid op te nemen in de 
prioriteiten van hun buitenlands beleid; 
overwegende dat de nieuwe Commissie 
gendergelijkheid heeft toegevoegd aan haar 
centrale prioriteiten voor alle 
beleidsterreinen;

D. overwegende dat de nieuwe 
Commissie gendergelijkheid heeft 
toegevoegd aan haar centrale prioriteiten 
voor alle beleidsterreinen;

Or. en
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Amendement 49
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Denemarken, 
Zwitserland en Noorwegen een buitenlands 
beleid voeren dat sterk gericht is op 
gendergelijkheid; overwegende dat Spanje, 
Luxemburg, Cyprus en Duitsland hun 
voornemen kenbaar hebben gemaakt om 
gendergelijkheid op te nemen in de 
prioriteiten van hun buitenlands beleid; 
overwegende dat de nieuwe Commissie 
gendergelijkheid heeft toegevoegd aan haar 
centrale prioriteiten voor alle 
beleidsterreinen;

D. overwegende dat Denemarken, 
Zwitserland en Noorwegen een buitenlands 
beleid voeren dat sterk gericht is op 
gendergelijkheid; overwegende dat Spanje, 
Luxemburg, Cyprus en Duitsland hun 
voornemen kenbaar hebben gemaakt om 
gendergelijkheid op te nemen in de 
prioriteiten van hun buitenlands beleid; 
overwegende dat de nieuwe Commissie 
heeft aangekondigd gendergelijkheid te 
willen toevoegen aan haar centrale 
prioriteiten voor alle beleidsterreinen;

Or. en

Amendement 50
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Denemarken, 
Zwitserland en Noorwegen een buitenlands 
beleid voeren dat sterk gericht is op 
gendergelijkheid; overwegende dat Spanje, 
Luxemburg, Cyprus en Duitsland hun 
voornemen kenbaar hebben gemaakt om 
gendergelijkheid op te nemen in de 
prioriteiten van hun buitenlands beleid; 
overwegende dat de nieuwe Commissie 
gendergelijkheid heeft toegevoegd aan 
haar centrale prioriteiten voor alle 
beleidsterreinen;

D. overwegende dat Denemarken, 
Zwitserland en Noorwegen een buitenlands 
beleid voeren dat sterk gericht is op 
gelijkheid van vrouwen en mannen; 
overwegende dat Spanje, Luxemburg, 
Cyprus en Duitsland hun voornemen 
kenbaar hebben gemaakt om gelijkheid 
van vrouwen en mannen op te nemen in 
de prioriteiten van hun buitenlands beleid; 
overwegende dat de nieuwe Commissie 
gelijkheid van vrouwen en mannen heeft 
toegevoegd aan haar centrale prioriteiten 
voor alle beleidsterreinen;

Or. it
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Amendement 51
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat 2020 een jaar is 
van belangrijke jubilea van kaders voor 
vrouwenrechten en gendergelijkheid, 
waaronder de verklaring van Peking en 
het actieplatform van 1995 en 
Resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid van 2000;

Or. en

Amendement 52
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit de 
strategische aanpak van de EU inzake 
vrouwen, vrede en veiligheid blijkt dat er 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt wat de 
betrokkenheid van de EU bij de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
betreft;

Schrappen

Or. es

Amendement 53
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit de strategische 
aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede 
en veiligheid blijkt dat er aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt wat de 
betrokkenheid van de EU bij de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
betreft;

E. overwegende dat uit de strategische 
aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede 
en veiligheid blijkt dat er aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt wat de 
betrokkenheid van de EU bij de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
betreft; overwegende dat ondanks het feit 
dat het EU-actieplan inzake vrouwen, 
vrede en veiligheid in 2019 werd 
aangenomen om deze strategische aanpak 
uit te voeren, de vertaling van deze 
beleidsverbintenis naar optreden nog 
steeds een uitdaging vormt; overwegende 
dat veel EU-personeel vrouwen, vrede en 
veiligheid nog niet heeft opgenomen als 
onderdeel van zijn werkzaamheden en 
deze agenda wordt gezien als agenda die 
naar eigen goeddunken kan worden 
toegepast, met het oog op de verbetering 
van de doeltreffendheid van missies, maar 
niet als manier om de rechten van 
vrouwen en gendergelijkheid op zich te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 54
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit de strategische 
aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede 
en veiligheid blijkt dat er aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt wat de 
betrokkenheid van de EU bij de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
betreft;

E. overwegende dat in de strategische 
aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede 
en veiligheid de noodzaak wordt 
benadrukt van concrete toezeggingen en 
acties, evenals de noodzaak om te zorgen 
voor de betrokkenheid van vrouwen en 
meisjes en hun bescherming en 
ondersteuning teneinde te zorgen voor 
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duurzame vrede en veiligheid, als 
inherente onderdelen van de 
mensenrechten en duurzame 
ontwikkeling; overwegende dat uit de 
strategische aanpak van de EU inzake 
vrouwen, vrede en veiligheid blijkt dat er 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt wat de 
betrokkenheid van de EU bij de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
betreft;

Or. en

Amendement 55
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit de strategische 
aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede 
en veiligheid blijkt dat er aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt wat de 
betrokkenheid van de EU bij de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
betreft;

E. overwegende dat uit de strategische 
aanpak van de EU inzake vrouwen, vrede 
en veiligheid blijkt dat er aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt wat de 
betrokkenheid van de EU bij de agenda 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid 
betreft; overwegende dat de EU haar 
inspanningen moet opvoeren bij het 
aanpakken van conflictgerelateerd 
seksueel en gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 56
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat gewelddadige 
conflicten en oorlogen een onevenredige 
impact hebben op burgers, en met name 
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op vrouwen en kinderen, en leiden tot een 
groter risico voor vrouwen op 
economische en seksuele uitbuiting, 
gedwongen arbeid, ontheemding, detentie 
en seksueel geweld zoals verkrachting; 
overwegende dat de bescherming van 
vrouwen en hun actieve participatie aan 
conflictpreventie en vredesopbouw, 
evenals aan de preventie van alle vormen 
van geweld, waaronder seksueel en 
gendergerelateerd geweld, belangrijk is; 
overwegende dat hoewel vrouwen een 
dergelijke doorslaggevende rol spelen 
voor de duurzame vrede, zij slechts 13 % 
van de onderhandelaars vormden in 
belangrijke vredesprocessen in de 
periode 1992-2018 en slechts 4 % van de 
ondertekenaars en 3 % van de 
bemiddelaars;

Or. en

Amendement 57
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het 
oorspronkelijke genderactieplan I (2010-
2015) (GAP I) heeft geleid tot enige 
vorderingen, maar ook werd gekenmerkt 
door een aantal tekortkomingen zoals een 
beperkt toepassingsgebied, het ontbreken 
van genderbudgettering, een beperkt 
begrip van het kader voor 
gendergelijkheid bij de EU-delegaties, een 
gebrek aan inzet van de EU-leiders en een 
gebrek aan institutionele architectuur en 
stimulansen om het personeel te 
motiveren en op passende wijze te 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 58
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat internationale 
betrekkingen hoofdzakelijk het 
prerogatief zijn van soevereine staten en 
dat hun vrijheid op dat gebied niet mag 
worden belemmerd;

Or. fr

Amendement 59
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat mensenhandel 
een gendergebonden misdaad is, 
aangezien vrouwen en meisjes, die 
bijzonder kwetsbaar zijn voor 
mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting, hierdoor onevenredig worden 
getroffen; overwegende dat vrouwen en 
meisjes volgens het UNODC meer dan 
twee derde van het totale aantal 
opgespoorde slachtoffers van 
mensenhandel zijn en dat drie van de vier 
van deze vrouwen en meisjes seksueel 
worden uitgebuit; overwegende dat in 
2018 het kleinste aantal gemelde acties in 
het kader van GAP II verband hielden 
met de bestrijding van de handel in 
vrouwen en meisjes met het oog op alle 
vormen van uitbuiting; overwegende dat 
dit de enige doelstelling was ten aanzien 
waarvan het aantal gemelde acties afnam 
ten opzichte van 2017; overwegende dat in 
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veel landen in de wereld geen adequate 
wetgeving bestaat om mensenhandel 
strafbaar te stellen en op doeltreffende 
wijze te bestrijden; overwegende dat de 
genderdimensie van mensenhandel in 
aanmerking moet worden genomen in 
conflict- en post-conflictsituaties, gezien 
het feit dat mannen en vrouwen hierdoor 
op verschillende wijzen worden getroffen;

Or. en

Amendement 60
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het nieuwe 
genderactieplan II voor de periode 2016-
2020 (GAP II) is voortgevloeid uit de 
aanbevelingen van het Parlement, die 
gericht waren op een verschuiving binnen 
de institutionele cultuur van de EU op het 
niveau van hoofdkantoren en delegaties, 
teneinde te zorgen voor een systematische 
verandering ten aanzien van de vraag hoe 
de EU het beginsel van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen benadert en op het 
veranderen van de levens van vrouwen en 
meisjes aan de hand van vier thematische 
pijlers; overwegende dat in het GAP II 
vier thematische pijlers werden gecreëerd: 
waarborging van de lichamelijke en 
psychische integriteit van vrouwen en 
meisjes; bevordering van de sociale en 
economische rechten en de empowerment 
van vrouwen en meisjes; versterking van 
de politieke stem van vrouwen en meisjes 
en vergroting van hun participatie; en een 
horizontale pijler voor het teweegbrengen 
van verschuivingen binnen de 
institutionele cultuur van de diensten van 
de Commissie en de EDEO om de 
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verbintenissen van de EU doeltreffender 
na te komen;

Or. en

Amendement 61
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat 
gendergelijkheid in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU sterk 
afhankelijk is van een succesvolle 
uitvoering en evaluatie van het 
genderactieplan II (GAP II) om 
maatregelen aan te bevelen voor een 
verbeterd toekomstig GAP-kader (een 
nieuw EU-genderactieplan III in 2020); 
overwegende dat de ambitieuze 
streefdoelen voor gendergelijkheid van 
GAP III andere dimensies moeten 
omvatten, zoals leeftijd en handicap, 
teneinde positieve, samengestelde effecten 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 62
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om 
gendergelijkheid te bevorderen in de 
externe betrekkingen van de EU, maar dat 
de uitvoering ervan nog steeds een aantal 

Schrappen
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tekortkomingen vertoont, zoals een 
beperkt toepassingsgebied, het ontbreken 
van genderbudgettering, een gebrek aan 
inzet vanwege de EU-leiders en een 
gebrek aan institutionele architectuur en 
stimulansen om het personeel te 
motiveren en op passende wijze te 
ondersteunen;

Or. es

Amendement 63
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om 
gendergelijkheid te bevorderen in de 
externe betrekkingen van de EU, maar dat 
de uitvoering ervan nog steeds een aantal 
tekortkomingen vertoont, zoals een 
beperkt toepassingsgebied, het ontbreken 
van genderbudgettering, een gebrek aan 
inzet vanwege de EU-leiders en een 
gebrek aan institutionele architectuur en 
stimulansen om het personeel te 
motiveren en op passende wijze te 
ondersteunen;

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om 
gendergelijkheid te bevorderen in de 
externe betrekkingen van de EU, met een 
aantal positieve trends; overwegende dat 
ook een aantal uitdagingen bestaat in 
verband met de verslaglegging en de 
uitvoering van topprioriteiten en 
gendergerelateerde SDG’s, en in verband 
met het volgen van de vooruitgang op het 
gebied van alle doelstellingen alsook op 
het gebied van gendermainstreaming in 
de beleidsdialoog; overwegende dat een 
nog grotere inzet van de EU-leiders 
cruciaal is om tastbare resultaten te 
behalen wat betreft een verbeterde 
gendergelijkheid in de wereld; 
overwegende dat een efficiënt gebruik van 
de bestaande en toekomstige EU-middelen 
met genderbudgettering een belangrijke 
rol speelt, met name in tijden van 
uitdagingen voorafgaande aan het 
volgende MFK, begrotingsbeperkingen en 
gevolgen van de COVID-19-crisis;

Or. en
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Amendement 64
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om 
gendergelijkheid te bevorderen in de 
externe betrekkingen van de EU, maar dat 
de uitvoering ervan nog steeds een aantal 
tekortkomingen vertoont, zoals een 
beperkt toepassingsgebied, het ontbreken 
van genderbudgettering, een gebrek aan 
inzet vanwege de EU-leiders en een 
gebrek aan institutionele architectuur en 
stimulansen om het personeel te 
motiveren en op passende wijze te 
ondersteunen;

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om gelijkheid 
van vrouwen en mannen te bevorderen in 
de externe betrekkingen van de EU

Or. it

Amendement 65
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om 
gendergelijkheid te bevorderen in de 
externe betrekkingen van de EU, maar dat 
de uitvoering ervan nog steeds een aantal 
tekortkomingen vertoont, zoals een beperkt 
toepassingsgebied, het ontbreken van 
genderbudgettering, een gebrek aan inzet 
vanwege de EU-leiders en een gebrek aan 
institutionele architectuur en stimulansen 
om het personeel te motiveren en op 
passende wijze te ondersteunen;

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om 
gendergelijkheid te bevorderen in de 
externe betrekkingen van de EU, maar dat 
de uitvoering ervan nog steeds een aantal 
tekortkomingen vertoont, zoals een zwakke 
rechtsgrondslag, een beperkt 
toepassingsgebied, het ontbreken van 
genderbudgettering, uitdagingen voor een 
nauwkeurige verslaglegging en 
kwalitatieve gegevens, het ontbreken van 
een afstemming van tijdschema’s tussen 
progammerings- en begrotingscycli, een 
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gebrek aan inzet van de EU-leiders en een 
gebrek aan institutionele architectuur, 
toereikende opleiding en stimulansen om 
het personeel te motiveren en op passende 
wijze te ondersteunen;

Or. en

Amendement 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het GAP II een 
belangrijke stap vooruit was om 
gendergelijkheid te bevorderen in de 
externe betrekkingen van de EU, maar dat 
de uitvoering ervan nog steeds een aantal 
tekortkomingen vertoont, zoals een 
beperkt toepassingsgebied, het ontbreken 
van genderbudgettering, een gebrek aan 
inzet vanwege de EU-leiders en een 
gebrek aan institutionele architectuur en 
stimulansen om het personeel te 
motiveren en op passende wijze te 
ondersteunen;

F. overwegende dat het streven om 
gendergelijkheid te bevorderen elke dag 
opnieuw ernstig in gevaar wordt gebracht 
door de opkomst van islamitische 
beginselen op zowel sociaal als 
maatschappelijk vlak, in samenlevingen 
waar de islam de godsdienst van de 
meerderheid is, maar ook in de lidstaten 
van de EU, die worden geconfronteerd 
met een massale immigratie die de 
fundamenten van de Europese beschaving 
bedreigt;

Or. fr

Amendement 67
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in het GAP II het 
streefdoel is vastgesteld om in 2020 in 85 
% van alle nieuwe EU-initiatieven 
genderacties te mainstreamen; 
overwegende dat er weliswaar 

Schrappen
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vooruitgang is geboekt, maar dat het 
aspect gender in 2018 slechts in 55 à 68 % 
van de nieuwe programma’s was 
geïntegreerd;

Or. es

Amendement 68
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de EU-delegaties 
en -missies in de voorhoede staan bij de 
uitvoering van het GAP II in 
partnerlanden en dat het leiderschap en 
de kennis van hoofden van delegaties en 
missies en personeel een belangrijke rol 
speelt bij het waarborgen van de 
succesvolle uitvoering van het GAP II; 
overwegende dat wordt aanbevolen dat 
meer vrouwen toegang krijgen tot 
leidinggevende functies en het hoger 
management van EU-delegaties;

Or. en

Amendement 69
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen nog 
steeds zwaar ondervertegenwoordigd zijn 
in de politiek, met name op het gebied van 
buitenlands beleid en internationale 
veiligheid; overwegende dat in de EU 
6 vrouwen de functie van minister van 

Schrappen
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Defensie bekleden, en dat slechts 3 van de 
27 ministers van Buitenlandse Zaken 
vrouwen zijn;

Or. es

Amendement 70
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen nog 
steeds zwaar ondervertegenwoordigd zijn 
in de politiek, met name op het gebied van 
buitenlands beleid en internationale 
veiligheid; overwegende dat in de EU 
6 vrouwen de functie van minister van 
Defensie bekleden, en dat slechts 3 van de 
27 ministers van Buitenlandse Zaken 
vrouwen zijn;

Schrappen

Or. fr

Amendement 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen nog 
steeds zwaar ondervertegenwoordigd zijn 
in de politiek, met name op het gebied van 
buitenlands beleid en internationale 
veiligheid; overwegende dat in de EU 
6 vrouwen de functie van minister van 
Defensie bekleden, en dat slechts 3 van de 
27 ministers van Buitenlandse Zaken 
vrouwen zijn;

H. overwegende dat vrouwen nog 
steeds zwaar ondervertegenwoordigd, 
ondergewaardeerd en onderbetaald zijn in 
de politiek en het besluitvormingsproces, 
met name op het gebied van buitenlands 
beleid en internationale veiligheid; 
overwegende dat in de EU 6 vrouwen de 
functie van minister van Defensie 
bekleden, en dat slechts 3 van de 
27 ministers van Buitenlandse Zaken 
vrouwen zijn;
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Or. en

Amendement 72
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen nog 
steeds zwaar ondervertegenwoordigd zijn 
in de politiek, met name op het gebied van 
buitenlands beleid en internationale 
veiligheid; overwegende dat in de EU 
6 vrouwen de functie van minister van 
Defensie bekleden, en dat slechts 3 van de 
27 ministers van Buitenlandse Zaken 
vrouwen zijn;

H. overwegende dat vrouwen nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn in de 
politiek, waaronder op het gebied van 
buitenlands beleid en internationale 
veiligheid, niet alleen in de EU, maar 
vooral ook wereldwijd in de derde landen 
buiten de EU;

Or. en

Amendement 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat vrouwen, 
wanneer zij dat wensen en wanneer zij 
even geschikt zijn, toegang moeten 
kunnen krijgen tot dezelfde 
leidinggevende functies en dezelfde 
beloning als mannen;

Or. fr

Amendement 74
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
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Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in de strategie 
voor gendergelijkheid 2020-2024 de 
doelstelling is vastgesteld om eind 2024 
een genderevenwicht van 50 % te 
realiseren op alle niveaus van het 
managementkader van de Commissie;

Or. en

Amendement 75
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen de 
beleidskeuzes aanzienlijk beïnvloedt en 
het welzijn van vrouwen derhalve kan 
beperken;

Or. en

Amendement 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat binnen de EDEO 
het middenkader voor 75 % uit mannen 
bestaat en het hoger management voor 87 
%; overwegende dat de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) zich ertoe heeft 
verbonden om voor het einde van zijn 

Schrappen
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mandaat het streefdoel van 40 % vrouwen 
in leidinggevende functies te bereiken; 
overwegende dat zijn meest recente 
benoemingen een structuur hebben 
opgeleverd waarin alle adjunct-
secretarissen-generaal van het mannelijke 
geslacht zijn;

Or. fr

Amendement 77
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat binnen de EDEO 
het middenkader voor 75 % uit mannen 
bestaat en het hoger management voor 87 
%; overwegende dat de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) zich ertoe heeft 
verbonden om voor het einde van zijn 
mandaat het streefdoel van 40 % vrouwen 
in leidinggevende functies te bereiken; 
overwegende dat zijn meest recente 
benoemingen een structuur hebben 
opgeleverd waarin alle adjunct-
secretarissen-generaal van het mannelijke 
geslacht zijn;

Schrappen

Or. es

Amendement 78
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat binnen de EDEO I. overwegende dat binnen de EDEO 
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het middenkader voor 75 % uit mannen 
bestaat en het hoger management voor 
87 %; overwegende dat de vicevoorzitter 
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) zich ertoe heeft 
verbonden om voor het einde van zijn 
mandaat het streefdoel van 40 % vrouwen 
in leidinggevende functies te bereiken; 
overwegende dat zijn meest recente 
benoemingen een structuur hebben 
opgeleverd waarin alle adjunct-
secretarissen-generaal van het mannelijke 
geslacht zijn;

het middenkader voor 75 % uit mannen 
bestaat en het hoger management voor 
87 %; overwegende dat de vicevoorzitter 
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) zich ertoe heeft 
verbonden om voor het einde van zijn 
mandaat het streefdoel van 40 % vrouwen 
in leidinggevende functies te bereiken;

Or. en

Amendement 79
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de persoonlijke 
en professionele doelstellingen van 
vrouwen en mannen vaak verschillend 
zijn, en dat het streven naar gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen voor de meeste functies 
contraproductief is, aangezien vrouwen 
en mannen niet dezelfde ambities hebben 
en bepaalde beroepen vooral vrouwen en 
andere vooral mannen aantrekken;

Or. fr

Amendement 80
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)



PE650.560v01-00 48/159 AM\1203796NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat in de strategie 
voor gendergelijkheid 2020-2025 de 
doelstelling is vastgesteld om eind 2024 
een genderevenwicht van 50 % te 
realiseren op alle niveaus van het 
managementkader van de Commissie;

Or. en

Amendement 81
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat vrouwen in het 
EU-beleid vaak worden gepresenteerd als 
slachtoffers van seksueel en 
gendergerelateerd geweld en het beleid 
vaak gericht is op hun bescherming 
vooral nadat dit geweld heeft 
plaatsgevonden; overwegende dat een 
sterkere beleids- en operationele nadruk 
op het voorkomen van schendingen van 
de mensenrechten en op het aanpakken 
van de machtsverschillen in 
genderbetrekkingen het beleid van de EU 
op dit gebied zou verbeteren;

Or. en

Amendement 82
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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I quater. overwegende dat geweld 
tegen vrouwen in het 
conflictpreventiebeleid van de EU niet is 
aangemerkt als onderliggende oorzaak 
van conflicten; overwegende dat dit duidt 
op een blinde vlek in het begrip van de EU 
van conflicten en derhalve in de 
doeltreffendheid van haar 
preventiebeleid;

Or. en

Amendement 83
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
maar dat er nog steeds grote 
tekortkomingen bestaan en dat de 
dreiging van achteruitgang aanwezig 
blijft; overwegende dat het aantal EU-
acties op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in 
2018 is afgenomen en dat van de 
wereldwijde acties van de diensten van de 
Commissie op het gebied van 
gendergelijkheid het kleinste aantal 
betrekking had op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Schrappen

Or. es

Amendement 84
Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
maar dat er nog steeds grote 
tekortkomingen bestaan en dat de 
dreiging van achteruitgang aanwezig 
blijft; overwegende dat het aantal EU-
acties op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in 
2018 is afgenomen en dat van de 
wereldwijde acties van de diensten van de 
Commissie op het gebied van 
gendergelijkheid het kleinste aantal 
betrekking had op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
maar dat er nog steeds grote 
tekortkomingen bestaan en dat de 
dreiging van achteruitgang aanwezig 
blijft; overwegende dat het aantal EU-
acties op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in 
2018 is afgenomen en dat van de 
wereldwijde acties van de diensten van de 
Commissie op het gebied van 
gendergelijkheid het kleinste aantal 
betrekking had op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 86
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds grote tekortkomingen 
bestaan en dat de dreiging van 
achteruitgang aanwezig blijft; 
overwegende dat het aantal EU-acties op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in 2018 is 
afgenomen en dat van de wereldwijde 
acties van de diensten van de Commissie 
op het gebied van gendergelijkheid het 
kleinste aantal betrekking had op seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten;

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds grote tekortkomingen 
bestaan en dat de dreiging van 
achteruitgang aanwezig blijft; 
overwegende dat het aantal EU-acties op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in 2018 is 
afgenomen en dat van de wereldwijde 
acties van de diensten van de Commissie 
op het gebied van gendergelijkheid het 
kleinste aantal betrekking had op seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten; 
overwegende dat in deze context een 
sterke noodzaak bestaat om de inzet van 
de EU opnieuw te bevestigen voor de 
bevordering, bescherming en 
waarborging van het recht van elke 
persoon om volledige zeggenschap te 
hebben over zaken die verband houden 
met hun seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, zonder 
discriminatie en geweld; overwegende dat 
de toegang tot informatie over seksuele en 
reproductieve gezondheid, onderwijs en 
gezondheidsdiensten nodig is;

Or. en

Amendement 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, 
maar dat er nog steeds grote 
tekortkomingen bestaan en dat de 
dreiging van achteruitgang aanwezig 
blijft; overwegende dat het aantal EU-
acties op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in 
2018 is afgenomen en dat van de 
wereldwijde acties van de diensten van de 
Commissie op het gebied van 
gendergelijkheid het kleinste aantal 
betrekking had op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

J. overwegende dat steun voor 
medisch ondersteunde voortplanting 
alleen mag worden verleend aan 
onvruchtbare paren van verschillend 
geslacht die gehuwd zijn of een stabiele 
relatie hebben;

Or. fr

Amendement 88
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds grote tekortkomingen 
bestaan en dat de dreiging van 
achteruitgang aanwezig blijft; 
overwegende dat het aantal EU-acties op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in 2018 is 
afgenomen en dat van de wereldwijde 
acties van de diensten van de Commissie 
op het gebied van gendergelijkheid het 
kleinste aantal betrekking had op seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten;

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds grote tekortkomingen 
bestaan en dat de dreiging van 
achteruitgang aanwezig blijft; 
overwegende dat een zorgwekkende 
achteruitgang van de rechten van 
vrouwen en LHBTI+ kan worden 
waargenomen in de wereld, waarbij de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten worden beperkt, en seksuele 
opvoeding en genderstudies worden 
verboden; overwegende dat het aantal EU-
acties op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in 
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2018 is afgenomen en dat van de 
wereldwijde acties van de diensten van de 
Commissie op het gebied van 
gendergelijkheid het kleinste aantal 
betrekking had op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 89
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds grote tekortkomingen 
bestaan en dat de dreiging van 
achteruitgang aanwezig blijft; 
overwegende dat het aantal EU-acties op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in 2018 is 
afgenomen en dat van de wereldwijde 
acties van de diensten van de Commissie 
op het gebied van gendergelijkheid het 
kleinste aantal betrekking had op seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten;

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds aanzienlijke 
tekortkomingen bestaan bij het verlenen 
van en de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
dat de dreiging van achteruitgang aanwezig 
blijft; overwegende dat het aantal EU-
acties op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in 
2018 is afgenomen en dat van de 
wereldwijde acties van de diensten van de 
Commissie op het gebied van 
gendergelijkheid het kleinste aantal 
betrekking had op seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 90
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds grote tekortkomingen 
bestaan en dat de dreiging van 
achteruitgang aanwezig blijft; 
overwegende dat het aantal EU-acties op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in 2018 is 
afgenomen en dat van de wereldwijde 
acties van de diensten van de Commissie 
op het gebied van gendergelijkheid het 
kleinste aantal betrekking had op seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten;

J. overwegende dat er wereldwijd 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
de verwezenlijking van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, maar 
dat er nog steeds grote tekortkomingen 
bestaan en dat de dreiging van 
achteruitgang aanwezig blijft; 
overwegende dat het aantal EU-acties op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten in 2018 is 
afgenomen en dat van de wereldwijde 
acties van de diensten van de Commissie 
op het gebied van gelijkheid van vrouwen 
en mannen het kleinste aantal betrekking 
had op seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten;

Or. it

Amendement 91
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
centraal belang zijn om het EU-beleid 
inzake gendergelijkheid en vrouwen, 
vrede en veiligheid om te zetten in 
analyses, planning, uitvoering en 
evaluatie, alsook om de integratie van een 
genderperspectief in dagelijkse taken en 
activiteiten te vergemakkelijken; 
overwegende dat genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties met 
tal van problemen worden geconfronteerd 
bij de uitvoering van hun taken;

Schrappen

Or. es
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Amendement 92
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
centraal belang zijn om het EU-beleid 
inzake gendergelijkheid en vrouwen, vrede 
en veiligheid om te zetten in analyses, 
planning, uitvoering en evaluatie, alsook 
om de integratie van een genderperspectief 
in dagelijkse taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat 
genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties met tal van problemen 
worden geconfronteerd bij de uitvoering 
van hun taken;

K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
centraal belang zijn om het EU-beleid 
inzake gendergelijkheid en vrouwen, vrede 
en veiligheid om te zetten in analyses, 
planning, uitvoering en evaluatie, alsook 
om de integratie van een genderperspectief 
in dagelijkse taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat 
genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties met tal van problemen 
worden geconfronteerd bij de uitvoering 
van hun taken, waaronder een gebrek aan 
prioritering van gender in de EU-
delegaties, onvoldoende tijd voor 
gendermainstreaming omdat andere taken 
moeten worden uitgevoerd volgens hun 
taakbeschrijving en problemen bij het 
zorgen dat projectmanagers bij hun 
werkzaamheden voldoende rekening 
houden met gender; overwegende dat een 
meerderheid van de taken en 
verantwoordelijkheden van de 
contactpunten voor genderkwesties nog 
steeds niet worden weerspiegeld in hun 
taakbeschrijving;

Or. en

Amendement 93
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement
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K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
centraal belang zijn om het EU-beleid 
inzake gendergelijkheid en vrouwen, vrede 
en veiligheid om te zetten in analyses, 
planning, uitvoering en evaluatie, alsook 
om de integratie van een genderperspectief 
in dagelijkse taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat 
genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties met tal van problemen 
worden geconfronteerd bij de uitvoering 
van hun taken;

K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
centraal belang zijn om het EU-beleid 
inzake gendergelijkheid en vrouwen, vrede 
en veiligheid om te zetten in analyses, 
planning, uitvoering en evaluatie, alsook 
om de integratie van een genderperspectief 
in dagelijkse taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat 
genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties met tal van problemen 
worden geconfronteerd bij de uitvoering 
van hun taken; overwegende dat verdere 
maatregelen nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat de taakbeschrijving van 
contactpersonen voor genderkwesties en 
belangrijk leidinggevend personeel 
gendermainstreaming en de bevordering 
van gendergelijkheid opnemen onder hun 
taken;

Or. en

Amendement 94
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
centraal belang zijn om het EU-beleid 
inzake gendergelijkheid en vrouwen, vrede 
en veiligheid om te zetten in analyses, 
planning, uitvoering en evaluatie, alsook 
om de integratie van een genderperspectief 
in dagelijkse taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat 
genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties met tal van problemen 
worden geconfronteerd bij de uitvoering 
van hun taken;

K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
belang zijn om het EU-beleid inzake 
gendergelijkheid en vrouwen, vrede en 
veiligheid om te zetten in analyses, 
planning, uitvoering en evaluatie, alsook 
om de integratie van een genderperspectief 
in taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat 
genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties een belangrijke rol spelen 
bij het horizontaal en op evenwichtige en 
juiste wijze integreren van 
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gendergerelateerd beleid;

Or. en

Amendement 95
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
werkzaamheden van genderadviseurs en 
contactpunten voor genderkwesties van 
centraal belang zijn om het EU-beleid 
inzake gendergelijkheid en vrouwen, vrede 
en veiligheid om te zetten in analyses, 
planning, uitvoering en evaluatie, alsook 
om de integratie van een genderperspectief 
in dagelijkse taken en activiteiten te 
vergemakkelijken; overwegende dat 
genderadviseurs en contactpunten voor 
genderkwesties met tal van problemen 
worden geconfronteerd bij de uitvoering 
van hun taken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat slechts een derde 
van alle EU-delegaties zich in zijn 
werkzaamheden bezighoudt met de 
rechten van LHBTIQ+; overwegende dat 
de LHBTIQ+-richtsnoeren van de EU 
niet op uniforme wijze worden toegepast 
en dat de uitvoering ervan sterk afhangt 

Schrappen
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van de kennis en de belangstelling van de 
leiding van de delegatie en niet van het 
volgen van een structurele benadering;

Or. fr

Amendement 97
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat slechts een derde 
van alle EU-delegaties zich in zijn 
werkzaamheden bezighoudt met de 
rechten van LHBTIQ+; overwegende dat 
de LHBTIQ+-richtsnoeren van de EU 
niet op uniforme wijze worden toegepast 
en dat de uitvoering ervan sterk afhangt 
van de kennis en de belangstelling van de 
leiding van de delegatie en niet van het 
volgen van een structurele benadering;

Schrappen

Or. es

Amendement 98
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat slechts een derde 
van alle EU-delegaties zich in zijn 
werkzaamheden bezighoudt met de 
rechten van LHBTIQ+; overwegende dat 
de LHBTIQ+-richtsnoeren van de EU 
niet op uniforme wijze worden toegepast 
en dat de uitvoering ervan sterk afhangt 
van de kennis en de belangstelling van de 
leiding van de delegatie en niet van het 
volgen van een structurele benadering;

Schrappen
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Or. it

Amendement 99
Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat slechts een derde 
van alle EU-delegaties zich in zijn 
werkzaamheden bezighoudt met de 
rechten van LHBTIQ+; overwegende dat 
de LHBTIQ+-richtsnoeren van de EU 
niet op uniforme wijze worden toegepast 
en dat de uitvoering ervan sterk afhangt 
van de kennis en de belangstelling van de 
leiding van de delegatie en niet van het 
volgen van een structurele benadering;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat slechts een derde 
van alle EU-delegaties zich in zijn 
werkzaamheden bezighoudt met de 
rechten van LHBTIQ+; overwegende dat 
de LHBTIQ+-richtsnoeren van de EU 
niet op uniforme wijze worden toegepast 
en dat de uitvoering ervan sterk afhangt 
van de kennis en de belangstelling van de 
leiding van de delegatie en niet van het 
volgen van een structurele benadering;

Schrappen

Or. en
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Amendement 101
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat slechts een derde 
van alle EU-delegaties zich in zijn 
werkzaamheden bezighoudt met de 
rechten van LHBTIQ+; overwegende dat 
de LHBTIQ+-richtsnoeren van de EU niet 
op uniforme wijze worden toegepast en 
dat de uitvoering ervan sterk afhangt van 
de kennis en de belangstelling van de 
leiding van de delegatie en niet van het 
volgen van een structurele benadering;

L. overwegende dat een meer 
gestructureerde aanpak nodig is om te 
zorgen dat alle leidinggevenden van 
delegaties de LHBTIQ+-richtsnoeren van 
de EU op uniforme wijze toepassen en zo 
de rechten van alle LHBTIQ+ 
waarborgen;

Or. en

Amendement 102
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de huidige 
mondiale context van de opkomst van 
autoritarisme, zakelijke machten en 
fundamentalistische groeperingen 
bijdraagt tot de beperking van de ruimte 
van het maatschappelijk middenveld; 
overwegende dat vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers te maken 
hebben met aanvullende belemmeringen 
in de vorm van economische en 
structurele discriminatie en unieke 
uitdagingen die het gevolg zijn van 
diepgewortelde discriminatie tegen 
vrouwen en stereotypen die zijn verankerd 
in patriarchale samenlevingen in verband 
met gender en seksualiteit; overwegende 
dat organisaties van vrouwen en 
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mensenrechtenverdedigers die zich 
bezighouden met rechten die worden 
betwist door autoritaire regimes en 
fundamentalistische groeperingen, zoals 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, en die de acties van 
winningsindustrieën en ondernemingen 
afkeuren nog steeds een verhoogd risico 
lopen op aanvallen en geweld; 
overwegende dat de consistente 
betrokkenheid met organisaties van 
vrouwen en mensenrechtenverdedigers 
moet worden gewaarborgd in de volledige 
cyclus van de planning, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van het GAP III 
ten aanzien van het aanpakken van 
sociale en culturele normen en 
genderstereotypen in samenlevingen en de 
bevordering van de rechten en 
empowerment van vrouwen;

Or. en

Amendement 103
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld op 
verschillende gebieden afneemt, 
waaronder met betrekking tot 
vrouwenorganisaties en vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers, de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en 
de rechten van LHBTIQ+; overwegende 
dat vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers vaak te maken 
hebben met aanvullende en andere 
risico’s en belemmeringen die 
gendergerelateerd en intersectioneel zijn 
en die worden vormgegeven door 
diepgewortelde opvattingen van gender; 
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overwegende dat in de context van de 
mondiale achteruitgang van de 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
sprake is van steeds meer aanvallen op en 
een beperking van het niveau van 
bescherming van vrouwen en meisjes; 
overwegende dat ambitieuzere interne en 
externe maatregelen nodig zijn om 
regressieve vertogen en initiatieven actief 
te bestrijden en om vooruitgang te blijven 
boeken op weg naar gendergelijke 
samenlevingen;

Or. en

Amendement 104
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat beperkte 
financiering en onderbezetting 
fundamentele belemmeringen vormen 
voor de uitvoering van EU-doelstellingen 
op het gebied van gendergelijkheid; 
overwegende dat er evenmin sprake is van 
beleidscoherentie op het gebied van 
gendergelijkheid en dat er voorlopig geen 
uniform systeem bestaat dat ervoor zorgt 
dat gendermainstreaming in de EU-
instellingen op identieke wijze wordt 
opgevat en uitgevoerd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 105
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat beperkte 
financiering en onderbezetting 
fundamentele belemmeringen vormen 
voor de uitvoering van EU-doelstellingen 
op het gebied van gendergelijkheid; 
overwegende dat er evenmin sprake is van 
beleidscoherentie op het gebied van 
gendergelijkheid en dat er voorlopig geen 
uniform systeem bestaat dat ervoor zorgt 
dat gendermainstreaming in de EU-
instellingen op identieke wijze wordt 
opgevat en uitgevoerd;

Schrappen

Or. it

Amendement 106
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat beperkte 
financiering en onderbezetting 
fundamentele belemmeringen vormen 
voor de uitvoering van EU-doelstellingen 
op het gebied van gendergelijkheid; 
overwegende dat er evenmin sprake is van 
beleidscoherentie op het gebied van 
gendergelijkheid en dat er voorlopig geen 
uniform systeem bestaat dat ervoor zorgt 
dat gendermainstreaming in de EU-
instellingen op identieke wijze wordt 
opgevat en uitgevoerd;

Schrappen

Or. es

Amendement 107
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ontwerpresolutie
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Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat beperkte 
financiering en onderbezetting 
fundamentele belemmeringen vormen 
voor de uitvoering van EU-doelstellingen 
op het gebied van gendergelijkheid; 
overwegende dat er evenmin sprake is van 
beleidscoherentie op het gebied van 
gendergelijkheid en dat er voorlopig geen 
uniform systeem bestaat dat ervoor zorgt 
dat gendermainstreaming in de EU-
instellingen op identieke wijze wordt 
opgevat en uitgevoerd;

M. overwegende dat er evenmin sprake 
is van beleidscoherentie op het gebied van 
gendergelijkheid en dat er voorlopig geen 
uniform systeem bestaat dat ervoor zorgt 
dat gendermainstreaming in de EU-
instellingen op identieke wijze wordt 
opgevat en uitgevoerd;

Or. en

Amendement 108
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat het handelsbeleid 
wordt uitgevoerd in het kader van de 
beginselen en doelstellingen van het 
externe optreden van de EU, waaronder 
democratie, rechtsstatelijkheid, de 
universaliteit en ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de 
eerbiediging van de beginselen van het 
Handvest van de VN en het internationaal 
recht; overwegende dat de EU tot dusver 
handels- en associatieovereenkomsten 
heeft gesloten zonder daarbij de effecten 
op vrouwen en gendergelijkheid te 
beoordelen; overwegende dat een 
gemoderniseerde associatieovereenkomst 
tussen Chili en de EU voor de eerste keer 
voor de EU een specifiek hoofdstuk over 
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gender en handel zal omvatten; 
overwegende dat in de 
duurzaamheidseffectbeoordelingen van 
handels- en associatieovereenkomsten 
onvoldoende rekening wordt gehouden 
met gendervraagstukken en 
vrouwenrechten; overwegende dat een ex-
antebeoordeling van de gevolgen voor 
gender van het handelsbeleid kan 
bijdragen tot gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen; overwegende 
dat ervoor moet worden gezorgd dat de 
mogelijke effecten van het EU-
handelsbeleid en EU-overeenkomsten op 
de gendergelijkheid en de rechten van 
vrouwen altijd moeten worden 
geëvalueerd;

Or. en

Amendement 109
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat de opname van 
het genderperspectief in het buitenlands 
en veiligheidsbeleid van de EU ook 
betekent dat de specifieke 
genderdimensies van de impact van 
mondiale fenomenen zoals de 
klimaatverandering, migratie, handel en 
veiligheid moeten worden erkend en 
bestreden en dat de nadruk op de 
ervaringen en behoeften van vrouwen en 
groepen die te maken hebben met 
meervoudige en kruisende vormen van 
discriminatie en marginalisering centraal 
moet komen te staan in de 
beleidsvorming;

Or. en
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Amendement 110
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir 
Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. herinnert aan de essentiële rol van 
vrouwen als opbouwers van de vrede en 
wijst op de noodzaak om de gelijke 
participatie van vrouwen aan het in stand 
houden van de internationale vrede en 
veiligheid, de uitbreiding van de rollen 
van vrouwen bij de preventie en oplossing 
van conflicten en de bescherming van 
vrouwen te waarborgen teneinde de 
internationale agenda voor vrede en 
veiligheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 111
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve 
visie, waarin de noodzaak om ongelijke 
structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse en 
stelselmatige gendereffectbeoordelingen, 
en dat een betekenisvolle en 
gelijkwaardige rol op alle niveaus en in 
alle fasen van de besluitvorming moet 
worden gewaarborgd voor vrouwen en 

Schrappen
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mensen met uiteenlopende 
achtergronden;

Or. es

Amendement 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve 
visie, waarin de noodzaak om ongelijke 
structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse en 
stelselmatige gendereffectbeoordelingen, 
en dat een betekenisvolle en 
gelijkwaardige rol op alle niveaus en in 
alle fasen van de besluitvorming moet 
worden gewaarborgd voor vrouwen en 
mensen met uiteenlopende 
achtergronden;

1. verzoekt de EU en haar lidstaten in 
hun externe betrekkingen vrouwen te 
verdedigen die het slachtoffer worden van 
discriminatie doordat politieke en 
ideologische stelsels hen als 
tweederangsburgers beschouwen, in het 
bijzonder in landen die het islamitische 
recht toepassen;

Or. fr

Amendement 113
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve visie, 
waarin de noodzaak om ongelijke 

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve visie, 
waarin de noodzaak om ongelijke 
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structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse en stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen, en dat een 
betekenisvolle en gelijkwaardige rol op alle 
niveaus en in alle fasen van de 
besluitvorming moet worden gewaarborgd 
voor vrouwen en mensen met 
uiteenlopende achtergronden;

structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse, als 
kernonderdeel van de contextanalyse voor 
de vaststelling, formulering, uitvoering en 
monitoring van alle maatregelen, in alle 
sectoren, op hoofdkantoren, bij EU-
delegaties en binnen de missies en 
operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid, en op stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen voor- en 
achteraf, en dat een betekenisvolle en 
gelijkwaardige rol op alle niveaus en in alle 
fasen van de besluitvorming moet worden 
gewaarborgd voor vrouwen en mensen met 
uiteenlopende achtergronden;

Or. en

Amendement 114
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve 
visie, waarin de noodzaak om ongelijke 
structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse en stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen, en dat een 
betekenisvolle en gelijkwaardige rol op 
alle niveaus en in alle fasen van de 
besluitvorming moet worden gewaarborgd 
voor vrouwen en mensen met 
uiteenlopende achtergronden;

1. verzoekt de EU en haar lidstaten de 
rechten van vrouwen en meisjes te blijven 
verbeteren en de gendergelijkheid te 
blijven bevorderen binnen het buitenlands 
en veiligheidsbeleid; benadrukt dat een 
dergelijk beleid, indien mogelijk, moet 
stoelen op genderanalyse en 
gendereffectbeoordelingen en op een 
grotere betrokkenheid van vrouwen in alle 
fasen van de besluitvorming;

Or. en
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Amendement 115
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve visie, 
waarin de noodzaak om ongelijke 
structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse en stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen, en dat een 
betekenisvolle en gelijkwaardige rol op alle 
niveaus en in alle fasen van de 
besluitvorming moet worden gewaarborgd 
voor vrouwen en mensen met 
uiteenlopende achtergronden;

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve visie, 
waarin de noodzaak om ongelijke 
structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse en stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen, en dat een 
betekenisvolle en gelijkwaardige rol op alle 
niveaus en in alle fasen van de 
besluitvorming moet worden gewaarborgd 
voor vrouwen en mensen met 
uiteenlopende achtergronden; onderstreept 
dat het noodzakelijk is om mannen en 
jongens te betrekken bij het proces als 
aanjagers van veranderingen;

Or. en

Amendement 116
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve 
visie, waarin de noodzaak om ongelijke 
structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen dat 
veranderingen ten gunste van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
bevordert en waarin de noodzaak om 
ongelijke structuren en 
machtsverhoudingen aan te pakken 
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consistente genderanalyse en stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen, en dat een 
betekenisvolle en gelijkwaardige rol op 
alle niveaus en in alle fasen van de 
besluitvorming moet worden gewaarborgd 
voor vrouwen en mensen met 
uiteenlopende achtergronden;

centraal staat; benadrukt dat een dergelijk 
beleid moet stoelen op consistente 
genderanalyse en stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen, en dat vrouwen 
een rol moeten krijgen die hun niet wordt 
opgelegd, maar die het resultaat is van 
een grondige analyse van kwaliteiten;

Or. it

Amendement 117
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich ertoe te verbinden een buitenlands en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een 
geïntegreerde gendertransformatieve visie, 
waarin de noodzaak om ongelijke 
structuren en machtsverhoudingen aan te 
pakken centraal staat; benadrukt dat een 
dergelijk beleid moet stoelen op 
consistente genderanalyse en stelselmatige 
gendereffectbeoordelingen, en dat een 
betekenisvolle en gelijkwaardige rol op alle 
niveaus en in alle fasen van de 
besluitvorming moet worden gewaarborgd 
voor vrouwen en mensen met 
uiteenlopende achtergronden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 118
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1203796NL.docx 71/159 PE650.560v01-00

NL

1 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het beginsel van subsidiariteit, zoals 
verankerd in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, ten allen 
tijde en zonder uitzonderingen van 
toepassing is op al het beleid van de Unie, 
met inbegrip van het extern optreden van 
de Unie; wijst erop dat het nieuwe 
genderactieplan strikt in 
overeenstemming moet zijn met dit 
beginsel; herinnert eraan dat voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid specifieke regels en 
procedures gelden en dat het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie 
en dat van de lidstaten elkaar aanvullen 
en versterken; is desalniettemin 
ingenomen met het feit dat de Commissie 
aanbevelingen doet aan de lidstaten met 
betrekking tot hun aanpak van 
gendergelijkheid om de politieke 
doelstellingen na te streven in lijn met het 
actieplan op gebieden waarop zij bevoegd 
zijn;

Or. en

Amendement 119
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. dringt er bij de Commissie, de 
hoge vertegenwoordiger en de lidstaten op 
aan hun steun voor gendergelijkheid, het 
volledige genot van de mensenrechten 
door alle vrouwen en meisjes en hun 
empowerment overal ter wereld verder te 
versterken en een belangrijke en steeds 
grotere rol te spelen bij het stroomlijnen 
en vrijmaken van middelen met het oog 
hierop;
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Or. en

Amendement 120
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. wijst erop dat het GAP II 
een belangrijke functie had en de 
volledige EU-agenda voor buitenlands 
beleid heeft ondersteund en is in dit 
opzicht verheugd over de keuze voor drie 
thematische pijlers, dat wil zeggen de 
waarborging van de lichamelijke en 
psychische integriteit van vrouwen en 
meisjes, de bevordering van de sociale en 
economische rechten en de empowerment 
van vrouwen en meisjes en de versterking 
van de politieke stem van vrouwen en 
meisjes en vergroting van hun 
participatie; benadrukt dat deze pijlers 
bedoeld zijn om de belangrijkste factoren 
en oorzaken van discriminatie en 
marginalisering aan te pakken; neemt ook 
kennis van de horizontale pijler voor het 
teweegbrengen van verschuivingen 
binnen de institutionele cultuur van de 
diensten van de Commissie en de EDEO 
om de verbintenissen van de EU inzake 
gendergelijkheid en de empowerment van 
vrouwen doeltreffender na te komen via 
de externe betrekkingen van de EU; 

Or. en

Amendement 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop 
aan dat gendermainstreaming en gerichte 
acties op het gebied van gendergelijkheid 
en vrouwenrechten, met inbegrip van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, worden opgenomen in het 
actieplan;

Schrappen

Or. fr

Amendement 122
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-

Schrappen
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actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop 
aan dat gendermainstreaming en gerichte 
acties op het gebied van gendergelijkheid 
en vrouwenrechten, met inbegrip van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, worden opgenomen in het 
actieplan;

Or. es

Amendement 123
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte 
acties op het gebied van gendergelijkheid 
en vrouwenrechten, met inbegrip van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, worden opgenomen in het 
actieplan;

2. is ingenomen met het EU-actieplan 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid; toont 
zich verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gelijkheid van vrouwen en mannen en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

Or. it

Amendement 124
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III (GAP III);benadrukt 
dat dit document in de vorm van een 
mededeling moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; vraagt erom dat het GAP III 
de achteruitgang van de rechten van 
vrouwen aanpakt, door de toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheid 
voor vrouwen en meisjes te versterken, 
zonder dwang, geweld, discriminatie en 
misbruik; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

Or. en

Amendement 125
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
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genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

genderactieplan III; benadrukt dat het 
GAP III moet voortbouwen op de in het 
huidige GAP II uitgestippelde route en 
deze moet uitbreiden en rekening moet 
houden met de lessen die zijn geleerd van 
de huidige uitvoering; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een officiële 
mededeling moet worden opgesteld, in 
plaats van in de vorm van een 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, om een doeltreffende 
uitvoering te kunnen waarborgen; is 
ingenomen met het EU-actieplan inzake 
vrouwen, vrede en veiligheid en dringt aan 
op een daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

Or. en

Amendement 126
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
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verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, ook op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, worden opgenomen in het 
actieplan; is daarnaast verheugd over het 
EU-actieplan inzake gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen in de externe 
betrekkingen voor de periode 2021-2025 
en over een nieuwe EU-strategie voor de 
uitroeiing van mensenhandel die voor dit 
jaar zijn gepland;

Or. en

Amendement 127
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; is verheugd over 
de opname van de bevordering van de 
agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid 
in de gezamenlijke verklaring inzake de 
samenwerking tussen de EU en de NAVO 
van 2018; toont zich verheugd over het 
besluit om het EU-actieplan inzake 
mensenrechten en democratie te verlengen 
en dringt erop aan dat 
gendermainstreaming en gerichte acties op 
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het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, 
worden opgenomen in het actieplan;

Or. en

Amendement 128
Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, worden opgenomen in het 
actieplan;

2. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om een evaluatie te 
verrichten en in 2020 met een voorstel te 
komen voor een nieuw EU-
genderactieplan III; benadrukt dat dit 
document in de vorm van een mededeling 
moet worden opgesteld om een 
doeltreffende uitvoering te kunnen 
waarborgen; is ingenomen met het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid en dringt aan op een 
daadkrachtige uitvoering; toont zich 
verheugd over het besluit om het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie te verlengen en dringt erop aan 
dat gendermainstreaming en gerichte acties 
op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten worden opgenomen in het 
actieplan;

Or. en

Amendement 129
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat de vooruitgang ten 
aanzien van de thematische prioriteiten 
bij verschillende EU-actoren ongelijk 
was; verzoekt derhalve om meer 
inspanningen van de Commissie, de hoge 
vertegenwoordiger en alle lidstaten om het 
EU-beleid voor gendergelijkheid in 
externe betrekkingen volledig ten uitvoer 
te leggen en de minimumprestatienormen 
te behalen zoals uiteengezet in het 
genderactieplan;

Or. en

Amendement 130
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is verheugd over de toezegging van 
de Commissie om de eerste strategie voor 
gelijkheid van LHBTI voor het einde van 
dit jaar vast te stellen; wijst erop dat deze 
strategie ambitieus moet zijn, moet 
voortbouwen op bestaande richtsnoeren 
en de bestaande lijst van maatregelen en 
een sterk onderdeel inzake extern 
optreden moet omvatten;

Or. en

Amendement 131
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. onderstreept het belang van een 
sterke samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld bij de 
uitvoering van het GAP III; waardeert de 
cruciale rol die het maatschappelijk 
middenveld, maatschappelijke 
organisaties en kmo’s spelen door middel 
van een actieve betrokkenheid en 
raadplegingen;

Or. en

Amendement 132
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. wijst erop dat het nieuwe 
EU-genderactieplan de bescherming, 
participatie en bevordering van de rechten 
van vrouwen in alle situaties nadrukkelijk 
moet omvatten, met inbegrip van situaties 
in fragiele staten en conflicten;

Or. en

Amendement 133
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt aan op verdere 
beleidscoherentie en -coördinatie bij de 
uitvoering van de diverse toezeggingen op 
het gebied van gendergelijkheid die zijn 
gedaan in het kader van het externe 

Schrappen
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optreden van de EU; benadrukt dat de 
strategische aanpak van de EU moet 
worden gekoppeld aan en 
gesynchroniseerd met het nieuwe 
GAP III, en dringt erop aan dat het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid van 2019 als afzonderlijk 
hoofdstuk wordt opgenomen in het 
GAP III;

Or. es

Amendement 134
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt aan op verdere 
beleidscoherentie en -coördinatie bij de 
uitvoering van de diverse toezeggingen op 
het gebied van gendergelijkheid die zijn 
gedaan in het kader van het externe 
optreden van de EU; benadrukt dat de 
strategische aanpak van de EU moet 
worden gekoppeld aan en 
gesynchroniseerd met het nieuwe 
GAP III, en dringt erop aan dat het EU-
actieplan inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid van 2019 als afzonderlijk 
hoofdstuk wordt opgenomen in het 
GAP III;

Schrappen

Or. it

Amendement 135
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt aan op verdere 
beleidscoherentie en -coördinatie bij de 
uitvoering van de diverse toezeggingen op 
het gebied van gendergelijkheid die zijn 
gedaan in het kader van het externe 
optreden van de EU; benadrukt dat de 
strategische aanpak van de EU moet 
worden gekoppeld aan en 
gesynchroniseerd met het nieuwe GAP III, 
en dringt erop aan dat het EU-actieplan 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid van 
2019 als afzonderlijk hoofdstuk wordt 
opgenomen in het GAP III;

3. dringt aan op verdere 
beleidscoherentie en -coördinatie bij de 
uitvoering van de diverse toezeggingen op 
het gebied van gendergelijkheid die zijn 
gedaan in het kader van het externe 
optreden van de EU; benadrukt dat de 
strategische aanpak van de EU moet 
worden gekoppeld aan en 
gesynchroniseerd met het nieuwe GAP III, 
en dringt erop aan dat het EU-actieplan 
inzake vrouwen, vrede en veiligheid van 
2019 als afzonderlijk hoofdstuk wordt 
opgenomen in het GAP III; wijst op het 
belang van het bestaande normatieve 
kader met betrekking tot de agenda inzake 
vrouwen, vrede en veiligheid en dringt 
erop aan dat dit kader de basis moet 
vormen voor alle maatregelen op EU- en 
internationaal niveau en dat eventuele 
pogingen om af te zien van vastgelegde 
verbintenissen of deze terug te draaien op 
dit gebied resoluut moeten worden 
afgewezen;

Or. en

Amendement 136
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt alle lidstaten een 
feministisch buitenlands en 
veiligheidsbeleid vast te stellen dat de 
belemmeringen voor vrouwen aanpakt bij 
het behalen en behouden van niet alleen 
hogere leidinggevende rollen en 
belangrijke functies zoals 
ambassadeurschappen en 
bemiddelingsfuncties in internationale 
vredesbesprekingen en -
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onderhandelingen, maar ook van 
startersfuncties; herinnert eraan dat 
factoren zoals een gebrek aan een 
bevorderlijk beleid voor het combineren 
van werk en privéleven, een gelijke 
verdeling van de gezinstaken en 
verwachtingen dat vrouwen de primaire 
verzorgers zullen zijn de participatie van 
vrouwen kunnen belemmeren, wat ertoe 
leidt dat vrouwen vaak hun loopbaan 
onderbreken of parttime gaan werken, en 
dat de mondiale publieke perceptie van 
het vrouwelijk leiderschap in aanmerking 
moet worden genomen; wijst er daarnaast 
op dat een gelijke beloning voor gelijke 
arbeid bij de bevordering van de 
streefdoelen voor vrouwelijk leiderschap 
in het kader van vrouwen, vrede en 
veiligheid een van de basisbeginselen van 
de EU is en moet worden geïntegreerd 
door middel van de bevordering van de 
economische en sociale rechten van 
vrouwen, zowel in als buiten de EU; wijst 
erop dat de lidstaten verplicht zijn 
discriminatie op grond van geslacht uit te 
bannen in verband met alle aspecten van 
en voorwaarden voor de beloning voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid;

Or. en

Amendement 137
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is verheugd over een specifiek 
genderhoofdstuk in de handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU, 
maar wijst erop dat het essentieel is om 
een gendereffectbeoordeling op te nemen 
in de volledige overeenkomst, met 
inbegrip van de investeringsbepalingen 
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ervan;

Or. en

Amendement 138
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

Schrappen

Or. es

Amendement 139
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

Schrappen

Or. it

Amendement 140
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, waaronder in 
multilaterale fora en in alle politieke en 
strategische dialogen, 
mensenrechtendialogen, de opstelling en 
programmering van beleid, 
mensenrechtenstrategieën op het niveau 
van landen, publieke verklaringen en 
mondiale verslaglegging over 
mensenrechten, evenals in de processen 
voor monitoring, evaluatie en 
verslaglegging;

Or. en

Amendement 141
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU; verzoekt de 
lidstaten meer vrouwen voor te stellen 
voor hogere functies, omdat meer 
vrouwen moeten worden aangemoedigd 
om naar voren te komen en een risico te 
nemen;

Or. en
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Amendement 142
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie, alle Europese 
agentschappen die buiten de grenzen van 
de Europese Unie werken en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid en het uitbreidingsbeleid 
van de EU;

Or. en

Amendement 143
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU; dringt erop 
aan dat gendergelijkheid een centrale 
doelstelling van al het extern optreden 
van de EU moet zijn;

Or. en

Amendement 144
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, met inbegrip 
van het handels- en ontwikkelingsbeleid;

Or. en

Amendement 145
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief systematisch te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU;

4. roept de EDEO, de desbetreffende 
diensten van de Commissie en de lidstaten 
ertoe op om hun inspanningen voort te 
zetten voor het integreren van 
gendermainstreaming en een 
intersectioneel perspectief in het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU;

Or. en

Amendement 146
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat een verdere analyse 
moet worden verricht van de 
machtsdynamiek die inherent is aan het 
beleid en de praktijken van de EU en aan 
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de huidige programmering teneinde de 
gevolgen ervan voor gender te analyseren 
en aan te pakken;

Or. en

Amendement 147
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. herinnert aan het belang van het 
integreren van een intersectioneel 
perspectief in al het extern optreden van 
de EU en merkt op dat in EU-maatregelen 
de ervaringen van vrouwen met 
verschillende achtergronden moeten 
worden opgenomen, en met name van die 
vrouwen die te maken hebben met 
kruisende vormen van discriminatie en 
marginalisering op basis van hun leeftijd, 
gender, ras, godsdienst, 
sociaaleconomische en wettelijke status, 
vaardigheid, seksuele gerichtheid en 
genderidentiteit; herinnert eraan dat 
vrouwen geen homogene groep zijn of met 
één stem spreken;

Or. en

Amendement 148
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 

Schrappen
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GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid, 
met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, is 
aangemerkt als een hoofddoelstelling; 
dringt aan op verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan 
en vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s 
is op de bevordering van 
gendergelijkheid;

Or. es

Amendement 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid, 
met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, is 
aangemerkt als een hoofddoelstelling; 

5. vraagt dat specifiek wordt vermeld 
dat de belangrijkste voorwaarden en 
doelstellingen van de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) 
gendergelijkheid en de strijd tegen 
migratie moeten zijn;
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dringt aan op verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan 
en vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s 
is op de bevordering van 
gendergelijkheid;

Or. fr

Amendement 150
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid, 
met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, is 
aangemerkt als een hoofddoelstelling; 
dringt aan op verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan en 
vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s is 
op de bevordering van gendergelijkheid;

5. dringt aan op verdere gerichte 
acties om gelijkheid van vrouwen en 
mannen te verwezenlijken, die samen met 
de lidstaten moeten worden uitgevoerd; 
dringt aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan en 
vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s is 
op de bevordering van gelijkheid van 
vrouwen en mannen;

Or. it
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Amendement 151
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid, 
met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, is 
aangemerkt als een hoofddoelstelling; 
dringt aan op verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan en 
vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s is 
op de bevordering van gendergelijkheid;

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat programma’s 
in het kader van de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is in aanmerking 
moeten worden genomen in het GAP III; 
dringt aan op verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan en 
vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s is 
op de bevordering van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 152
Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 
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officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid, met 
inbegrip van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, is aangemerkt als 
een hoofddoelstelling; dringt aan op 
verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan en 
vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s is 
op de bevordering van gendergelijkheid;

officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid is 
aangemerkt als een hoofddoelstelling; 
dringt aan op verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan en 
vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s is 
op de bevordering van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 153
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid, met 
inbegrip van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, is aangemerkt als 
een hoofddoelstelling; dringt aan op 
verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van 

5. benadrukt dat blijvende inzet op de 
hoogste politieke niveaus moet worden 
gewaarborgd wat de uitvoering van het 
GAP III betreft; vraagt dat in het GAP III 
specifiek wordt vermeld dat 85 % van de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet 
worden besteed aan programma’s waarin 
gendergelijkheid een belangrijke of 
hoofddoelstelling is, en dat als onderdeel 
van deze bredere verbintenis 20 % van de 
ODA moet worden toegewezen aan 
programma’s waarin gendergelijkheid, met 
inbegrip van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, is aangemerkt als 
een hoofddoelstelling; dringt aan op 
verdere gerichte acties om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; dringt 
voorts aan op een versterking van een 
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kwalitatieve analyses in het nieuwe plan en 
vraagt dat het plan meer wordt dan een 
“afvinkoefening” en beoordeelt wat de 
werkelijke impact van deze programma’s is 
op de bevordering van gendergelijkheid;

solide benadering op basis van bewijs, met 
kwalitatieve analyses in het nieuwe plan 
om zo de werkelijke impact van deze 
programma’s is op de bevordering van 
gendergelijkheid te beoordelen;

Or. en

Amendement 154
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren, 
waaronder een toekenning van 
verantwoordelijkheid aan verschillende 
actoren, en voor elk partnerland 
duidelijke doelstellingen omvat die samen 
met het partnerland en de 
maatschappelijke organisaties worden 
ontwikkeld;

Schrappen

Or. fr

Amendement 155
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren, 
waaronder een toekenning van 
verantwoordelijkheid aan verschillende 
actoren, en voor elk partnerland 
duidelijke doelstellingen omvat die samen 
met het partnerland en de 

Schrappen
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maatschappelijke organisaties worden 
ontwikkeld;

Or. es

Amendement 156
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren, waaronder 
een toekenning van verantwoordelijkheid 
aan verschillende actoren, en voor elk 
partnerland duidelijke doelstellingen omvat 
die samen met het partnerland en de 
maatschappelijke organisaties worden 
ontwikkeld;

6. wijst erop dat de volledige 
waarborging van de mensenrechten van 
vrouwen en meisjes in veel delen van de 
wereld wordt tegengehouden en dat 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
organisaties voor de rechten van vrouwen 
en meisjes, te maken hebben met 
toenemende problemen in verband met de 
mondiaal afnemende democratische 
ruimte; beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren, waaronder 
een toekenning van verantwoordelijkheid 
aan verschillende actoren, en voor elk 
partnerland duidelijke doelstellingen omvat 
die in nauwe samenwerking met het 
partnerland en met een actieve 
betrokkenheid van plaatselijke 
maatschappelijke organisaties, plaatselijke 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) en andere relevante 
maatschappelijke actoren van het 
partnerland worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 157
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren, waaronder 
een toekenning van verantwoordelijkheid 
aan verschillende actoren, en voor elk 
partnerland duidelijke doelstellingen omvat 
die samen met het partnerland en de 
maatschappelijke organisaties worden 
ontwikkeld;

6. beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren om de 
veranderingen op de korte, middellange 
en lange termijn te volgen, waaronder een 
toekenning van verantwoordelijkheid aan 
verschillende actoren, en voor elk 
partnerland duidelijke doelstellingen omvat 
die in nauwe samenwerking met het 
partnerland en de maatschappelijke 
organisaties worden ontwikkeld, met 
inbegrip van die organisaties die mannen 
en jongens betrekken bij het bevorderen 
van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 158
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren, 
waaronder een toekenning van 
verantwoordelijkheid aan verschillende 
actoren, en voor elk partnerland duidelijke 
doelstellingen omvat die samen met het 
partnerland en de maatschappelijke 
organisaties worden ontwikkeld;

6. beveelt aan dat het GAP III 
vergezeld gaat van duidelijke, meetbare, 
tijdgebonden succesindicatoren en voor elk 
partnerland duidelijke doelstellingen omvat 
die samen met het partnerland en de 
maatschappelijke organisaties worden 
ontwikkeld;

Or. it

Amendement 159
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept op tot de toepassing van 
genderspecifieke indicatoren bij de fasen 
van projectselectie, monitoring en 
evaluatie van alle maatregelen in het 
kader van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU die middelen 
uit de EU-begroting ontvangen; roept op 
tot de invoering van basisvereisten voor de 
bevordering van gendergelijkheid aan de 
hand van alle externe 
financieringsinstrumenten in de komende 
verordening tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften en 
procedures voor de uitvoering van de 
instrumenten voor extern optreden van de 
Unie; verzoekt om verplichte 
gendereffectbeoordelingen als onderdeel 
van een algemene ex-antevoorwaarde, en 
om de verzameling van naar gender 
uitgesplitste gegevens inzake 
begunstigden en deelnemers; wijst op de 
noodzaak van een systematische 
genderbudgettering, in combinatie met 
een passend en uniform systeem voor het 
volgen, monitoren en evalueren van de 
EU-uitgaven in verband met de 
gendergelijkheid voor het volledige 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU; verzoekt de Commissie de impact van 
de programma’s die zijn gefinancierd uit 
de EU-begroting systematisch te 
beoordelen en hierover verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 160
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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6 bis. verzoekt de EDEO, de Commissie 
en de EU-lidstaten zich door middel van 
het nieuwe GAP opnieuw achter 
gendermainstreaming in alle sectoren te 
stellen, met inbegrip van niet-sociale 
sectoren zoals handel, energie, landbouw 
en migratie; verzoekt de EDEO, de 
relevante diensten van de Commissie en 
de EU-lidstaten om zich tegelijkertijd te 
verbinden tot de uitvoering van meer 
gendergerichte maatregelen in aanvulling 
op gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 161
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat meisjes en jonge 
vrouwen bijzonder kwetsbaar zijn en dat 
bijzondere aandacht nodig is om hun 
toegang tot alle onderwijsniveaus te 
waarborgen; vraagt in dit verband om een 
reeks mogelijkheden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM-onderwerpen) in 
aanmerking te nemen;

Or. en

Amendement 162
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om naar 
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gender uitgesplitste effectbeoordelingen 
voor- en achteraf te organiseren voor de 
verschillende programma’s die door de 
EU worden gefinancierd, die een 
verscheidenheid aan modaliteiten 
omvatten, waaronder begrotingssteun, en 
om hierover verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 163
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Europese Commissie 
alle uitgaven voor gendergerelateerde 
activiteiten nauwkeurig te volgen, ook op 
het gebied van het extern optreden, 
teneinde de effecten te beoordelen en de 
kwaliteit van gendermainstreaming te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 164
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie, de EDEO 
en de EU-delegaties om meisjes en jonge 
vrouwen te erkennen als drijvende 
krachten achter verandering en om steun 
te verlenen voor hun veilige, 
betekenisvolle en inclusieve participatie 
aan het burgerlijk en openbaar leven; 
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wijst op de positieve impact die meisjes, 
jonge vrouwen en vrouwen hebben bij het 
verwezenlijken van duurzame vrede en 
sociale samenhang, onder meer door 
middel van plaatselijke, door meisjes en 
vrouwen geleide initiatieven op het gebied 
van conflictpreventie en vredesopbouw;

Or. en

Amendement 165
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie, de 
EDEO en de EU-delegaties de feedback 
van door jongeren geleide organisaties in 
aanmerking te nemen en deze te 
ondersteunen door middel van 
capaciteitsopbouw, aangezien de jeugd de 
zwaarste lasten draagt bij conflicten en 
rampen en belangrijk is bij het zorgen 
voor verandering;

Or. en

Amendement 166
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op specifieke voor 
gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 

Schrappen
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samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 
beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

Or. fr

Amendement 167
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op specifieke voor 
gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 
beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

Schrappen

Or. es

Amendement 168
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op specifieke voor 
gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 
beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

7. herinnert aan het essentiële werk 
dat wordt verricht door maatschappelijke 
organisaties ter plaatse om de vrede te 
handhaven en de betrokkenheid van 
vrouwen te bevorderen bij 
vredesprocessen, politiek, governance, 
institutionele opbouw, rechtsstatelijkheid 
en de veiligheidssector en wijst op de 
noodzaak om te zorgen voor aanzienlijke 
financiering en capaciteitsopbouw om 
deze inspanningen te handhaven en te 
ondersteunen; dringt aan op specifieke 
voor gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 
beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

Or. en

Amendement 169
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op specifieke voor 
gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 

7. dringt aan op een vermindering van 
de administratieve beperkingen om 
toegang tot financiering mogelijk te maken 
voor plaatselijke en kleine 
maatschappelijke organisaties die zich 
bezighouden met vrouwenrechten; 
benadrukt het belang van gelijkheid van 
vrouwen en mannen en diversiteit in de 
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beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

institutionele cultuur van de Unie in de 
hoofdkantoren en de delegaties;

Or. it

Amendement 170
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op specifieke voor 
gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 
beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

7. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om het efficiënte gebruik van de 
bestaande middelen voor gendergelijkheid 
te verbeteren in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook om de 
administratieve beperkingen te 
verminderen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 171
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op specifieke voor 7. dringt aan op specifieke voor 
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gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 
beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende financiële middelen ontvangen;

gendergelijkheid gereserveerde 
financiering in het kader van de 
voorgestelde verordening betreffende het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI), alsook op een 
vermindering van de administratieve 
beperkingen om toegang tot financiering 
mogelijk te maken voor plaatselijke en 
kleine maatschappelijke organisaties; 
benadrukt hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners erop kunnen 
rekenen dat ze voor gendermainstreaming 
voldoende politieke steun en financiële 
middelen ontvangen;

Or. en

Amendement 172
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie een 
mechanisme vast te stellen om de hoogte 
van de EU-financiering voor 
gendergelijkheid te volgen die in 
partnerlanden is toegewezen en uitbetaald 
en hierover verslag uit te brengen via het 
GAP III; verzoekt de Commissie 
daarnaast een formele evaluatie uit te 
voeren van het gendereffect van de 
verschillende programma’s die door de 
EU worden gefinancierd, met inbegrip 
van modaliteiten zoals begrotingssteun, en 
hierover verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement; wijst erop dat deze 
evaluatie moet worden gebaseerd op naar 
gender uitgesplitste gegevens en dat het 
resultaat ervan moet worden opgenomen 
in de toekomstige programmering; 
herinnert eraan hoe belangrijk het is te 
waarborgen dat partners kunnen rekenen 
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op voldoende financiële middelen voor 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 173
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de EU-lidstaten te pleiten voor de 
opname van vrouwenrechtenorganisaties, 
evenals door vrouwen geleide organisaties 
en verdedigers van de mensenrechten van 
vrouwen in de structuren voor 
humanitaire coördinatie en 
besluitvorming; verzoekt de Commissie 
bovendien ervoor te zorgen dat 
plaatselijke financieringsmechanismen, 
zoals gepoolde financiering, toegankelijk 
zijn voor deze vrouwenorganisaties; merkt 
op dat de EU-delegaties en de ambassades 
van de lidstaten met name moeten zorgen 
voor de betrokkenheid van plaatselijke 
feministische activisten en 
vrouwenrechtenorganisaties, aangezien 
zij van groot belang zijn voor het gevoel 
van betrokkenheid en het waarborgen van 
de impact in partnerlanden;

Or. en

Amendement 174
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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7 bis. benadrukt het belang van een 
gelijke toegang tot kapitaal voor 
vrouwelijke ondernemers; verzoekt de 
lidstaten en de EU-instellingen in dit 
verband om de beschikbaarheid van 
financiering uit te breiden door middel 
van microkredieten en om het gebruik van 
microkredieten actief te bevorderen;

Or. en

Amendement 175
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. herinnert eraan dat een grotere 
deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt, een betere steun voor 
vrouwelijk ondernemerschap, het 
waarborgen van gelijke kansen en een 
gelijke beloning voor mannen en vrouwen 
en het bevorderen van het evenwicht 
tussen werk en privéleven belangrijke 
factoren zijn om te zorgen voor duurzame 
en inclusieve economische groei op de 
lange termijn, ongelijkheden te bestrijden 
en de financiële onafhankelijkheid van 
vrouwen aan te moedigen;

Or. en

Amendement 176
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. herinnert eraan dat de 
onderhandelingen over 
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handelsovereenkomsten, en met name 
over hoofdstukken inzake handel en 
duurzame ontwikkeling, die de 
arbeidsrechten beslaan, een belangrijk 
instrument zijn voor het bevorderen van 
de gendergelijkheid en de empowerment 
van vrouwen in derde landen; verzoekt 
DG TRADE derhalve om de rechten van 
vrouwen en meisjes en gendergelijkheid, 
als drijvende krachten achter 
economische groei, op te nemen in alle 
EU-handelsovereenkomsten en om de 
kernverdragen van de IAO inzake gender 
en arbeidsrechten, met inbegrip van de 
verdragen inzake gedwongen en 
kinderarbeid, te eerbiedigen; herinnert 
aan de noodzaak om het effect van het 
handelsbeleid van de EU op de politieke 
en economische empowerment van 
vrouwen en de gendergelijkheid te 
monitoren;

Or. en

Amendement 177
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. wijst erop dat het 
verwezenlijken van gendergelijkheid niet 
mogelijk is zonder mannen en jongens te 
betrekken bij het proces ter bevordering 
van gendergelijkheid en dat mannen en 
jongens moeten worden uitgenodigd om 
actief deel te nemen en bij te dragen aan 
de bevordering van gezondere 
gendernormen; herinnert met name aan 
de rol en verantwoordelijkheid van 
mannen en jongens bij de bestrijding van 
seksueel en gendergerelateerd geweld;

Or. en
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Amendement 178
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2

Ontwerpresolutie Amendement

Aandacht voor gender en diversiteit in de 
institutionele cultuur van de EU in de 
hoofdkantoren en de delegaties

Een genderperspectief in de institutionele 
cultuur van de EU in de hoofdkantoren en 
de delegaties

Or. en

Amendement 179
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vraagt om een onderzoek naar de 
synergieën tussen de interne en externe 
programma’s van de Unie om te zorgen 
voor een samenhangende en continue 
benadering van beleid binnen en buiten 
de Unie, zoals in het geval van 
vrouwelijke genitale verminking (VGV);

Or. en

Amendement 180
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 

Schrappen
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richten;

Or. es

Amendement 181
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 
richten;

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele Raadsformatie op te richten om de 
ministers en staatssecretarissen die 
verantwoordelijk zijn voor 
gendergelijkheid te voorzien van een 
speciaal forum voor discussie en om 
gendermainstreaming in al het EU-beleid, 
met inbegrip van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 182
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 
richten;

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 
richten; moedigt de oprichting van een 
nieuwe formele Raadsformatie aan 
waarin EU-ministers en -
staatssecretarissen samenkomen die 
verantwoordelijk zijn voor 
gendergelijkheid;

Or. en
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Amendement 183
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 
richten;

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 
richten; beveelt de nieuwe werkgroep van 
de Raad aan regels te ontwikkelen om een 
diepgaande participatie van het 
maatschappelijk middenveld mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 184
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 
richten;

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot de situatie van vrouwen 
overal ter wereld die aan het islamitische 
recht worden onderworpen een werkgroep 
op te richten;

Or. fr

Amendement 185
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement
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8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gendergelijkheid een 
formele werkgroep van de Raad op te 
richten;

8. verzoekt de lidstaten om met 
betrekking tot gelijkheid van vrouwen en 
mannen een formele werkgroep van de 
Raad op te richten;

Or. it

Amendement 186
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
aan de hoofdadviseur;

Schrappen

Or. es

Amendement 187
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 

Schrappen
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echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
aan de hoofdadviseur;

Or. it

Amendement 188
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen 
de EDEO een organisatorische afdeling 
tot stand te brengen voor gendergelijkheid 
en de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
aan de hoofdadviseur;

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; wijst in dit 
verband op de noodzaak van een 
efficiënter gebruik van middelen die aan 
deze functie zijn toegewezen, gezien de 
beperkingen van de EU-begroting in het 
algemeen, en dringt erop aan dat de 
persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de EDEO haar 
inspanningen ten aanzien van 
gendermainstreaming van de 
werkzaamheden in elk directoraat van de 
EDEO voort te zetten en haar personeel 
aan te moedigen om nauw samen te 
werken met het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), dat 
hoogwaardig onderzoek en hoogwaardige 
gegevens verstrekt ter ondersteuning van 
een beter geïnformeerde en op bewijs 
gebaseerde besluitvorming door 
beleidsmakers en andere belangrijke 
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belanghebbenden die streven naar 
gendergelijkheid; wijst erop dat de 
uitwisseling van kennis tussen de EU-
instellingen en -agentschappen een 
essentieel en zeer efficiënt middel is om 
hoge administratieve kosten en een 
onnodige toename van de bureaucratie te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 189
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
aan de hoofdadviseur;

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; benadrukt dat het noodzakelijk is 
dat de EDEO zijn processen voor werving 
en indienstneming aanpast om nog meer 
aandacht te besteden aan diversiteit en 
inclusie; onderstreept de noodzaak van 
het organiseren van verschillende 
sollicitatiecommissies en het pauzeren van 
een proces voor indienstneming om een 
diversere groep kandidaten te 
identificeren en om concretere dialogen te 
voeren met de lidstaten op politiek niveau 
met betrekking tot de 
wervingsinspanningen; verzoekt de 
VV/HV om binnen de EDEO een 
organisatorische afdeling tot stand te 
brengen voor gendergelijkheid en de 
agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
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aan de hoofdadviseur;

Or. en

Amendement 190
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
aan de hoofdadviseur;

9. betreurt dat de EDEO in zijn 
aanbevelingen en optreden geen rekening 
houdt met de situatie van vrouwen in 
landen met een islamitische cultuur en 
daar met name bij de toekenning van 
financiering aan derde landen geen 
enkele rekening mee houdt;

Or. fr

Amendement 191
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
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dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
aan de hoofdadviseur;

dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, die rechtstreeks verslag 
uitbrengt aan de hoofdadviseur;

Or. en

Amendement 192
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en om in elk directoraat van de 
EDEO een voltijdse genderadviseur aan te 
stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt 
aan de hoofdadviseur;

9. is ingenomen met de 
werkzaamheden van de hoofdadviseur 
inzake gender van de EDEO; betreurt 
echter de beperkte capaciteit op het vlak 
van personeel en middelen die aan deze 
functie is toegewezen en dringt erop aan 
dat de persoon die de functie bekleedt 
rechtstreeks verslag uitbrengt aan de 
VV/HV; verzoekt de VV/HV om binnen de 
EDEO een organisatorische afdeling tot 
stand te brengen voor gendergelijkheid en 
de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, die is geïntegreerd in de 
directoraten van de EDEO en voldoende 
ondersteuning biedt bij het verwezenlijken 
van de agenda inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid;

Or. en

Amendement 193
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie naar 
geslacht uitgesplitste gegevens te 
verzamelen bij de uitvoering van door de 
EU gefinancierde programma’s inzake de 
empowerment van vrouwen; beklemtoont 
dat de betrouwbaarheid van 
genderanalyse moet worden verbeterd 
door de gegevens die door de EU-
delegaties worden verzameld dusdanig te 
harmoniseren dat vergelijking mogelijk 
wordt; benadrukt bovendien het feit dat 
het belangrijk is op feiten gebaseerde 
genderanalyses uit te voeren, waar 
mogelijk op basis van naar geslacht en 
leeftijd uitgesplitste gegevens, in overleg 
met maatschappelijke organisaties; vraagt 
erom dat genderanalyses een rol spelen 
bij het vaststellen van strategische 
doelstellingen voor landen, programma’s, 
projecten en dialogen; moedigt de EU aan 
om de mogelijkheden te verkennen voor 
het systematischer delen, beheren en 
bijwerken van genderanalyses;

Or. en

Amendement 194
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er 
concrete en bindende doelstellingen in op 
te nemen over de aanwezigheid van 

Schrappen
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vrouwen in leidinggevende functies; 
beveelt als streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en ‑operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

Or. es

Amendement 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er 
concrete en bindende doelstellingen in op 
te nemen over de aanwezigheid van 
vrouwen in leidinggevende functies; 
beveelt als streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en ‑operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

Schrappen

Or. fr

Amendement 196
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Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er 
concrete en bindende doelstellingen in op 
te nemen over de aanwezigheid van 
vrouwen in leidinggevende functies; 
beveelt als streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en ‑operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

10. neemt kennis van de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023;

Or. it

Amendement 197
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er 
concrete en bindende doelstellingen in op 
te nemen over de aanwezigheid van 
vrouwen in leidinggevende functies; 
beveelt als streefdoel aan om 50 % van de 

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023 en nodigt de EDEO 
uit om deze te zijner tijd te evalueren en te 
overwegen specifieke en meetbare 
doelstellingen vast te stellen, ook inzake de 
aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies;
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leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en -operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

Or. en

Amendement 198
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er concrete 
en bindende doelstellingen in op te nemen 
over de aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies; beveelt als 
streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en -operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er concrete 
en bindende doelstellingen in op te nemen 
over de aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies; beveelt als 
streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en -operaties; is ingenomen met de 
vooruitgang die de Europese Commissie 
in dit opzicht heeft geboekt met het 
realiseren van 41 % vrouwelijke 
leidinggevenden op alle niveaus; betreurt 
het feit dat de EDEO nog ver verwijderd is 
van het bereiken van deze doelstelling en 
verzoekt de huidige VV/HV de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
deze situatie te verhelpen; betreurt 
bovendien dat er in de EU-instellingen 
geen andere streefdoelen op het gebied van 
diversiteit zijn en dat er geen sprake is van 
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algemene diversiteit, met name wat ras, 
vaardigheid en etnische achtergrond 
betreft;

Or. en

Amendement 199
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er concrete 
en bindende doelstellingen in op te nemen 
over de aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies; beveelt als 
streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en -operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

10. is ingenomen met de gender- en 
gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023; dringt erop aan dat 
de strategie wordt bijgewerkt door er 
concrete en bindende doelstellingen in op 
te nemen over de aanwezigheid van 
vrouwen in leidinggevende functies; voert 
een discussie over andere streefdoelen op 
het gebied van diversiteit en over de 
algemene diversiteit in de EU-instellingen, 
met name wat ras, vaardigheid en etnische 
achtergrond betreft;

Or. en

Amendement 200
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de gender- en 10. is ingenomen met de gender- en 
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gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er concrete 
en bindende doelstellingen in op te nemen 
over de aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies; beveelt als 
streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en -operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

gelijkekansenstrategie van de EDEO voor 
de periode 2018-2023, maar betreurt het 
gebrek aan specifieke en meetbare 
doelstellingen; dringt erop aan dat de 
strategie wordt bijgewerkt door er concrete 
doelstellingen in op te nemen over de 
aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies; beveelt als 
streefdoel aan om 50 % van de 
leidinggevende functies door vrouwen te 
laten invullen, onder meer als hoofd van 
een delegatie of hoofd van GVDB-missies 
en -operaties; betreurt bovendien dat er in 
de EU-instellingen geen andere 
streefdoelen op het gebied van diversiteit 
zijn en dat er geen sprake is van algemene 
diversiteit, met name wat ras, vaardigheid 
en etnische achtergrond betreft;

Or. en

Amendement 201
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de deelname van 
vrouwen aan GVDB-missies bijdraagt tot 
de doeltreffendheid van de missie en de 
geloofwaardigheid van de EU als 
voorstander van gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen in de hele wereld 
bevordert1 bis; verzoekt de lidstaten en de 
EU-instellingen in dit verband de 
deelname van vrouwen aan GVDB-
missies te bevorderen;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2017/603855/EXPO_STU(2
017)603855_EN.pdf
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Or. en

Amendement 202
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 203
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken;

Schrappen



PE650.560v01-00 122/159 AM\1203796NL.docx

NL

Or. es

Amendement 204
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken;

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken, met voldoende middelen om 
zijn taken uit te voeren en met een 
functiebeschrijving waarin zijn 
verantwoordelijkheden voor de 
operationele en politieke portefeuilles 
worden beschreven; benadrukt dat deze 
contactpunten rechtstreeks verslag 
moeten uitbrengen aan het hoofd van de 
EU-delegatie/hoofd van de afdeling, 
toegang moeten hebben tot alle relevante 
documenten die zij nodig hebben om hun 
taken uit te voeren, volledig betrokken 
moeten zijn bij het ontwerp, de uitvoering 
en de monitoring van concrete projecten 
en dat zij, waar passend, beschikken over 
leidinggevende verantwoordelijkheden; 
verzoekt om specifieke richtsnoeren voor 
gendergelijkheid voor alle EU-delegaties; 
wijst op de noodzaak om een nieuw EU-
begrotingsonderdeel op te nemen ter 
financiering van de functie van 
genderadviseurs in militaire GVDB-
missies;

Or. en
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Amendement 205
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken;

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken; beklemtoont dat alle 
contactpunten voor genderkwesties 
voldoende tijd en capaciteit tot hun 
beschikking moeten hebben om hun taken 
uit te voeren; benadrukt de noodzaak van 
opleiding om ervoor te zorgen dat 
contactpersonen voor genderkwesties de 
vaardigheden kunnen ontwikkelen die zij 
nodig hebben om de aan hen toegewezen 
taken uit te voeren; onderstreept de 
noodzaak om functiebeschrijvingen en 
contracten bij te werken om hierin de 
relevante verantwoordelijkheden op te 
nemen in verband met de bevordering van 
de gendergelijkheid binnen functies op 
alle niveaus;

Or. en

Amendement 206
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken;

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat de EU-delegaties in het 
buitenland gelijke rechten en voorwaarden 
voor vrouwen en mannen waarborgen bij 
de uitvoering van de werkzaamheden van 
de delegatie;

Or. it

Amendement 207
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken;

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen;

Or. en

Amendement 208
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op ervoor te zorgen 
dat de EU-delegaties over een voltijds 
contactpunt voor genderkwesties 
beschikken;

11. verzoekt de VV/HV ervoor te 
zorgen dat hoofden van EU-delegaties in 
het buitenland de formele 
verantwoordelijkheid krijgen om te 
waarborgen dat gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle aspecten van de 
werkzaamheden van de delegatie en om 
hierover verslag uit te brengen; roept de 
VV/HV er voorts toe op te zorgen voor 
vlotte werkstromen en de bureaucratie in 
de EU-delegaties tot een minimum te 
beperken;

Or. en

Amendement 209
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de verwezenlijking 
van gendergelijkheid niet mogelijk is 
zonder genderresponsieve leiders; dringt 
in dit verband aan op verplichte opleiding 
inzake gendergelijkheid voor iedereen die 
in de EDEO een functie in het 
middenkader of het hoger management 
bekleedt en voor de 
hoofden/commandanten van GVDB-
missies en -operaties;

Schrappen

Or. fr

Amendement 210
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de verwezenlijking 
van gendergelijkheid niet mogelijk is 
zonder genderresponsieve leiders; dringt 
in dit verband aan op verplichte opleiding 
inzake gendergelijkheid voor iedereen die 
in de EDEO een functie in het 
middenkader of het hoger management 
bekleedt en voor de 
hoofden/commandanten van GVDB-
missies en -operaties;

Schrappen

Or. it

Amendement 211
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de verwezenlijking 
van gendergelijkheid niet mogelijk is 
zonder genderresponsieve leiders; dringt 
in dit verband aan op verplichte opleiding 
inzake gendergelijkheid voor iedereen die 
in de EDEO een functie in het 
middenkader of het hoger management 
bekleedt en voor de 
hoofden/commandanten van GVDB-
missies en -operaties;

Schrappen

Or. es

Amendement 212
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement
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12. benadrukt dat de verwezenlijking 
van gendergelijkheid niet mogelijk is 
zonder genderresponsieve leiders; dringt in 
dit verband aan op verplichte opleiding 
inzake gendergelijkheid voor iedereen die 
in de EDEO een functie in het 
middenkader of het hoger management 
bekleedt en voor de 
hoofden/commandanten van GVDB-
missies en -operaties;

12. benadrukt dat de verwezenlijking 
van gendergelijkheid niet mogelijk is 
zonder genderresponsieve leiders; dringt in 
dit verband aan op verplichte opleiding 
inzake gendergelijkheid voor iedereen die 
in de EDEO een functie in het 
middenkader of het hoger management 
bekleedt en voor de 
hoofden/commandanten van GVDB-
missies en -operaties; benadrukt dat de 
opdrachtbrieven en functiebeschrijvingen 
voor de nieuwe hoofden van EU-
delegaties specifieke verwijzingen naar 
gendergelijkheid moeten omvatten; wijst 
erop dat hun evaluaties specifieke criteria 
moeten omvatten ten aanzien van de 
werkzaamheden die zijn verricht om te 
zorgen voor gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 213
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de verwezenlijking 
van gendergelijkheid niet mogelijk is 
zonder genderresponsieve leiders; dringt in 
dit verband aan op verplichte opleiding 
inzake gendergelijkheid voor iedereen die 
in de EDEO een functie in het 
middenkader of het hoger management 
bekleedt en voor de 
hoofden/commandanten van GVDB-
missies en -operaties;

12. benadrukt dat de verwezenlijking 
van gendergelijkheid niet mogelijk is 
zonder genderresponsieve leiders; dringt in 
dit verband aan op voor de eenheid 
specifieke opleidingsprogramma’s inzake 
gendergelijkheid voor iedereen die in de 
EDEO een functie in het middenkader of 
het hoger management bekleedt en voor de 
hoofden/commandanten van GVDB-
missies en -operaties;

Or. en

Amendement 214
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept op tot een voortdurende 
culturele verschuiving, met inbegrip van 
de betere coördinatie tussen EU-
instellingen en tussen deze instellingen en 
de EU-lidstaten; roept in dit verband op 
tot een betere opname van overwegingen 
ten aanzien van gendergelijkheid en 
mensenrechten in beleids- en politieke 
dialogen teneinde de rol bij het 
bevorderen van de verantwoording in het 
humanitaire systeem verder te versterken;

Or. en

Amendement 215
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt het feit dat het aantal 
vrouwen dat werkzaam is in het kader van 
GVDB-missies, en met name militaire 
operaties, nog steeds erg laag is; herinnert 
eraan dat genderdiversiteit in het GVDB 
belangrijk is voor het uitvoeren van veel 
operationele taken en voor de 
doeltreffende uitvoering van taken zoals 
het vergroten van het situationeel 
bewustzijn, het bereiken van verschillende 
groepen in de samenleving en het verder 
versterken van de opleiding en 
monitoring;

Or. en

Amendement 216
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt om een actieve 
bevordering en ondersteuning van 
uitgebreide opleidingen voor alle 
personeelsleden over 
gendermainstreaming en genderanalyse; 
wijst erop dat voor deze opleidingen op de 
middellange en lange termijn een follow-
up moet worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 217
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt er bij de EDEO op aan de 
noodzaak van een bindende politieke 
toezegging te bevorderen om het aantal 
vrouwen in de missies en operaties voor 
crisisbeheersing van de EU te doen 
toenemen; dringt er bij de lidstaten op aan 
manieren te verkennen om het beleid voor 
werving en behoud te versterken en de 
participatie van vrouwen aan missies voor 
vredesopbouw en vredeshandhaving te 
bevorderen en meer vrouwelijke 
kandidaten voor te stellen om te dienen 
als hoofden van de delegaties, SVEU’s en 
hoofden van missies en operaties;

Or. en

Amendement 218
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Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderstreept de noodzaak van een 
vereenvoudigde methode voor 
verslaglegging in alle gendergerelateerde 
aspecten van de EU teneinde de 
bureaucratie tot een minimum te 
beperken; roept op tot de ontwikkeling 
van onlineverslaglegging, duidelijke 
sjablonen en de verstrekking van een 
handleiding om de werkzaamheden van 
de delegaties te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 219
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt om een actualisering van 
de bijgewerkte algemene gedragsnormen 
voor GVDB-missies en -operaties om 
hierin het beginsel op te nemen van 
nultolerantie voor niet-optreden van EU-
leiders en -management ten aanzien van 
seksueel en gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 220
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. onderstreept dat het 
belangrijk is dat de EU-lidstaten het 
gebruik van genderanalyse en de 
consistente gendermainstreaming 
aanzienlijk blijven verbeteren, met 
inbegrip van het verzamelen en gebruik 
van naar geslacht en leeftijd uitgesplitste 
gegevens en gendergevoelige indicatoren 
bij de identificatie, planning, uitvoering 
en monitoring en evaluatie van alle 
processen binnen het externe optreden 
van de EU; onderstreept dat deze 
gebieden handel, investeringen in verband 
met infrastructuur, investeringen van de 
particuliere sector en initiatieven in 
verband met de veiligheid en 
klimaatverandering omvatten en dat bij al 
het extern optreden bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan thematische 
gebieden met een doelstelling en inhoud 
die mogelijk verandering teweeg kunnen 
brengen ten aanzien van gender;

Or. en

Amendement 221
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. wijst op het belang van het 
toepassen van een nultolerantiebeleid ten 
aanzien van gevallen van seksuele of 
gendergerelateerde intimidatie en van het 
ondersteunen van institutionele 
structuren die gericht zijn op het 
voorkomen van seksueel of 
gendergerelateerd geweld; betreurt dat 
slechts een paar EU-GVDB-missies 
opleidingen aanbieden over seksuele of 
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gendergerelateerde intimidatie en verzoekt 
de EDEO en de lidstaten alle 
inspanningen te ondersteunen om 
seksueel en gendergerelateerd geweld 
binnen internationale 
vredeshandhavingsoperaties te bestrijden 
en ervoor te zorgen dat klokkenluiders en 
slachtoffers doeltreffend worden 
beschermd;

Or. en

Amendement 222
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Ondertitel 3

Ontwerpresolutie Amendement

Een prioriteit maken van de bescherming 
en bevordering van vrouwenrechten en de 
participatie van vrouwen

Een prioriteit maken van de bescherming 
en bevordering van de rechten van 
vrouwen en meisjes en hun participatie

Or. en

Amendement 223
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de EU en de lidstaten ertoe 
op alle internationale verbintenissen met 
betrekking tot de mondiale agenda inzake 
gendergelijkheid na te leven; roept hen er 
bovendien toe op partnerlanden aan te 
moedigen en te ondersteunen om de 
voorbehouden die zij hebben gemaakt met 
betrekking tot het CEDAW in te trekken, 
alsook om uitvoering te geven aan de 
verklaring en het actieprogramma van 
Peking die uit de vierde 

Schrappen
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Wereldvrouwenconferentie van 1995 zijn 
voortgekomen, onder meer door middel 
van wetgeving;

Or. es

Amendement 224
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de EU en de lidstaten ertoe 
op alle internationale verbintenissen met 
betrekking tot de mondiale agenda inzake 
gendergelijkheid na te leven; roept hen er 
bovendien toe op partnerlanden aan te 
moedigen en te ondersteunen om de 
voorbehouden die zij hebben gemaakt met 
betrekking tot het CEDAW in te trekken, 
alsook om uitvoering te geven aan de 
verklaring en het actieprogramma van 
Peking die uit de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van 1995 zijn 
voortgekomen, onder meer door middel 
van wetgeving;

Schrappen

Or. fr

Amendement 225
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de EU en de lidstaten ertoe op 
alle internationale verbintenissen met 
betrekking tot de mondiale agenda inzake 
gendergelijkheid na te leven; roept hen er 
bovendien toe op partnerlanden aan te 

13. verzoekt de EU en de lidstaten hun 
inspanningen te versterken om de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te 
verbeteren in overeenstemming met alle 
internationale verbintenissen en beste 
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moedigen en te ondersteunen om de 
voorbehouden die zij hebben gemaakt met 
betrekking tot het CEDAW in te trekken, 
alsook om uitvoering te geven aan de 
verklaring en het actieprogramma van 
Peking die uit de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van 1995 zijn 
voortgekomen, onder meer door middel 
van wetgeving;

praktijken met betrekking tot de mondiale 
agenda inzake gendergelijkheid; roept hen 
er bovendien toe op partnerlanden aan te 
moedigen en te ondersteunen door middel 
van aanbevelingen om de rechten van 
vrouwen te bevorderen, waarbij zij het 
belang benadrukken van de naleving van 
de toezeggingen van onder andere het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen 
(CEDAW) en de verklaring en het 
actieprogramma van Peking die uit de 
vierde Wereldvrouwenconferentie van 
1995 zijn voortgekomen; benadrukt het 
belang van de aanbeveling van de 
OESO/DAC inzake het beëindigen van 
seksuele uitbuiting, misbruik en 
intimidatie in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking en 
humanitaire hulp; is in dit verband 
verheugd over de nadruk op de aanpak 
van misbruik en intimidatie door 
relevante belanghebbenden op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking in de 
humanitaire context en in 
conflictgerelateerde situaties in het kader 
van samenwerking en humanitaire hulp;

Or. en

Amendement 226
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis.  verzoekt de EDEO te overwegen 
een evaluatie uit te voeren van de “EU-
richtsnoeren inzake geweld tegen 
vrouwen en meisjes en de bestrijding van 
alle vormen van discriminatie van 
vrouwen en meisjes” teneinde 
verwijzingen toe te voegen naar specifieke 
maatregelen ter bestrijding van het 
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toenemende aantal aanvallen op en 
bedreigingen van vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers en 
transgenders of genderdiverse personen 
en om de richtsnoeren af te stemmen op 
de definities en aanbevelingen van het 
Verdrag van Istanbul;

Or. en

Amendement 227
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de EU en de lidstaten te 
zorgen voor een toereikende begroting 
voor onderwijs in noodsituaties om te 
waarborgen dat elk meisje kan slagen, 
ondanks conflicten en natuurrampen;

Or. en

Amendement 228
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering 
van de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten 
te erkennen en te ontwikkelen om een 
betere en doeltreffendere respons te 
kunnen bieden ter preventie van de 
specifieke situatie, bedreigingen en 
risicofactoren waar verdedigers van de 

Schrappen
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mensenrechten van vrouwen mee te 
kampen hebben;

Or. es

Amendement 229
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering 
van de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten 
te erkennen en te ontwikkelen om een 
betere en doeltreffendere respons te 
kunnen bieden ter preventie van de 
specifieke situatie, bedreigingen en 
risicofactoren waar verdedigers van de 
mensenrechten van vrouwen mee te 
kampen hebben;

Schrappen

Or. fr

Amendement 230
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten te 
erkennen en te ontwikkelen om een betere 

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten te 
erkennen en te ontwikkelen om een betere 
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en doeltreffendere respons te kunnen 
bieden ter preventie van de specifieke 
situatie, bedreigingen en risicofactoren 
waar verdedigers van de mensenrechten 
van vrouwen mee te kampen hebben;

en doeltreffendere respons te kunnen 
bieden ter preventie van de specifieke 
situatie, bedreigingen en risicofactoren 
waar verdedigers van de mensenrechten 
van vrouwen mee te kampen hebben; 
verzoekt om de onmiddellijke invoering 
van een genderperspectief en specifieke 
maatregelen ter ondersteuning van 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in 
alle programma’s en instrumenten die 
gericht zijn op de bescherming van 
mensenrechtenverdedigers;

Or. en

Amendement 231
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten 
te erkennen en te ontwikkelen om een 
betere en doeltreffendere respons te kunnen 
bieden ter preventie van de specifieke 
situatie, bedreigingen en risicofactoren 
waar verdedigers van de mensenrechten 
van vrouwen mee te kampen hebben;

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
om een betere en doeltreffendere respons te 
kunnen bieden ter preventie van de 
specifieke situatie, bedreigingen en 
risicofactoren waar verdedigers van de 
mensenrechten van vrouwen mee te 
kampen hebben;

Or. it

Amendement 232
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten 
te erkennen en te ontwikkelen om een 
betere en doeltreffendere respons te 
kunnen bieden ter preventie van de 
specifieke situatie, bedreigingen en 
risicofactoren waar verdedigers van de 
mensenrechten van vrouwen mee te 
kampen hebben;

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
teneinde de bedreigingen en risicofactoren 
te beperken waar verdedigers van de 
mensenrechten van vrouwen mee te 
kampen hebben, zoals verwoord in het 
actieplan inzake mensenrechten 2020-
2024;

Or. en

Amendement 233
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten te 
erkennen en te ontwikkelen om een betere 
en doeltreffendere respons te kunnen 
bieden ter preventie van de specifieke 
situatie, bedreigingen en risicofactoren 
waar verdedigers van de mensenrechten 
van vrouwen mee te kampen hebben;

14. verzoekt de VV/HV, de EDEO en 
de lidstaten om de volledige uitvoering van 
de EU-richtsnoeren over 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen 
en een bijlage vast te stellen om 
aanvullende strategieën en instrumenten te 
erkennen en te ontwikkelen om een betere 
en doeltreffendere respons te kunnen 
bieden ter preventie van de specifieke 
situatie, bedreigingen en risicofactoren 
waar verdedigers van de mensenrechten 
van vrouwen, met inbegrip van meisjes en 
jonge vrouwelijke activisten, mee te 
kampen hebben;

Or. en

Amendement 234
Frances Fitzgerald
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de EDEO samen te 
werken met partnerlanden om de status 
van vrouwen te bevorderen, waaronder op 
gebieden zoals erfrechten voor eigendom 
en land, toegang tot een wettelijke status 
door middel van onder meer 
geboorteregistratie, een verminderde druk 
van onbetaalde zorgtaken, toegang tot 
financiële en digitale geletterdheid, 
technisch en beroepsonderwijs en -
opleiding en de bescherming tegen 
kinderarbeid en andere vormen van 
uitbuiting;

Or. en

Amendement 235
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op de noodzaak om een 
genderperspectief toe te passen binnen het 
migratiebeleid van de EU dat de rechten 
van vrouwen en meisjes die asiel zoeken 
of vluchten waarborgt, om onmiddellijk 
gendergevoelige asiel- en 
migratieprocedures in te voeren en de 
werkzaamheden te intensiveren om te 
zorgen voor de juiste identificatie en 
bescherming tegen potentieel geweld, 
intimidatie, verkrachting en 
vrouwenhandel bij opvangcentra in heel 
Europa;

Or. en
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Amendement 236
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Europese Commissie 
de NDICI-verordening te versterken om te 
voorzien in duidelijke doelstellingen voor 
het waarborgen van 
gendermainstreaming en gerichte 
maatregelen door gendergerelateerde 
discriminatie aan te pakken om alle 
aspecten van ongelijkheid waarmee 
vrouwen en meisjes te maken hebben te 
bestrijden, in lijn met de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en het 
genderactieplan;

Or. en

Amendement 237
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
ervoor te zorgen dat gendergelijkheid 
naar behoren in aanmerking wordt 
genomen bij het onderhandelen over 
nieuwe of het herzien van bestaande 
handels- en associatieovereenkomsten; 
verzoekt de Commissie en de Raad de 
opname van een specifiek 
genderhoofdstuk in handels- en 
associatieovereenkomsten van de EU te 
bevorderen en te ondersteunen en om 
ervoor te zorgen dat dit specifiek voorziet 
in bindende verplichtingen om de 
gendergelijkheid en de empowerment van 
vrouwen te eerbiedigen en te bevorderen; 
roept op tot de bevordering van beginselen 
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van internationaal erkende normen, 
internationale overeenkomsten en VN-
verdragen en verplichtingen ten aanzien 
van de rechten van vrouwen en meisjes, 
gendergelijkheid, gendermainstreaming 
en de empowerment van vrouwen in deze 
overeenkomsten, op basis van de 
verklaring van Peking en het 
actieplatform, de SDG’s, CEDAW en de 
fundamentele IAO-verdragen; verzoekt de 
Commissie het gendereffect van het EU-
handelsbeleid en EU-overeenkomsten op 
te nemen in effectbeoordelingen voor- en 
achteraf, en om ervoor te zorgen dat 
handelsovereenkomsten de bestaande 
ongelijkheden niet verergeren of leiden tot 
nieuwe ongelijkheden;

Or. en

Amendement 238
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de VV/HV, de 
EDEO en de lidstaten de rechten van 
vrouwen en meisjes te beschermen en te 
zorgen voor hun volledige en 
betekenisvolle participatie in de 
verschillende stadia van de conflictcyclus 
in het kader van de conflictpreventie en 
bemiddelingsactiviteiten van de EU; roept 
op tot de mainstreaming van het 
genderperspectief door middel van de 
opname van kennis over gender, 
waaronder over gendergerelateerd geweld 
en seksueel geweld in verband met 
conflicten, op alle niveaus van de 
vredeshandhaving, evenals door middel 
van de aanzienlijke uitbreiding van het 
aantal vrouwen in andere belangrijke 
functies op alle niveaus van operaties 
voor conflictpreventie en 
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vredeshandhaving;

Or. en

Amendement 239
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de samenwerking met derde 
landen te verbeteren teneinde alle vormen 
van mensenhandel te bestrijden, waarbij 
zij bijzondere aandacht besteden aan de 
genderdimensie van mensenhandel om 
specifiek kindhuwelijken, de seksuele 
uitbuiting van vrouwen en meisjes en 
sekstoerisme te bestrijden; roept op tot een 
verplichte effectbeoordeling van de 
risico’s die verbonden zijn met een derde 
land ten aanzien van mensenhandel als 
onderdeel van de algemene voorwaarden 
vooraf van alle overeenkomsten voor 
visumversoepeling; wijst erop dat het 
noodzakelijk is om de doeltreffende 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van mensenhandel op te nemen als 
een van de verplichte criteria waaraan 
moet worden voldaan om een 
visumversoepelingsovereenkomst te 
mogen sluiten; verzoekt de Commissie, de 
Raad en de EDEO om in hun 
onderhandelingen met derde landen over 
associatie- en 
samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen een benchmarkkader voor 
samenwerking in te voeren ten aanzien 
van de doeltreffende bestrijding van 
mensenhandel, met inbegrip van een 
transparant protocol voor het opslaan van 
gegevens inzake doorverwijzingen en de 
vervolging van mensenhandel; roept op 
tot de vaststelling van een gendergevoelige 
benadering van mensenhandel, door de 
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impact ervan op de verwezenlijking van 
een breed scala aan mensenrechten in de 
context van conflicten uitgebreid aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 240
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds 
minder ruimte te geven, en vraagt om 
specifieke maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, 
de EDEO, de lidstaten en de hoofden van 
de EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke 
organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

Schrappen

Or. es

Amendement 241
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds 
minder ruimte te geven, en vraagt om 
specifieke maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, 
de EDEO, de lidstaten en de hoofden van 
de EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke 
organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

15. verzoekt de EU-delegaties het 
voorrecht van medisch ondersteunde 
voortplanting uitsluitend voor te 
behouden aan onvruchtbare paren van 
verschillend geslacht die gehuwd zijn of 
een stabiele relatie hebben;

Or. fr

Amendement 242
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
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waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan 
initiatieven te steunen die erop gericht 
zijn negatieve gendernormen en 
stereotypen uit te dagen en te veranderen 
in alle situaties die leiden tot discriminatie 
en marginalisering, zoals VGV en 
kindhuwelijken;

Or. en

Amendement 243
Simona Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds 
minder ruimte te geven, en vraagt om 
specifieke maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, 
de EDEO, de lidstaten en de hoofden van 
de EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

15. dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

Or. en
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Amendement 244
Elena Kountoura

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen tegen bedreigingen, 
intimidatie, geweld en haatzaaiende 
uitlatingen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

Or. en

Amendement 245
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
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maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke steun voor plaatselijke 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en een goed 
niveau voor hun capaciteitsopbouw te 
waarborgen en vraagt om samenwerking 
en overleg met deze organisaties als 
standaardonderdeel op te nemen in hun 
werkzaamheden;

Or. en

Amendement 246
Lena Düpont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, 
de EDEO, de lidstaten en de hoofden van 
de EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

15. verzoekt de EU-delegaties de stand 
van zaken ten aanzien van 
gendergelijkheid en de situatie van het 
maatschappelijk middenveld te monitoren, 
en vraagt om specifieke maatregelen te 
nemen om maatschappelijke organisaties te 
beschermen; verzoekt de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties te zorgen voor politieke en 
financiële steun voor plaatselijke 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

Or. en
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Amendement 247
Isabella Tovaglieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te zorgen voor 
politieke en financiële steun voor 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

15. verzoekt de EU-delegaties de 
achteruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten te 
monitoren, evenals de tendens om het 
maatschappelijk middenveld steeds minder 
ruimte te geven, en vraagt om specifieke 
maatregelen te nemen om 
maatschappelijke organisaties te 
beschermen; dringt er bij de Commissie, de 
EDEO, de lidstaten en de hoofden van de 
EU-delegaties op aan te overleggen met 
plaatselijke maatschappelijke organisaties, 
waaronder vrouwenorganisaties en 
vrouwenrechtenverdedigers, en vraagt om 
samenwerking en overleg met deze 
organisaties als standaardonderdeel op te 
nemen in hun werkzaamheden;

Or. it

Amendement 248
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. erkent het feit dat humanitaire 
crises de behoefte aan diensten voor 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten intensiveren, aangezien crises 
leiden tot een verhoogd risico voor 
vrouwen en meisjes, waaronder bijzonder 
kwetsbare groepen zoals vluchtelingen- en 
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migrantenmeisjes, om te worden 
blootgesteld aan seksueel en 
gendergerelateerd geweld, seksueel 
overdraagbare aandoeningen, seksuele 
uitbuiting en ongewenste zwangerschap; 
verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten derhalve hoge prioriteit te 
verlenen aan het volledige spectrum van 
leeftijdsgevoelige diensten voor seksuele 
en reproductieve gezondheid in het kader 
van hun humanitaire respons en om de 
continuïteit van de steun te waarborgen 
voor diensten voor gezinsplanning in het 
geheel van humanitaire hulp en 
ontwikkeling; roept op tot een sterker 
optreden ten aanzien van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten als 
voorwaarde om te kunnen komen tot 
gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen en meisjes, en wijst erop dat 
passende instrumenten nodig zijn om de 
vooruitgang met betrekking tot het 
waarborgen van universele toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten te meten, zoals overeengekomen 
in overeenstemming met de verbintenis 
van de EU tot uitvoering van het 
actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling (ICPD), het 
actieprogramma van Peking en de 
resultaten van de toetsingsconferenties 
ervan volgens SDG 5.6; wijst op de 
noodzaak van het verrichten en 
ondersteunen van inspanningen ter 
voorkoming van seksueel en 
gendergerelateerd geweld door middel van 
bewustmakingsactiviteiten over gender 
waarbij jongens en mannen worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 249
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de 
EDEO het universele genot van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten 
systematisch te ondersteunen, onder meer 
door middel van een doeltreffende 
toegang tot uitgebreide seksuele 
voorlichting, voorbehoedsmiddelen, 
gezinsplanning, veilige en legale 
abortusdiensten en hoogwaardige 
gezondheidszorg voor moeders en de 
eerbiediging van het recht van vrouwen 
om over hun eigen lichaam te beslissen en 
te worden beschermd tegen alle vormen 
van discriminatie, dwang of geweld in dit 
opzicht; verzoekt de Europese Commissie 
de gevolgen van de “global gag rule” 
tegen te gaan door de financiering van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten aanzienlijk te ondersteunen, ook 
via het nieuwe NDICI;

Or. en

Amendement 250
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. veroordeelt alle vormen van 
geweld tegen vrouwen en meisjes, met 
inbegrip van mensenhandel, seksuele 
uitbuiting, gedwongen huwelijken, 
eergerelateerde misdrijven, vrouwelijke 
genitale verminking (VGV) en het gebruik 
van seksueel geweld als oorlogswapen; 
verzoekt de EU en haar lidstaten het 
Verdrag van Istanbul te ratificeren, als 
het eerste wettelijk bindende 
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internationale instrument ter voorkoming 
en bestrijding van geweld tegen vrouwen 
en zo een voorbeeld te zijn voor de wereld 
en zich ertoe te verbinden dergelijk 
geweld op geloofwaardige wijze uit te 
bannen in het kader van de externe 
betrekkingen van de EU; 

Or. en

Amendement 251
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat het waarborgen van 
een betekenisvolle en evenwichtige 
participatie van vrouwen aan EU-
onderhandelingen in het kader van het 
buitenlands beleid en processen voor 
vrede en veiligheid verband houdt met 
meer economische groei, een afname van 
de mensenrechtenschendingen en de 
bevordering van de mondiale veiligheid, 
democratie en duurzame vrede;

Or. en

Amendement 252
Pernille Weiss, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. dringt erop aan dat meisjes en 
vrouwen die slachtoffers zijn van 
verkrachting tijdens oorlogen toegang 
moeten hebben tot niet-discriminerende 
zorg, en met name tot uitgebreide 
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medische zorg; onderstreept in dit 
verband dat de bescherming van het recht 
van vrouwen en meisjes op leven en 
waardigheid moet worden gewaarborgd 
door schadelijke praktijken actief te 
bestrijden; benadrukt dat het gebruik van 
verkrachting als wapen voor oorlog en 
onderdrukking moet worden uitgebannen 
en dat de EU druk moet uitoefenen op 
regeringen van derde landen en alle 
belanghebbenden die betrokken zijn bij 
regio’s waar dergelijk gendergerelateerd 
geweld plaatsvindt om een einde te maken 
aan deze praktijk, daders voor het gerecht 
te brengen en te werken met 
overlevenden, getroffen vrouwen en 
gemeenschappen om hen te helpen te 
genezen en te herstellen;

Or. en

Amendement 253
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. erkent dat gendergelijkheid een 
voorwaarde is voor vrede, veiligheid en 
duurzame ontwikkeling en het efficiënte 
beheer van klimaatuitdagingen en dat 
klimaatactie een gender- en 
intersectioneel perspectief moet omvatten 
om een eerlijke en rechtvaardige transitie 
mogelijk te maken waarbij niemand aan 
zijn lot wordt overgelaten; betreurt dat 
slechts 30 % van de 
klimaatonderhandelaars vrouw is en 
herinnert eraan dat een betekenisvolle en 
gelijke participatie van vrouwen in 
besluitvormingsorganen voor 
klimaatbeleid en -actie op EU-, nationaal 
en lokaal niveau essentieel is voor het 
bereiken van de klimaatdoelstellingen 
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voor de lange termijn; vraagt de EU en de 
lidstaten de toegang van 
vrouwenorganisaties tot internationale 
klimaatfondsen te waarborgen;

Or. en

Amendement 254
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. wijst op de noodzaak om meer 
aandacht te besteden aan de inclusie van 
vrouwen in besluitvormingsprocessen 
inzake klimaatverandering, aangezien 
vrouwen en meisjes onevenredig worden 
getroffen door klimaatverandering, met 
name vanwege de aanhoudende culturele 
en structurele genderongelijkheden; 
dringt erop aan dat het GAP III duidelijke 
banden moet hebben met de 
Overeenkomst van Parijs en de toegang 
van vrouwenorganisaties tot 
internationale klimaatfondsen moet 
waarborgen;

Or. en

Amendement 255
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt de EU een grotere 
participatie van vrouwen aan processen 
voor vredeshandhaving en vredesopbouw 
en militaire en civiele 
crisisbeheersingsmissies van de EU te 
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bevorderen; onderstreept de belangrijke 
rol die vrouwen spelen bij het bevorderen 
van de dialoog, het winnen van 
vertrouwen, het vormen van 
vredescoalities en het bieden van 
verschillende perspectieven op de 
betekenis van vrede en veiligheid, met 
name op het gebied van conflictpreventie 
en -oplossing en heropbouw na 
conflicten; merkt op dat de bevordering 
van de rechten van vrouwen in crises of 
door conflicten geteisterde landen zorgt 
voor sterkere en veerkrachtigere 
samenlevingen;

Or. en

Amendement 256
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt dat de universele 
eerbiediging van en toegang tot seksuele 
en reproductieve gezondheid bijdragen tot 
het behalen van alle aan gezondheid 
gerelateerde SDG’s, zoals prenatale zorg 
en maatregelen om geboortes met een 
hoog risico te voorkomen en baby- en 
kindersterfte te beperken; merkt op dat de 
toegang tot diensten voor gezinsplanning 
en gezondheidszorg voor moeders 
belangrijke elementen zijn om de levens 
van vrouwen te redden;

Or. en

Amendement 257
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. erkent het feit dat 
humanitaire crises problemen in verband 
met de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten verergeren en 
herinnert eraan dat vrouwen en meisjes in 
crisiszones bijzonder worden blootgesteld 
aan seksueel geweld, seksueel 
overdraagbare ziekten, seksuele uitbuiting 
en ongewenste zwangerschap;

Or. en

Amendement 258
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. wijst erop dat de inzet voor 
het voorkomen, bestrijden en vervolgen 
van alle soorten seksueel en 
gendergerelateerd geweld, met inbegrip 
van huiselijk geweld, schadelijke 
praktijken zoals vrouwelijke genitale 
verminking en kind-, vroege en 
gedwongen huwelijken, eergerelateerd 
geweld en seksueel en gendergerelateerd 
geweld in verband met conflicten, 
mensenhandel, seksuele uitbuiting, 
misbruik en intimidatie, online-
/cybergeweld en pesten van cruciaal 
belang is; wijst in dit verband op de 
noodzaak van slachtofferhulp en 
herinnert aan de toezegging van de EU 
om alle vormen van seksueel en 
gendergerelateerd geweld, ook tegen 
mannen en jongens, te voorkomen, 
bestrijden en vervolgen, zonder 
discriminatie op basis van de seksuele 
gerichtheid en genderidentiteit van het 
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slachtoffer; herinnert eraan dat seksueel 
en gendergerelateerd geweld zowel een 
oorzaak als het gevolg zijn van 
gendergelijkheid; benadrukt dat 
specifieke aandacht moet worden besteed 
aan vrouwen en meisjes die te maken 
hebben met meervoudige of kruisende 
vormen van discriminatie;

Or. en

Amendement 259
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. verzoekt de Commissie, de 
EDEO en de EU-delegaties om meisjes en 
jonge vrouwen te erkennen als drijvende 
krachten achter verandering en om steun 
te verlenen voor hun veilige, 
betekenisvolle en inclusieve participatie 
aan het burgerlijk en openbaar leven; 
wijst op de positieve impact die meisjes en 
vrouwen van alle leeftijden hebben bij het 
verwezenlijken van duurzame vrede en 
sociale samenhang, onder meer door 
middel van plaatselijke, door meisjes en 
vrouwen geleide initiatieven op het gebied 
van conflictpreventie en vredesopbouw;

Or. en

Amendement 260
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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15 quinquies. verzoekt de Europese 
Commissie en de lidstaten hoge prioriteit 
te verlenen aan gendergelijkheid en 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in het kader van hun humanitaire 
respons, evenals aan verantwoording en 
de toegang tot de rechter en 
schadevergoeding voor schendingen van 
de seksuele en reproductieve rechten en 
gendergerelateerd geweld, in termen van 
de opleiding van humanitaire actoren en 
van financiering;

Or. en

Amendement 261
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. neemt kennis van de 
voortdurende vooruitgang ten aanzien 
van de uitvoering van het Spotlight-
initiatief van de EU-VN om geweld tegen 
vrouwen en meisjes overal ter wereld uit 
te bannen, dat in 2018 goed was voor 
270 miljoen EUR aan toezeggingen voor 
programma’s in Afrika en Latijns-
Amerika; roept op tot sterk leiderschap 
van de EU met betrekking tot de oproep 
tot actie ter bescherming tegen 
gendergerelateerd geweld in noodsituaties 
en de steun die wordt verleend aan 
slachtoffers van seksueel en 
gendergerelateerd geweld in verband met 
conflicten en herinnert de Commissie en 
de EU-lidstaten aan het belang van de 
uitkomst van de Conferentie van Oslo 
over het beëindigen van seksueel en 
gendergerelateerd geweld in humanitaire 
crises;

Or. en
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Amendement 262
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 sexies. wijst erop dat het nieuwe 
EU-genderactieplan de bescherming, 
participatie en bevordering van de rechten 
van vrouwen in alle situaties nadrukkelijk 
moet omvatten, ongeacht het bbp, met 
inbegrip van situaties in fragiele staten en 
conflicten;

Or. en

Amendement 263
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. herinnert de Commissie 
eraan dat het beginsel van subsidiariteit, 
zoals verankerd in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 
ten allen tijde en zonder uitzonderingen 
van toepassing is op al het beleid van de 
Unie, met inbegrip van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU; wijst erop 
dat het nieuwe genderactieplan strikt in 
overeenstemming moet zijn met dit 
beginsel, maar is desalniettemin 
ingenomen met het feit dat de Commissie 
aanbevelingen doet aan de lidstaten met 
betrekking tot hun aanpak van 
gendergelijkheid door middel van extern 
optreden om de politieke doelstellingen na 
te streven in lijn met het actieplan op 
gebieden waarop zij bevoegd zijn;
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Or. en

Amendement 264
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 septies. wijst erop dat het nieuwe 
EU-genderactieplan de bescherming, 
participatie en de bevordering van de 
situatie van meisjes moet omvatten, met 
inbegrip van bijzonder kwetsbare groepen 
zoals vluchtelingen- en migrantenmeisjes 
en de bescherming tegen geweld en 
discriminatie van meisjes en hun toegang 
tot onderwijs, informatie en 
gezondheidsdiensten, waaronder de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, moet waarborgen;

Or. en

Amendement 265
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Schrappen

Or. es


