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Amendement 1
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
mensenrechten en de biogeneeskunde en 
de artikelen 3 en 4 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie,

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Visum 1

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
mensenrechten en de biogeneeskunde en 
de artikelen 3 en 4 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie,

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Visum 1

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
mensenrechten en de biogeneeskunde en 
de artikelen 3 en 4 van het Handvest van 

Schrappen
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de grondrechten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 4
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 1, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 5
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 1, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 6
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
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Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de artikelen 22, 23, 24 en 26 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 7
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de artikelen 22, 23, 24 en 26 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 8
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 2, 3, 11 en 17,

Or. en

Amendement 9
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela
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Ontwerpadvies
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 2, 3, 11 en 17,

Or. en

Amendement 10
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties van 18 december 1979 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW),

Or. en

Amendement 11
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties van 18 december 1979 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW),

Or. en
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Amendement 12
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de verklaring en het 
actieprogramma van Peking, die op 
15 september 1995 werden goedgekeurd 
tijdens de vierde 
Wereldvrouwenconferentie,

Or. en

Amendement 13
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Visum 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de verklaring en het 
actieprogramma van de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van Peking 
van 15 september 1995,

Or. en

Amendement 14
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gelet op het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
het kind van 20 november 1989,
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Or. en

Amendement 15
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Visum 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gelet op het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
het kind van 20 november 1989,

Or. en

Amendement 16
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”),

Or. en

Amendement 17
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Visum 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement



AM\1216252NL.docx 9/50 PE659.040v01-00

NL

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (het “Verdrag van 
Istanbul”),

Or. en

Amendement 18
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Visum 2

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het jaarverslag 2015 over 
mensenrechten en democratie in de 
wereld,

– gezien de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en het feit 
dat mensenrechten universeel, 
onvervreemdbaar, van elkaar afhankelijk 
en aan elkaar gerelateerd zijn,

Or. en

Amendement 19
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Visum 2

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het jaarverslag 2015 over 
mensenrechten en democratie in de wereld,

– gezien het jaarverslag 2018 over 
mensenrechten en democratie in de wereld,

Or. en

Amendement 20
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela
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Ontwerpadvies
Visum 2

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het jaarverslag 2015 over 
mensenrechten en democratie in de wereld,

– gezien het jaarverslag 2018 over 
mensenrechten en democratie in de wereld,

Or. en

Amendement 21
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de voltooiing van het EU-
actieplan inzake mensenrechten en 
democratie 2015-2019,

Or. en

Amendement 22
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het nieuwe EU-actieplan 
inzake mensenrechten en democratie 
2020-2024,

Or. en

Amendement 23
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho
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Ontwerpadvies
Visum 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het genderactieplan 2016-
2020 getiteld “Gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen: het leven van 
meisjes en vrouwen veranderen via de 
externe betrekkingen van de EU 2016-
2020” (GAP II),

Or. en

Amendement 24
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (“het Verdrag van 
Istanbul”) van 11 mei 2011,

Or. en

Amendement 25
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de agenda inzake vrouwen, 
vrede en veiligheid (VN-resolutie 
nr. 1325) en de strategische aanpak van 
de EU inzake vrouwen, vrede en 
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veiligheid en het bijbehorende actieplan 
voor de periode 2019-2024,

Or. en

Amendement 26
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de vijfde VN-doelstelling 
voor duurzame ontwikkeling (SDG 5),

Or. en

Amendement 27
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 18 maart 2019 tot goedkeuring van de 
EU-mensenrechtenrichtsnoeren inzake 
non-discriminatie in het extern optreden,

Or. en

Amendement 28
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 nonies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

– gezien de 25e verjaardag van het 
actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling in 2019,

Or. en

Amendement 29
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de veertigste verjaardag van 
de goedkeuring van het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) in 
2019,

Or. en

Amendement 30
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Visum 2 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Spotlight-initiatief van 
de EU en de VN, dat zich richt op 
uitbanning van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes,

Or. en

Amendement 31
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Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op leven 
krachtens artikel 2 van het EU-Handvest 
van de grondrechten van het allergrootste 
belang is;

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op leven 
krachtens artikel 2 van het EU-Handvest 
van de grondrechten van het allergrootste 
belang is;

A. overwegende dat het recht op 
menselijke integriteit krachtens artikel 3 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie van het allergrootste 
belang is;

Or. en

Amendement 33
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op leven 
krachtens artikel 2 van het EU-Handvest 
van de grondrechten van het allergrootste 
belang is;

A. overwegende dat het recht op 
menselijke integriteit krachtens artikel 3 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie van het allergrootste 
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belang is;

Or. en

Amendement 34
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op leven 
krachtens artikel 2 van het EU-Handvest 
van de grondrechten van het allergrootste 
belang is;

A. overwegende dat het recht op leven 
krachtens artikel 2 van het EU-Handvest 
van de grondrechten van het allergrootste 
belang is, evenals alle overige 
mensenrechten die daarin zijn vervat;

Or. en

Amendement 35
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat gendergelijkheid 
een fundamentele waarde van de EU is; 
overwegende dat het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie een 
grondrecht is dat is verankerd in de 
Verdragen en in het Handvest van de 
grondrechten, en dat volledig moet 
worden geëerbiedigd; overwegende dat 
gendermainstreaming daarom als een 
horizontaal beginsel moet worden 
toegepast en geïntegreerd in alle 
activiteiten en beleidsmaatregelen van de 
EU;

Or. en
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Amendement 36
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat gelijkheid van 
vrouwen en mannen op grond van 
artikel 23 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie van 
het allergrootste belang is;

Or. en

Amendement 37
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de lidstaten er 
zich aan moeten houden alle 
rechtsstatelijke normen inzake 
gerechtigheid, waarheid en democratie te 
laten floreren in alle samenlevingen;

B. overwegende dat de EU steun is 
blijven geven aan niet-EU landen, het 
maatschappelijk middenveld en 
maatschappelijke actoren ten behoeve van 
de implementatie van de beginselen van 
democratie, de rechtstaat en de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 38
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de lidstaten er 
zich aan moeten houden alle 
rechtsstatelijke normen inzake 
gerechtigheid, waarheid en democratie te 
laten floreren in alle samenlevingen;

B. overwegende dat de EU steun is 
blijven geven aan niet-EU landen, het 
maatschappelijk middenveld en 
maatschappelijke actoren ten behoeve van 
de implementatie van de beginselen van 
democratie, de rechtstaat en de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 39
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat in de verklaring 
en het actieprogramma van Peking vanaf 
1995 tot en met hun 25e verjaardag is 
aangedrongen op het belang van gelijke 
rechten en kansen voor vrouwen, alsook 
op gelijke deelname van vrouwen in de 
besluitvormings- en democratische 
processen ten behoeve van de consolidatie 
van de democratie;

Or. en

Amendement 40
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de huidige 
COVID-19-crisis duidelijke 
genderperspectieven heeft en een groot 
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effect heeft op vrouwen, hetgeen de 
bestaande ongelijkheden met betrekking 
tot gendergelijkheid en vrouwenrechten 
opnieuw aan het licht heeft gebracht;

Or. en

Amendement 41
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. 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 duurzame vrede 
en veiligheid, als inherente onderdelen 
van de mensenrechten en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 42
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
draagmoederschap wordt veroordeeld in 
het jaarverslag 2015 over mensenrechten 
en democratie in de wereld;

Schrappen
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Or. en

Amendement 43
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
draagmoederschap wordt veroordeeld in 
het jaarverslag 2015 over mensenrechten 
en democratie in de wereld;

Schrappen

Or. en

Amendement 44
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
draagmoederschap wordt veroordeeld in 
het jaarverslag 2015 over mensenrechten 
en democratie in de wereld;

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
draagmoederschap wordt veroordeeld in 

C. overwegende dat 
draagmoederschap wordt veroordeeld in 
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het jaarverslag 2015 over mensenrechten 
en democratie in de wereld;

paragraaf 115 van de resolutie van het 
Europees Parlement van 17 december 
2015 over het jaarverslag over 
mensenrechten en democratie in de wereld 
2014 en het beleid van de Europese Unie 
op dit gebied: “[het Parlement] 
veroordeelt de praktijk van 
draagmoederschap, die de waardigheid 
van de vrouw ondermijnt aangezien haar 
lichaam en voortplantingsfuncties worden 
gebruikt als een handelsartikel; is van 
mening dat de praktijk van 
draagmoederschap, die neerkomt op 
reproductieve uitbuiting en gebruik van 
het menselijk lichaam voor financiële of 
andersoortige winst, met name als het 
gaat om kwetsbare vrouwen in 
ontwikkelingslanden, moet worden 
verboden en met spoed moet worden 
behandeld in de 
mensenrechteninstrumenten”;

Or. en

Amendement 46
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen daarvan in 
verschillende mate gevolgen hebben voor 
vrouwen en mannen overal ter wereld en 
dat de pandemie de bestaande structurele 
ongelijkheden heeft verslechterd, met 
name genderbepaalde ongelijkheden; 
overwegende dat dit alles onevenredig de 
levens van gemarginaliseerde groepen, 
waaronder vrouwen, mensen van kleur, 
LGBTI-personen, personen met een 
handicap, ouderen en overigen, heeft 
getroffen, waardoor deze mensen niet 
langer toegang hebben tot essentiële 
diensten, waaronder seksuele en 
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reproductieve gezondheidsvoorzieningen 
en ondersteuning bij gendergebaseerd 
geweld;

Or. en

Amendement 47
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis en de gevolgen ervan duidelijke 
genderperspectieven hebben, aangezien ze 
in verschillende mate gevolgen hebben 
voor vrouwen en mannen overal ter 
wereld, en dat de pandemie de bestaande 
structurele genderongelijkheden heeft 
verslechterd;

Or. en

Amendement 48
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 49
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat 
gendergebaseerd geweld de 
mensenrechten, de maatschappelijke 
stabiliteit en veiligheid, de 
volksgezondheid en de onderwijs- en 
arbeidskansen voor vrouwen, alsook het 
welzijn en de ontwikkelingsperspectieven 
van kinderen en gemeenschappen 
ondermijnt;

Or. en

Amendement 50
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat er een 
tegenreactie is geweest tegen de rechten 
van vrouwen en LGBTIQ+-personen, 
zowel binnen als buiten de Europese 
Unie;

Or. en
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Amendement 51
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C sexies. overwegende dat het 
beschermen van meisjes en vrouwen tegen 
geweld en discriminatie, met name met 
betrekking tot onderwijs, voorlichting en 
gezondheidszorg, waaronder op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, van bijzonder belang is om 
meisjes en vrouwen in staat te stellen hun 
mensenrechten ten volle te genieten; 
overwegende dat schendingen van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, zoals gedwongen sterilisatie, 
gedwongen abortus, gedwongen 
zwangerschap, criminalisering van 
abortus, weigering of uitstel van veilige 
abortus en/of nazorg bij abortus, 
gedwongen voortzetting van 
zwangerschap en misbruik en 
mishandeling van vrouwen en meisjes die 
op zoek zijn naar voorlichting over 
seksuele en reproductieve gezondheid, 
goederen en diensten, vormen zijn van 
gendergebaseerd geweld die, afhankelijk 
van de omstandigheden, kunnen 
neerkomen op marteling of wrede, 
onmenselijke of vernederende 
behandeling;

Or. en

Amendement 52
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C septies. overwegende dat 
klimaatverandering het genot van 
mensenrechten ondermijnt en de reeds 
bestaande genderongelijkheden die 
voortvloeien uit tal van sociaal-
economische, institutionele, culturele en 
politieke bepalende factoren, verergert; 
overwegende dat vrouwen en meisjes meer 
getroffen worden door 
klimaatverandering omdat ze minder 
toegang hebben tot middelen, onderwijs, 
politieke macht, arbeidskansen en 
landrechten dan mannen, alsook vanwege 
de bestaande maatschappelijke en 
culturele normen, zoals hun rol als 
primaire verzorgers en als verschaffers 
van water, voedsel en brandstof;

Or. en

Amendement 53
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C octies. overwegende dat gebrek 
aan vrouwen binnen de ontwikkeling van 
artificiële intelligentie het risico van 
vertekening vergroot en dat 
wetenschappelijk onderwijs belangrijk is 
om vaardigheden op te doen en fatsoenlijk 
werk en banen van de toekomst te vinden, 
alsook om genderstereotypen waarbij 
dergelijk werk als typisch mannelijk wordt 
beschouwd, te doorbreken en het volledig 
genot van hun mensenrechten te 
bereiken;

Or. en
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Amendement 54
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. uit zijn bezorgdheid over de 
vooruitzichten voor de wereldbevolking 
waarin onderbevolking wordt voorspeld, 
hetgeen tot economische crises, 
instabiliteit en sociale onrust kan leiden; 
dringt er bij de lidstaten op aan dit gevaar 
aan te pakken met behulp van 
demografievriendelijk beleid waarmee 
gendercomplementariteit en een positief 
beeld van het gezin worden bevorderd;

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. uit zijn bezorgdheid over de 
vooruitzichten voor de wereldbevolking 
waarin onderbevolking wordt voorspeld, 
hetgeen tot economische crises, 
instabiliteit en sociale onrust kan leiden; 
dringt er bij de lidstaten op aan dit gevaar 
aan te pakken met behulp van 
demografievriendelijk beleid waarmee 
gendercomplementariteit en een positief 
beeld van het gezin worden bevorderd;

Schrappen

Or. en
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Amendement 56
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. uit zijn bezorgdheid over de 
vooruitzichten voor de wereldbevolking 
waarin onderbevolking wordt voorspeld, 
hetgeen tot economische crises, 
instabiliteit en sociale onrust kan leiden; 
dringt er bij de lidstaten op aan dit gevaar 
aan te pakken met behulp van 
demografievriendelijk beleid waarmee 
gendercomplementariteit en een positief 
beeld van het gezin worden bevorderd;

1. benadrukt de noodzaak van 
universele toegang tot hoogwaardige en 
betaalbare uitgebreide seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg en 
informatie, met inbegrip van uitgebreide 
seksuele voorlichting en adequate 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 57
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van 
bevordering van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten wereldwijd als cruciaal 
voor verwezenlijking van mensenrechten; 
wijst erop dat ondanks de vooruitgang die 
is geboekt, vrouwen en meisjes nog altijd 
te lijden hebben onder discriminatie en 
geweld, en dat veel samenlevingen nog 
altijd moeite hebben vrouwen en meisjes 
wettelijk dezelfde rechten te bieden, 
alsook gelijke toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en 
politieke en economische 
vertegenwoordiging;

Or. en
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Amendement 58
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. brengt in herinnering dat EU nog 
altijd vooroploopt in de inspanningen ter 
bevordering en verbetering van de 
mensenrechtensituatie van vrouwen en 
meisjes wereldwijd met het oog op 
verwezenlijking van gendergelijkheid, en 
verwelkomt de voortdurende 
betrokkenheid van de EU als pleitbezorger 
van mondiale verbintenissen om zo 
gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen te bevorderen binnen haar 
internationale partnerschappen en 
politieke en mensenrechtendialogen met 
derde landen, en vraagt daarom rekening 
te houden met en haar maatregelen aan te 
passen aan de huidige COVID-19-
crisissituatie en de ernstige gevolgen 
daarvan voor vrouwenrechten;

Or. en

Amendement 59
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat feminicide, waarbij 
ongeboren en geboren meisjesbaby’s 
worden afgedankt, tot gevolg heeft dat de 
wereld de bijdrage van deze meisjes wordt 
ontnomen, en dat dit onevenwichtigheden 
tussen de geslachten veroorzaakt, hetgeen 

2. merkt met name op dat het geweld 
tegen vrouwen wereldwijd gedurende de 
COVID-19-crisis alarmerend is 
toegenomen en verwelkomt de 
inspanningen en investeringen van de 
EU, tezamen met haar internationale 
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tot geweld tegen vrouwen, verkrachting en 
gedwongen prostitutie kan leiden;

partners, gericht op het uitbannen van 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en 
meisjes, en herhaalt dat vrouwen 
wereldwijd kwetsbaar blijven voor geweld 
in de vorm van huiselijk geweld, 
pesterijen, seksuele uitbuiting, 
mensenhandel, kinder- en gedwongen 
huwelijk, verkrachting als oorlogsmiddel, 
feminicide alsook overige vormen, zoals 
intimidatie en haatdragende taal online; 
veroordeelt derhalve alle vormen van 
gendergebaseerd, fysiek, seksueel en 
psychisch geweld;

Or. en

Amendement 60
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat feminicide, waarbij 
ongeboren en geboren meisjesbaby’s 
worden afgedankt, tot gevolg heeft dat de 
wereld de bijdrage van deze meisjes wordt 
ontnomen, en dat dit onevenwichtigheden 
tussen de geslachten veroorzaakt, hetgeen 
tot geweld tegen vrouwen, verkrachting en 
gedwongen prostitutie kan leiden;

2. merkt op dat feminicide vrouwen 
van hun leven berooft en tot gevolg heeft 
dat de wereld de bijdrage van deze 
vrouwen wordt ontnomen;

Or. en

Amendement 61
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. merkt op dat feminicide, waarbij 
ongeboren en geboren meisjesbaby’s 
worden afgedankt, tot gevolg heeft dat de 
wereld de bijdrage van deze meisjes wordt 
ontnomen, en dat dit onevenwichtigheden 
tussen de geslachten veroorzaakt, hetgeen 
tot geweld tegen vrouwen, verkrachting en 
gedwongen prostitutie kan leiden;

2. benadrukt het belang van 
gegarandeerde toegang tot veilige en 
wettelijke abortus, zowel binnen als buiten 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 62
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. veroordeelt alle vormen van 
gendergebaseerd geestelijk, lichamelijk, 
seksueel en economisch geweld, met 
inbegrip van huiselijk geweld, seksuele 
intimidatie, cybergeweld, stalken, 
verkrachting, huwelijken op jonge leeftijd 
en gedwongen huwelijken, vrouwelijke 
genitale verminking (VGV), misdaden die 
zijn gepleegd in naam van zogenaamde 
“eer”, gedwongen abortus, gedwongen 
sterilisatie, seksuele uitbuiting en 
mensenhandel, en andere vormen van 
geweld die een ernstige schending van de 
mensenrechten en waardigheid van 
vrouwen en meisjes vormen; maakt zich 
ernstige zorgen over het toenemende 
verschijnsel van feminicide in Europa; 
roept de mondiale actoren op 
bescherming te bieden tegen 
gendergebaseerd geweld en huiselijk 
geweld tegen vrouwen en dit te 
voorkomen, en gemarginaliseerde 
groepen, kinderen, alleenstaande ouders 
en minderheidsgroepen, LGBTQI+-
personen en vrouwelijke vluchtelingen en 
migranten die het slachtoffer zijn van 
discriminatie en geweld, te beschermen, 
alsook geweldpleging en haatdelicten te 
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onderzoeken en te vervolgen; roept de 
mondiale actoren op alle nodige stappen 
en wetgevende en bestuurlijke 
maatregelen te nemen om te zorgen dat 
seksuele oriëntatie en genderidentiteit in 
geen geval een grondslag kunnen vormen 
voor strafrechtelijke vervolging; betreurt 
het dat in het verslag van de Commissie 
niet uitdrukkelijk de tegenreactie tegen de 
rechten van vrouwen wordt vermeld; roept 
de Commissie op dit verschijnsel te 
erkennen en een strategie te ontwikkelen 
om de effecten ervan tegen te gaan;

Or. en

Amendement 63
Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. veroordeelt al het geweld tegen 
LGBTI-personen en in genderopzicht 
niet-conformerende personen; vraagt om 
de tenuitvoerlegging van de EU-
richtsnoeren ter bevordering en 
bescherming van het genot van alle 
mensenrechten door lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders 
en interseksuelen; benadrukt de schade 
die wordt veroorzaakt door vast te houden 
aan binaire standaarden; roept de EU op 
de binaire benadering van het 
gendervraagstuk zowel binnen als buiten 
haar grenzen uit te dagen; vraagt om 
steun en bescherming van verdedigers van 
LGBTI-rechten en maatschappelijke 
organisaties die enorm belangrijk werk 
verrichten;

Or. en
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Amendement 64
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. constateert dat het, zoals ook 
aangegeven in de strategische aanpak van 
de EU inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, absoluut noodzakelijk is om in 
al het EU-beleid een genderperspectief op 
te nemen, waaronder veiligheid, 
conflictpreventie en -oplossing, en 
vredesopbouw op de lange termijn; is 
verder van oordeel dat vrouwen bij alle 
niveaus van besluitvorming moeten 
worden betrokken, ook bij de veiligheids- 
en conflictpreventieagenda 
overeenkomstig resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid;

Or. en

Amendement 65
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. spoort de EU aan haar belangrijke 
rol bij het aanpakken van 
genderdiscriminatie middels haar werk 
met andere landen voor te zetten; roept 
haar op de acties van die landen op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en 
sociale voorzieningen, 
gegevensverzameling, financiering en 
programmering een impuls te geven; te 
zorgen voor betere preventie en aanpak 
van seksueel en gendergebaseerd geweld 
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wereldwijd; wijst erop dat een stimulerend 
klimaat een essentieel middel is om de 
rechten van meisjes en vrouwen te 
verwezenlijken, en om discriminatie en 
geweld tegen vrouwen en meisjes te 
bestrijden, en vraagt derhalve om 
maatregelen ter bevordering van de 
toegang van vrouwen en meisjes tot 
onderwijs en de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 66
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Raad de ratificatie van 
het Verdrag van Istanbul door de EU met 
spoed te voltooien en te pleiten voor de 
ratificatie door alle lidstaten; vraagt de 
Raad en de Commissie te zorgen voor de 
volledige integratie van het verdrag in het 
wetgevings- en beleidskader van de EU; 
veroordeelt de pogingen in sommige 
lidstaten om de reeds getroffen 
maatregelen bij de tenuitvoerlegging van 
het Verdrag van Istanbul en de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen in te trekken;

Or. en

Amendement 67
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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2 quater. staat volledig achter het 
strategisch engagement voor 
gendergelijkheid van de EU en achter 
haar voortdurende inspanningen om de 
mensenrechtensituatie van vrouwen en 
meisjes te verbeteren, in overeenstemming 
met de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling voor 2030; roept de 
Commissie en de EDEO op om verder bij 
te dragen aan gendergelijkheid en 
empowerment van meisjes en vrouwen 
door nauw samen te werken met 
internationale organisaties en niet-EU-
landen, en om alle bestaande en 
beschikbare instrumenten in te zetten, 
synergieën en netwerken tussen de interne 
en externe beleidsmaatregelen van de EU 
en de acties ter verbetering van de 
vrouwenrechten te ontwikkelen en uit te 
voeren, en schadelijke praktijken gericht 
tegen vrouwen en meisjes uit te bannen;

Or. en

Amendement 68
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. herhaalt zijn verzoek aan 
de EU-lidstaten en leden van de Raad van 
Europa die dat nog niet hebben gedaan, 
om het Verdrag van Istanbul zo spoedig 
mogelijk te ratificeren en volledig uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 69
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho



PE659.040v01-00 34/50 AM\1216252NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. roept de EU-delegaties op 
de mensenrechtentoestand van LGBTI-
personen te verbeteren door middel van de 
uitvoering van de LGBTI-richtsnoeren 
van de EU;

Or. en

Amendement 70
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt mondiale actoren en de 
lidstaten een einde te maken aan de 
benarde toestand van vrouwen en meisjes 
overal ter wereld die het slachtoffer zijn 
van mensenhandel en seksueel misbruik; 
steunt inspanningen om slachtoffers te 
redden en op te vangen, alsook om daders 
te vervolgen en hun gedrag te veranderen;

3. verzoekt mondiale actoren en de 
lidstaten een einde te maken aan de 
benarde toestand van vrouwen en meisjes 
overal ter wereld die het slachtoffer zijn 
van mensenhandel en seksuele uitbuiting; 
steunt inspanningen om slachtoffers te 
redden en op te vangen, alsook om daders 
te vervolgen en hun gedrag te veranderen; 
roept de mondiale actoren op 
bescherming te bieden tegen 
gendergebaseerd geweld en huiselijk 
geweld tegen vrouwen en dit te 
voorkomen, en gemarginaliseerde 
groepen, kinderen, alleenstaande ouders 
en minderheidsgroepen, LGBTQI+-
personen en vrouwelijke vluchtelingen en 
migranten te beschermen;

Or. en

Amendement 71
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
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Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt mondiale actoren en de 
lidstaten een einde te maken aan de 
benarde toestand van vrouwen en meisjes 
overal ter wereld die het slachtoffer zijn 
van mensenhandel en seksueel misbruik; 
steunt inspanningen om slachtoffers te 
redden en op te vangen, alsook om daders 
te vervolgen en hun gedrag te veranderen;

3. verzoekt mondiale actoren en de 
lidstaten een einde te maken aan de 
benarde toestand van vrouwen en meisjes 
overal ter wereld die het slachtoffer zijn 
van mensenhandel en seksuele uitbuiting; 
steunt inspanningen om slachtoffers te 
redden en op te vangen, alsook om daders 
te vervolgen en hun gedrag te veranderen;

Or. en

Amendement 72
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de gezondheidszorg 
praktijken te bevorderen die de patiënt ten 
goede komen; merkt in dit verband op dat 
abortus jaar na jaar letsels, 
onvruchtbaarheid en sterfte veroorzaakt; 
dringt er bij de lidstaten en internationale 
rechtbanken op aan vervolging in te 
stellen tegen beoefenaars van medische 
beroepen die nalaten het voordeel van de 
behandeling die ze verstrekken klinisch 
aan te tonen;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de gezondheidszorg 
praktijken te bevorderen die vrouwen en 
meisjes ten goede komen, en om het recht 
op veilige en toegankelijke toegang tot 
uitgebreide seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te waarborgen; 
benadrukt het belang om de toenemende 
tegenreactie tegen vrouwenrechten op 
mondiale en Europese schaal te 
erkennen, met name wat betreft seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 73
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de gezondheidszorg 
praktijken te bevorderen die de patiënt ten 
goede komen; merkt in dit verband op dat 
abortus jaar na jaar letsels, 
onvruchtbaarheid en sterfte veroorzaakt; 
dringt er bij de lidstaten en internationale 
rechtbanken op aan vervolging in te stellen 
tegen beoefenaars van medische beroepen 
die nalaten het voordeel van de 
behandeling die ze verstrekken klinisch 
aan te tonen;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de gezondheidszorg 
praktijken te bevorderen die de patiënt ten 
goede komen; merkt in dit verband op dat 
abortus jaar na jaar letsels, 
onvruchtbaarheid, depressies en sterfte 
veroorzaakt; dringt er bij de lidstaten en 
internationale rechtbanken op aan 
vervolging in te stellen tegen beoefenaars 
van medische beroepen wier klinische 
praktijken de gezondheid niet ten goede 
komen en het fundamentele recht op 
leven schenden;

Or. es

Amendement 74
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de gezondheidszorg 
praktijken te bevorderen die de patiënt ten 
goede komen; merkt in dit verband op dat 
abortus jaar na jaar letsels, 
onvruchtbaarheid en sterfte veroorzaakt; 
dringt er bij de lidstaten en internationale 
rechtbanken op aan vervolging in te 
stellen tegen beoefenaars van medische 
beroepen die nalaten het voordeel van de 
behandeling die ze verstrekken klinisch 
aan te tonen;

4. brengt de verbintenis van de EU 
ten aanzien van gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen in 
herinnering, alsook de noodzaak van 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen 
en mannen binnen leidinggevende 
posities en besluitvormingsprocessen; 
verzoekt om meer aanwezigheid en een 
grotere bijdrage van vrouwen wereldwijd 
binnen artificiële intelligentie, digitale 
beroepen en wetenschap, technologie, 
techniek en wiskunde (STEM);

Or. en
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Amendement 75
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in de gezondheidszorg 
praktijken te bevorderen die de patiënt ten 
goede komen; merkt in dit verband op dat 
abortus jaar na jaar letsels, 
onvruchtbaarheid en sterfte veroorzaakt; 
dringt er bij de lidstaten en internationale 
rechtbanken op aan vervolging in te 
stellen tegen beoefenaars van medische 
beroepen die nalaten het voordeel van de 
behandeling die ze verstrekken klinisch 
aan te tonen;

4. brengt de verbintenis van de EU 
ten aanzien van gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen in 
herinnering, alsook de noodzaak van 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen 
en mannen binnen leidinggevende 
posities en besluitvormingsprocessen; 
verzoekt om meer aanwezigheid en een 
grotere bijdrage van vrouwen wereldwijd 
binnen artificiële intelligentie, digitale 
beroepen en wetenschap, technologie, 
techniek en wiskunde (STEM);

Or. en

Amendement 76
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. bevestigt met klem dat het 
weigeren van hoogwaardige en betaalbare 
uitgebreide diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, met inbegrip van seksuele 
voorlichting, een vorm van 
gendergebaseerd geweld is; benadrukt dat 
maatschappelijke organisaties die 
betrokken zijn bij de bevordering van 
reproductieve gerechtigheid, met name 
binnen gemarginaliseerde 
gemeenschappen waarvan de 
werkzaamheden onder druk blijven staan 
door de afnemende ruimte voor het 
maatschappelijk middenveld; dringt er bij 
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de Commissie en de Raad op aan alle 
verdere pogingen om de vooruitgang die 
is geboekt op het gebied van 
mensenrechten van vrouwen, gelijkheid, 
recht op zelfbeschikking en volledige 
controle over het eigen lichaam terug te 
draaien, nadrukkelijk af te wijzen; roept 
de Commissie en de lidstaten op de steun 
voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten zowel binnen als 
buiten de Europese Unie te hernieuwen, 
met inbegrip van toegang tot veilige en 
wettelijke abortus, op leeftijd toegespitste, 
wetenschappelijk onderbouwde 
allesomvattende seksuele voorlichting, 
uitgebreide zorg ten aanzien van 
gezinsplanning, waaronder anticonceptie 
en onbevooroordeelde voorlichting, 
alsook zorg voor, tijdens en na de 
bevalling;

Or. en

Amendement 77
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op in haar 
nieuwe EU-actieplan inzake 
mensenrechten en democratie 2020-2024 
voort te bouwen op haar ervaringen, en 
het probleem van de tegenstand tegen 
vrouwenrechten en gendergelijkheid te 
blijven aanpakken, onder meer door haar 
inspanningen op het gebied van 
bescherming en empowerment van 
vrouwen en meisjes voort te zetten en het 
gebruik van de beschikbare instrumenten 
in dat opzicht te optimaliseren; wacht 
nader bericht over de vervolgstappen af, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
potentieel van synergieën tussen de EU, 



AM\1216252NL.docx 39/50 PE659.040v01-00

NL

de lidstaten en overige actoren alsook 
tussen interne en externe EU-
beleidsmaatregelen en -maatregelen;

Or. en

Amendement 78
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst met klem op de kwetsbare 
positie van vrouwen en meisjes in veel 
delen van de wereld met betrekking tot 
COVID-19, onder andere in de zin van 
toegang tot gezondheidszorg, waaronder 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, toegang tot anticonceptie, zorg 
bij abortus, 
vruchtbaarheidsbehandelingen, hiv- en 
soatests, kankerscreening met betrekking 
tot voortplantingsorganen, voorlichting 
over seksualiteit en relaties, zorg voor 
zwangere vrouwen, kwetsbaarheid voor 
geweld, met inbegrip van vrouwelijke 
genitale verminking en kinderhuwelijk, 
arbeidsstatus, toegang tot onderwijs en 
extreme armoede en honger;

Or. en

Amendement 79
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de Commissie op ervoor te 
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zorgen dat de mensenrechten volledig 
worden gerespecteerd door de 
handelspartners van de EU, onder andere 
op het gebied van gendergelijkheid, 
aangezien het EU-handelsbeleid kan 
bijdragen aan bevordering en handhaving 
van de mensenrechten en 
gendergelijkheid in derde landen; wijst er 
met klem op dat gerichte en afdwingbare 
bepalingen in EU-handelsakkoorden 
nodig zijn om respect voor mensenrechten 
en gendergelijkheid te waarborgen;

Or. en

Amendement 80
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. vraagt om een uitgebreid 
plan om de gangbare gendernormen en -
stereotypen aan te pakken en uit te dagen 
en voor verandering te zorgen binnen de 
diverse sectoren in de lidstaten en op 
mondiaal niveau, zoals ook 
voorgeschreven in het CEDAW;

Or. en

Amendement 81
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. vraagt om gecoördineerde 
EU-actie ten aanzien van het bieden van 



AM\1216252NL.docx 41/50 PE659.040v01-00

NL

ondersteuning aan en bescherming van 
verdedigers van vrouwen- en LGBTI-
rechten, die in de landen waar ze 
werkzaam zijn te maken hebben met 
aanhoudende intimidatie en bedreiging 
met geweld;

Or. en

Amendement 82
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. is in afwachting van het 
nieuwe EU-actieplan voor 
gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen in de externe betrekkingen voor 
2021-2025 (genderactieplan III); dringt in 
dit verband aan op versterking van de EU-
steun voor derde landen die nieuw beleid 
en wetswijzigingen doorvoeren, teneinde 
de nationale rechtskaders af te stemmen 
op de internationale en SDG-
verplichtingen inzake vrouwenrechten en 
gendergelijkheid, vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers te beschermen, 
de seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten van vrouwen te bevorderen, 
seksueel en gendergerelateerd geweld en 
genitale verminking van vrouwen te 
voorkomen, en gendergelijkheid als 
voorname prioriteit in programma’s en 
projecten af te dwingen;

Or. en

Amendement 83
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en 
draagmoederschap derhalve te 
veroordelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en 
draagmoederschap derhalve te 
veroordelen;

5. roept de mondiale actoren op om 
rekening te houden met de verhoogde 
risico’s en de specifieke problemen van 
LGBTI+-personen, die het slachtoffer zijn 
van discriminatie en geweld, en om 
geweldplegingen en haatdelicten te 
voorkomen, te onderzoeken en te 
vervolgen; roept de mondiale actoren 
bovendien op alle nodige stappen en 
wetgevende en bestuurlijke maatregelen te 
nemen om te zorgen dat seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit in geen 
geval een grondslag kunnen vormen voor 
strafrechtelijke vervolging;

Or. en

Amendement 85
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en 
draagmoederschap derhalve te 
veroordelen;

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en derhalve 
draagmoederschap, beperking van het 
aantal kinderen, en gedwongen 
anticonceptie en abortus te veroordelen;

Or. es

Amendement 86
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en 
draagmoederschap derhalve te veroordelen;

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en commercieel 
draagmoederschap derhalve te veroordelen;

Or. en

Amendement 87
Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en 
draagmoederschap derhalve te 
veroordelen;

5. benadrukt de noodzaak om eerbied 
te tonen voor het voortplantingsvermogen 
van vrouwen en meisjes, en voor de 
lichamelijke integriteit;

Or. en

Amendement 88
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Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het 
fenomeen aan te pakken waarbij jonge 
vrouwen, met name uit christelijke 
minderheden, in bepaalde delen van de 
wereld een gedwongen huwelijk moeten 
aangaan met oudere mannen die een 
andere godsdienst aanhangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Alessandra Moretti, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het 
fenomeen aan te pakken waarbij jonge 
vrouwen, met name uit christelijke 
minderheden, in bepaalde delen van de 
wereld een gedwongen huwelijk moeten 
aangaan met oudere mannen die een 
andere godsdienst aanhangen.

6. verzoekt de Commissie het 
fenomeen aan te pakken waarbij jonge 
vrouwen een gedwongen huwelijk moeten 
aangaan; roept de mondiale actoren op te 
zorgen dat kinderen continue toegang 
hebben tot onderwijs, waarbij passende 
aandacht uitgaat naar kwetsbare kinderen 
of kinderen die tot risicogroepen behoren 
of die in armoede leven, en meisjes met 
een verhoogd risico op een vroeg en 
gedwongen huwelijk;

Or. en

Amendement 90
Alice Kuhnke

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het 
fenomeen aan te pakken waarbij jonge 
vrouwen, met name uit christelijke 
minderheden, in bepaalde delen van de 
wereld een gedwongen huwelijk moeten 
aangaan met oudere mannen die een 
andere godsdienst aanhangen.

6. verzoekt de Commissie het 
fenomeen aan te pakken waarbij jonge 
vrouwen worden onderworpen aan een 
gedwongen huwelijk.

Or. en

Amendement 91
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie het 
fenomeen aan te pakken waarbij jonge 
vrouwen, met name uit christelijke 
minderheden, in bepaalde delen van de 
wereld een gedwongen huwelijk moeten 
aangaan met oudere mannen die een 
andere godsdienst aanhangen.

6. brengt de toezegging van de EU in 
herinnering ten aanzien van een beter 
functioneren van de interne markt van de 
EU voor bepaalde toegankelijke producten 
en diensten door de barrières weg te 
nemen en zo werk en activiteiten voor 
personen met een handicap te bevorderen;

Or. en

Amendement 92
Alessandra Moretti, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de lidstaten op aan te 
zorgen voor een bindend hulpmiddel op 
basis van solidariteit met als doel het 
verschijnsel migratie te beheren en veilige 
en wettelijke migratiekanalen te creëren 
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en humanitaire visa uit te geven; wijst 
erop dat de situatie voor vluchtelingen het 
slechtst is voor de meer kwetsbare 
personen zoals vrouwen, die zijn 
blootgesteld aan schending van hun 
fundamentele rechten en die vaak het 
slachtoffer worden van mensensmokkel 
en seksuele uitbuiting en tijdens de 
oversteek eerder het slachtoffer worden 
van de zogeheten “dinghy disease”, 
waarbij ernstige brandwonden op het 
lichaam ontstaan als gevolg van de 
brandstof die op de bodem van 
rubberboten ligt, de plek waar doorgaans 
de vrouwen en de kinderen zitten; pleit 
ervoor een gendermainstreaming- en 
intersectioneel perspectief structureel te 
integreren in het buitenlands en 
veiligheids-, het migratie-, het 
uitbreidings-, het handels- en het 
ontwikkelingsbeleid van de EU;

Or. en

Amendement 93
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang voor 
mondiale actoren om te zorgen voor 
continue toegang tot onderwijs, waarbij 
passende aandacht uitgaat naar 
kwetsbare kinderen of kinderen die 
behoren tot risicogroepen of die in 
armoede leven, en meisjes met een 
verhoogd risico op een vroeg of 
gedwongen huwelijk;

Or. en
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Amendement 94
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat het geloof van 
vrouwen altijd en in elk geval moet 
worden gerespecteerd en nooit mag 
worden opgelegd.

Or. es

Amendement 95
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verwelkomt de toezegging van de 
Commissie om tegen het einde van 2020 
bindende maatregelen inzake 
loontransparantie ter tafel te brengen; 
beveelt ten zeerste aan het beginsel van 
gelijk loon voor werk van gelijke waarde 
tussen mannen en vrouwen op te nemen, 
met inbegrip van een definitie van 
“waarde” en genderneutrale 
evaluatiemiddelen en classificatiecriteria 
teneinde de waarde van werk beter te 
kunnen bepalen en zo 
genderongelijkheden te bestrijden die de 
mogelijkheden van vrouwen ondermijnen 
om waardering voor hun werk te krijgen 
en hun verdiende loopbaan en vaak ook 
hun financiële onafhankelijkheid te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 96
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Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. pleit ervoor een 
gendermainstreaming- en intersectioneel 
perspectief structureel te integreren in het 
buitenlands en veiligheids-, het migratie-, 
het uitbreidings-, het handels- en het 
ontwikkelingsbeleid van de EU.

Or. en

Amendement 97
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. dringt er bij de Europese 
instellingen op aan om aan de hand van 
genderbudgettering gendermainstreaming 
toe te passen binnen de gehele 
begrotingsprocedure van 2021, welke 
procedure cruciaal is omdat deze de eerste 
is van het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2021-2027; wijst in het licht van 
de effecten van de COVID-19-crisis op 
vrouwenrechten, zoals een toename van 
gendergebaseerd geweld tijdens de 
lockdown, in het bijzonder op het 
verhoogde risico van uitval van de 
arbeidsmarkt, gekoppeld aan hogere 
belasting met zorgtaken en een hoger 
aandeel vrouwen dat werkzaam is in 
sectoren die getroffen zijn door de 
lockdown, onder meer in de informele 
economie en in sectoren met onzekerdere 
arbeidsomstandigheden; dringt er bij de 
Europese instellingen op aan een 
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genderperspectief te integreren in al haar 
werkzaamheden en 
besluitvormingsprocessen met betrekking 
tot Next Generation EU;

Or. en

Amendement 98
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. pleit voor genderspecifieke 
hoofdstukken in alle toekomstige handels- 
en investeringsakkoorden van de EU.

Or. en

Amendement 99
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. pleit voor genderspecifieke 
hoofdstukken in alle toekomstige handels- 
en investeringsakkoorden van de EU;

Or. en

Amendement 100
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. prijst de vooruitgang die is 
geboekt ten aanzien van het Spotlight-
initiatief van de EU en de VN; roept de 
Commissie op te zorgen dat projecten die 
worden gesponsord door het initiatief, 
bijdragen aan het aanpakken van de 
achterliggende oorzaken van schendingen 
van vrouwenrechten, onder andere de 
bestendiging van schadelijke 
gendergebaseerde stereotypen.

Or. en


