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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– 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,

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

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

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

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

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;

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;

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;

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;

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

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.


