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Amendement 1
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 2 VEU de Europese Unie is 
gegrondvest op eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 2
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat Europese burgers 
beschermd worden tegen discriminatie op 
grond van artikel 21 van het Handvest van 
de grondrechten;

A. overwegende dat Europese burgers 
beschermd worden tegen discriminatie op 
grond van artikel 21 van het Handvest van 
de grondrechten, aangezien vrouwen met 
elkaar overlappende identiteiten en 
kwetsbaarheden vaker te maken hebben 
met geweld en intimidatie;

Or. en

Amendement 3
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in de leden 1 en 3 
van artikel 16 van de Universele 
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Verklaring van de rechten van de mens 
enerzijds wordt bepaald dat mannen en 
vrouwen gelijke rechten hebben wat het 
huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en 
bij de ontbinding ervan en anderzijds 
wordt benadrukt dat het gezin een 
“natuurlijke en fundamentele 
groepseenheid van de maatschappij is en 
recht heeft op bescherming door de 
maatschappij en de Staat”;

Or. es

Amendement 4
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 151 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) wordt 
verwezen naar de sociale grondrechten 
die zijn vastgelegd in het Europees 
Sociaal Handvest; tevens rekening 
houdende met het belang van de Europese 
pijler voor sociale rechten;

Or. en

Amendement 5
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de Richtlijnen 
2011/36/EU, 2011/99/EU en 2012/29/EU 
een grondslag vormen voor de bestrijding 
van gendergerelateerd geweld;

B. overwegende dat de Richtlijnen 
2011/36/EU, 2011/99/EU en 2012/29/EU 
een grondslag vormen voor de bestrijding 
van geweld tegen personen;
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Or. es

Amendement 6
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het Verdrag van 
Istanbul het eerste juridisch bindende 
internationaal instrument is inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen, waarin een uitgebreid kader van 
wettelijke en beleidsmaatregelen is 
vastgesteld om geweld tegen vrouwen te 
voorkomen, slachtoffers bij te staan en 
daders te straffen;

Or. en

Amendement 7
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat gendergelijkheid 
een kernwaarde van de EU is; 
overwegende dat het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie een 
grondrecht is dat verankerd is in de 
Verdragen en in het Handvest van de 
grondrechten, en ten volle geëerbiedigd 
en beschermd moet worden;

Or. en
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Amendement 8
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat een sterk pact 
tussen de lidstaten van essentieel belang is 
om de rechten van vrouwen in Europa te 
harmoniseren door de meest 
beschermende wetgevingen en praktijken 
te delen die in Europese landen hun nut 
hebben bewezen;

Or. fr

Amendement 9
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat gendergelijkheid 
een kernwaarde van de EU, een 
grondrecht en een belangrijk beginsel van 
de Europese pijler voor sociale rechten en 
tegelijkertijd een absolute voorwaarde 
voor een innovatieve, concurrerende en 
welvarende Europese economie is;

Or. ro

Amendement 10
Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat vele lidstaten het 
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Verdrag van Istanbul nog steeds niet 
hebben geratificeerd en omgezet in 
nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 11
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat er een 
commissaris is die zich uitsluitend 
bezighoudt met gelijkheid en dat het 
Europees Parlement over een commissie 
voor de rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid beschikt, maar dat de 
Raad niet in een specifieke opleiding in 
gendergelijkheid voorziet en dat de voor 
gendergelijkheid verantwoordelijke 
ministers en staatssecretarissen niet over 
een speciaal discussieforum beschikken;

Or. fr

Amendement 12
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat etnische en 
religieuze minderheden kampen met 
structureel racisme, discriminatie, 
haatmisdrijven en haatuitingen, 
gebrekkige toegang tot de rechter en 
aanhoudende sociaaleconomische 
ongelijkheid, die dienen te worden erkend 
als de grote belemmeringen voor de 
volledige uitoefening van de grondrechten 
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en de belangrijkste belemmering voor 
inclusie en gelijkheid;

Or. en

Amendement 13
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld nog steeds een 
van de grootste uitdagingen voor onze 
samenleving vormt, en overwegende dat 
het diep verankerd is in 
genderongelijkheid, wordt er in de media 
nog steeds te weinig aandacht aan besteed 
en wordt het zowel binnen als buiten de 
EU over het hoofd gezien;

Or. ro

Amendement 14
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat de 
antidiscriminatierichtlijn met zijn 
horizontale benadering een grotere mate 
van bescherming biedt, maar al meer dan 
een decennium in de Raad wordt 
geblokkeerd;

Or. en

Amendement 15



AM\1205960NL.docx 9/49 PE652.467v01-00

NL

Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat 
artikel 157 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie bepaalt dat 
vrouwen en mannen gelijk loon voor 
gelijk werk moeten ontvangen;

Or. fr

Amendement 16
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat 
gendergerelateerd geweld in al zijn 
vormen een schending van de 
grondrechten inhoudt die alle geledingen 
van de maatschappij treft ongeacht 
leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, 
maatschappelijke positie en land van 
herkomst of woonplaats; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld zowel een 
oorzaak als een gevolg is van de 
structurele ongelijkheden; overwegende 
dat de bestrijding van gendergerelateerd 
geweld inzicht vereist in de oorzaken 
ervan en de factoren die eraan bijdragen;

Or. en

Amendement 17
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Overweging B sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B sexies. overwegende dat er 
inmiddels negen jaar verstreken zijn sinds 
de aanneming van het Verdrag van 
Istanbul, maar dat nog niet alle lidstaten 
het hebben geratificeerd, ook de EU zelf 
niet;

Or. en

Amendement 18
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B septies. overwegende dat er thans 
sprake is van een ernstige terugval op het 
gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, waaronder seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

Or. en

Amendement 19
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Overweging B octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B octies. overwegende dat 
genderstereotypering het gevolg is van en 
leidt tot diepgewortelde opvattingen, 
normen, waarden en vooroordelen, en het 
bereiken van gendergelijkheid ernstig in 
de weg staat, wat weer leidt tot 
genderdiscriminatie;

Or. en
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Amendement 20
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van het 
behoud van een intersectionele 
benadering in de strategie voor 
gendergelijkheid en de toevoeging van 
specifieke en meetbare projecten, met 
name in verband met groepen die worden 
beschermd tegen discriminatie door het 
EU-recht en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en het Europees Hof van Justitie;

Schrappen

Or. es

Amendement 21
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van het 
behoud van een intersectionele benadering 
in de strategie voor gendergelijkheid en de 
toevoeging van specifieke en meetbare 
projecten, met name in verband met 
groepen die worden beschermd tegen 
discriminatie door het EU-recht en de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens en het Europees 
Hof van Justitie;

1. benadrukt de noodzaak van het 
behoud van een intersectionele benadering 
in de strategie voor gendergelijkheid en de 
toevoeging van specifieke en meetbare 
projecten, met name in verband met 
groepen die worden beschermd tegen 
discriminatie door het EU-recht en de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens en het Europees 
Hof van Justitie;

Or. en

Amendement 22
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Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat ongelijkheid en 
verschillende vormen van 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
en meisjes tijdens de COVID-19-crisis is 
toegenomen; pleit ervoor dat hiermee 
terdege rekening wordt gehouden in de 
strategie voor gendergelijkheid; dringt 
voorts aan op specifieke maatregelen in 
reactie op deze ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 23
Malin Björk

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat er op het gebied van 
gendergelijkheid geen vooruitgang 
mogelijk is zonder een intersectionele 
benadering, waarbij rekening wordt 
gehouden met de discriminatie van 
vrouwen zonder papieren, vrouwen met 
een handicap, LBT-vrouwen, 
Romavrouwen, oudere vrouwen, 
migrantenvrouwen en vrouwen die tot een 
minderheid behoren, en die specifieke 
acties omvat om de ongelijkheden aan te 
pakken waarmee vrouwen kampen die in 
het huidige gendergelijkheidsbeleid 
onzichtbaar worden gemaakt of over het 
hoofd worden gezien. Deze acties moeten 
maatregelen ten behoeve van positieve 
gelijkheid in het kader van het beleid van 
de EU-structuurfondsen omvatten, 
alsmede meer specifieke acties, zoals 
steun voor strategische procesvoering in 
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discriminatiezaken, diversiteitsbeleid voor 
vrouwen in leidinggevende posities, 
ontwikkeling van scholing over de 
praktische toepassingen van 
intersectionaliteit in netwerken van 
juridisch deskundigen en voor de 
rechterlijke macht, en instelling van 
krachtige permanente 
raadplegingsmechanismen om het 
gesprek aan te gaan met de meest 
gemarginaliseerde vrouwen op het 
snijpunt van verschillende 
discriminatiegronden;

Or. en

Amendement 24
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat 
gendermainstreaming een onmisbaar 
instrument is voor het opheffen van 
ongelijkheden, het bevorderen van 
gendergelijkheid en het bestrijden van 
discriminatie; verzoekt de Commissie erop 
toe te zien dat gendermainstreaming in al 
het beleid en alle activiteiten van de Unie 
wordt doorgevoerd en concrete follow-
upmaatregelen voor te stellen; is 
ingenomen met het voornemen om een 
taskforce voor gelijkheid op te zetten 
teneinde een intersectionele aanpak tot 
stand te brengen met betrekking tot 
gendermainstreaming in alle 
beleidsmaatregelen van de EU; is van 
mening dat versterking van de 
interinstitutionele betrekkingen op het 
gebied van gendermainstreaming een 
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling 
van genderbewust EU-beleid en dringt 
daarom aan op een gestructureerde 
samenwerking op het gebied van 
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mainstreaming met alle institutionele 
partners, zoals het Parlement, de 
Commissie, de Raad en het EIGE;

Or. en

Amendement 25
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de EU-instellingen 
en de lidstaten nauwer moeten 
samenwerken met het maatschappelijk 
middenveld, met inbegrip van bewegingen 
en organisaties van vrouwen, en met 
internationale organisaties, om op het 
gebied van gendergelijkheid vooruitgang 
te boeken en mondiaal koploper te 
blijven;

Or. ro

Amendement 26
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd over het feit dat 
intersectionaliteit ook zal worden gebruikt 
als transversaal beginsel voor het 
actieplan voor integratie en inclusie 
alsook over de strategische EU-kaders 
inzake handicap, LGBTI+, integratie van 
de Roma en kinderrechten; wijst 
nogmaals op de noodzaak van versterking 
van specifieke maatregelen om non-
discriminatie te waarborgen en 
structureel ondervertegenwoordigde 



AM\1205960NL.docx 15/49 PE652.467v01-00

NL

groepen en groepen die in kwetsbare 
omstandigheden verkeren, zoals vrouwen, 
personen met een handicap, 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten, 
LGBTI+-mensen en minderheden als 
Roma en mensen uit in 
sociaaleconomisch opzicht zwakkere en 
achtergestelde milieus of die het risico 
lopen in armoede en sociale uitsluiting te 
belanden, te beschermen; wijst de 
Commissie erop dat verdere inspanningen 
op dit gebied noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 27
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie met 
klem duidelijke indicatoren, 
doelstellingen, middelen en 
toezichtmechanismen te gebruiken om 
ervoor te zorgen dat 
gendermainstreaming systematisch wordt 
opgenomen in alle fasen van de 
beleidsvorming op alle beleidsterreinen 
van de EU en hierbij een intersectionele 
benadering te volgen; verzoekt de 
Commissie in dit verband een stappenplan 
op te stellen voor de tenuitvoerlegging van 
gendermainstreaming, met inbegrip van 
genderbudgettering, en een 
intersectioneel perspectief op alle 
beleidsterreinen van de EU;

Or. en

Amendement 28
Jadwiga Wiśniewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaald zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn snel goed te 
keuren;

Schrappen

Or. pl

Amendement 29
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaald zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn snel goed te 
keuren;

2. herhaalt zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn snel goed te 
keuren teneinde de huidige leemte in de 
bescherming van het EU-rechtskader voor 
non-discriminatie op grond van leeftijd, 
handicap, godsdienst of overtuiging, of 
seksuele gerichtheid in belangrijke 
levenssferen, zoals sociale bescherming, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, te vullen en te voorkomen dat er 
in de EU een kunstmatige hiërarchie van 
gronden wordt gehanteerd;

Or. en

Amendement 30
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. herhaald zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn snel goed te 
keuren;

2. herhaalt zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn snel goed te 
keuren; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om aanvullende 
antidiscriminatiewetgeving voor te stellen 
als beschreven in de politieke 
beleidslijnen voor de Europese Commissie 
2019-2024 en verzoekt de Commissie daar 
vaart achter te zetten;

Or. en

Amendement 31
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaald zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn snel goed te 
keuren;

2. herhaalt zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om snel maatregelen 
goed te keuren ter bevordering van de 
bescherming van gezinnen en van de 
echtgenoten die deze vormen;

Or. es

Amendement 32
Bartosz Arłukowicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaald zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn snel goed te 
keuren;

2. herhaalt zijn verzoek aan de Raad 
en de Commissie om hun inspanningen te 
hernieuwen om de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn goed te keuren;

Or. pl
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Amendement 33
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de lidstaten op regelmatig 
beste praktijken uit te wisselen en zich in 
te zetten voor de harmonisatie van de 
rechten van vrouwen in Europa door de 
meest beschermende maatregelen en 
praktijken die momenteel in Europese 
landen worden toegepast, in hun 
respectieve wetgeving in te voeren;

Or. fr

Amendement 34
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Raad een opleiding in 
gendergelijkheid op te zetten waarvan de 
voor gendergelijkheid verantwoordelijke 
ministers en staatssecretarissen 
deelnemen om gemeenschappelijke en 
concrete maatregelen in te voeren om de 
uitdagingen op het gebied van de rechten 
van vrouwen en gendergelijkheid aan te 
gaan en ervoor te zorgen dat kwesties 
inzake gendergelijkheid op het hoogste 
politieke niveau worden besproken;

Or. fr

Amendement 35
Fabienne Keller
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. roept de Europese 
instellingen op genderpariteit in acht te 
nemen, met name in hun leidinggevende 
functies;

Or. fr

Amendement 36
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
betreurt het gebrek aan specifieke 
maatregelen in de Europese strategie voor 
gendergelijkheid ter ondersteuning van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in de EU en pleit ervoor deze op te 
nemen in de volgende EU-
gezondheidsstrategie en te zorgen voor 
specifieke financiering voor de 
bescherming ervan; herinnert aan het 
belang van passende instrumenten om te 
bepalen hoe het is gesteld met de 
universele toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten met 
klem dat ieders seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten worden beschermd 
en toegepast; vraagt de Commissie de 
seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in de lidstaten nauwgezet te 
volgen;
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Or. en

Amendement 37
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
veroordeelt de ernstige schendingen van 
de rechten van vrouwen en kinderen in de 
EU en daarbuiten, waaronder genitale 
verminking bij vrouwen, gedwongen 
abortus en sterilisatie, uithuwelijking op 
jonge leeftijd of onder dwang en andere 
schadelijke praktijken tegen vrouwen en 
meisjes; verzoekt om een EU-breed 
actieplan om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
en te bestrijden; dringt in dit verband aan 
op de benoeming van een coördinator 
voor de uitvoering van dit actieplan;

Or. en

Amendement 38
Bartosz Arłukowicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en de verminderde 
toegang tot wettelijke seksuele en 
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reproductieve gezondheid en rechten; reproductieve gezondheid en rechten; 
benadrukt dat de lidstaten verplicht zijn 
om toezeggingen in verband met de 
reproductieve en seksuele gezondheid van 
alle vrouwen en meisjes, zonder dwang, 
discriminatie en geweld, in acht te nemen, 
te beschermen en na te leven;

Or. pl

Amendement 39
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van geweld in al zijn vormen 
in onze samenleving; onderstreept in dit 
opzicht dat alle maatregelen om geweld te 
bestrijden elke vorm van discriminatie op 
grond van geslacht, ras, nationaliteit, 
seksuele voorkeur, godsdienst of een 
andere sociale status moeten voorkomen;

Or. es

Amendement 40
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van geweld in al zijn vormen;

Or. pl



PE652.467v01-00 22/49 AM\1205960NL.docx

NL

Amendement 41
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen en het gebrek aan 
volledige toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;

3. uit zijn bezorgdheid over de wijde 
verbreiding van gendergerelateerd geweld 
in al zijn vormen;

Or. en

Amendement 42
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit voor de doeltreffende 
preventie van genderongelijkheid en 
gendergerelateerd geweld, onder meer 
door middel van educatieve maatregelen 
voor en door jongeren, en is van oordeel 
dat alle jongeren de vruchten moeten 
kunnen plukken van omvattende seksuele 
voorlichting;

Or. en

Amendement 43
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 bis. hamert op het belang van 
gezondheidsonderwijs en seksuele 
voorlichting, in het bijzonder voor meisjes 
en LGBTI-jongeren, die als geen ander de 
gevolgen van ongelijke gendernormen 
ondervinden; pleit in dit verband voor een 
Europese benadering van omvattende 
seksuele voorlichting overeenkomstig de 
normen van de WHO en de richtsnoeren 
van de Unesco en dringt erop aan de 
lidstaten te ondersteunen opdat iedereen 
toegang tot deze voorlichting heeft zonder 
discriminatie op welke grond dan ook; 
benadrukt de belangrijke rol van 
maatschappelijke organisaties bij het 
geven van seksuele voorlichting; verzoekt 
de Commissie met klem voldoende 
middelen beschikbaar te stellen voor de 
betrokken organisaties;

Or. en

Amendement 44
Malin Björk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. bevestigt nadrukkelijk dat het 
ontzeggen van seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten en rechten, met 
inbegrip van veilige en legale abortus, een 
vorm van geweld tegen vrouwen en 
meisjes is; herhaalt dat vrouwen en 
meisjes zeggenschap moeten hebben over 
hun lichaam en hun seksualiteit, en dat 
de rechten van LGBTI-personen 
onlosmakelijk deel uitmaken van het 
streven naar de volledige eerbiediging van 
seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten en rechten; verzoekt 
alle lidstaten omvattende seksuele 
voorlichting te waarborgen, evenals 
eenvoudige toegang voor vrouwen tot 
gezinsplanning en het volledige spectrum 
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van reproductieve en seksuele 
gezondheidsdiensten, met inbegrip van 
moderne anticonceptiemethoden en 
veilige en legale abortus;

Or. en

Amendement 45
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat problemen met de 
reproductieve en seksuele gezondheid 
onder de exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten vallen en niet op EU-niveau 
gereguleerd kunnen worden, en dat de EU 
in deze kwestie geen druk moet 
uitoefenen; herinnert eraan dat 
bevoegdheden in verband met de 
bescherming en verbetering van de 
menselijke gezondheid overeenkomstig 
artikel 6 VWEU, bij de lidstaten liggen;

Or. pl

Amendement 46
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om een EU-netwerk voor 
het voorkomen van gendergerelateerd 
geweld en huiselijk geweld op te zetten, 
waarin lidstaten en belanghebbenden 
bijeen worden gebracht om goede 
praktijken uit te wisselen, en om 
opleiding, capaciteitsopbouw en 
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ondersteunende diensten te financieren;

Or. ro

Amendement 47
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat geweld tegen 
vrouwen omdat ze vrouwen zijn of geweld 
dat welbewust op vrouwen is gericht 
behoren tot de grootste uitdagingen 
waarmee onze samenleving wordt 
geconfronteerd; dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan stappen te ondernemen 
ter voorkoming en bestrijding van 
gendergeweld en om de slachtoffers van 
dergelijke strafbare feiten te steunen en te 
beschermen;

Or. ro

Amendement 48
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst er nogmaals op dat 
vrouwenrechten mensenrechten zijn en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
inspanningen in verband met de aanpak 
van genderstereotypen verder op te voeren 
door nauwere samenwerking met 
maatschappelijke en basisorganisaties die 
opkomen voor de rechten en de 
zelfbeschikking van vrouwen;

Or. en
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Amendement 49
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de EU op aan om 
onverwijld toe te treden tot het Verdrag 
van Istanbul; prijst de Commissie voor 
haar toezegging maatregelen voor te 
stellen om dezelfde doelstellingen te 
bereiken als de toetreding tot het verdrag 
wordt tegengehouden;

Schrappen

Or. pl

Amendement 50
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de EU op aan om 
onverwijld toe te treden tot het Verdrag 
van Istanbul; prijst de Commissie voor 
haar toezegging maatregelen voor te 
stellen om dezelfde doelstellingen te 
bereiken als de toetreding tot het verdrag 
wordt tegengehouden;

Schrappen

Or. en

Amendement 51
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de EU op aan om 
onverwijld toe te treden tot het Verdrag 
van Istanbul; prijst de Commissie voor 
haar toezegging maatregelen voor te stellen 
om dezelfde doelstellingen te bereiken als 
de toetreding tot het verdrag wordt 
tegengehouden;

4. vindt het bijzonder zorgwekkend 
dat 33 % van de vrouwen in de EU te 
maken krijgt met lichamelijk en/of 
seksueel geweld; betreurt het dat zes 
lidstaten – Bulgarije, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Slowakije en Tsjechië – het 
Verdrag van Istanbul nog steeds niet 
hebben geratificeerd; meent dat het 
uitblijven van toetreding door de EU tot 
het Verdrag van Istanbul afdoet aan haar 
geloofwaardigheid en mogelijke rol als 
normatieve kracht op het wereldtoneel; 
dringt er bij de EU op aan om onverwijld 
toe te treden tot het Verdrag van Istanbul 
en bij alle lidstaten om dit te ratificeren; 
prijst de Commissie voor haar toezegging 
maatregelen voor te stellen om dezelfde 
doelstellingen te bereiken als de toetreding 
tot het verdrag wordt tegengehouden;

Or. en

Amendement 52
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de EU op aan om 
onverwijld toe te treden tot het Verdrag 
van Istanbul; prijst de Commissie voor 
haar toezegging maatregelen voor te 
stellen om dezelfde doelstellingen te 
bereiken als de toetreding tot het verdrag 
wordt tegengehouden;

4. dringt er bij de Raad op aan de 
ratificatie door de EU van het Verdrag van 
Istanbul onverwijld af te ronden, op basis 
van een brede toetreding zonder 
beperkingen; prijst de Commissie voor 
haar toezegging de inspanningen op te 
voeren om de toetreding door de EU tot 
het Verdrag van Istanbul met voorrang af 
te ronden en herinnert eraan dat nieuwe 
wetgevingsmaatregelen inzake 
gendergerelateerd geweld een aanvulling 
moeten vormen op de ratificering van het 
Verdrag van Istanbul, en in ieder geval 
een alternatief; dringt er bij de lidstaten 
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die het verdrag nog niet hebben 
geratificeerd, te weten Bulgarije, 
Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije 
en Tsjechië, op aan dit alsnog te doen;

Or. en

Amendement 53
Malin Björk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de EU op aan om 
onverwijld toe te treden tot het Verdrag 
van Istanbul; prijst de Commissie voor 
haar toezegging maatregelen voor te stellen 
om dezelfde doelstellingen te bereiken als 
de toetreding tot het verdrag wordt 
tegengehouden;

4. dringt er bij de EU op aan om 
onverwijld toe te treden tot het Verdrag 
van Istanbul en de ratificering ervan door 
alle lidstaten te bepleiten en actief te 
steunen als internationale 
grondrechtenverplichting; prijst de 
Commissie voor haar toezegging 
maatregelen voor te stellen om dezelfde 
doelstellingen te bereiken als de toetreding 
tot het verdrag wordt tegengehouden;

Or. en

Amendement 54
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de EU op aan om 
onverwijld toe te treden tot het Verdrag 
van Istanbul; prijst de Commissie voor 
haar toezegging maatregelen voor te 
stellen om dezelfde doelstellingen te 
bereiken als de toetreding tot het verdrag 
wordt tegengehouden;

4. dringt er bij de EU op aan om niet 
toe te treden tot het Verdrag van Istanbul 
om te voorkomen dat de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen nog groter 
wordt;

Or. es
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Amendement 55
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. maakt zich ernstig zorgen over het 
recente besluit van Hongarije om het 
recht op wettelijke erkenning van de 
genderidentiteit te verbieden, hetgeen een 
ernstige schending inhoudt van de 
rechten van transgenders en interseksuele 
mensen en hen in gevaar brengt; wijst 
erop dat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens keer op keer 
duidelijk heeft verklaard dat wettelijke 
erkenning van de genderidentiteit onder 
het recht op privé- en gezinsleven valt in 
het Europees rechtskader, dat 
uitdrukkelijk wordt beschermd uit hoofde 
van artikel 8 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens;

Or. en

Amendement 56
Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. uit haar bezorgdheid over de 
verslechteringen op het gebied van 
gendergelijkheid in een aantal lidstaten, 
aangedreven door een politiek discours 
dat vaak zijn oorsprong vindt in de 
hoogste regionen van de overheid, bij 
bepaalde kerkelijke vertegenwoordigers 
en bij een overvloed aan 
ultraconservatieve organisaties die een 
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patriarchale visie op de maatschappij 
propageren die de emancipatie, 
zelfstandigheid en waardigheid van 
vrouwen aantast;

Or. en

Amendement 57
Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. veroordeelt de verspreiding van 
politieke narratieven waarin de inhoud 
van het Verdrag van Istanbul met opzet 
verkeerd wordt uitgelegd en de toename 
van homofobe en transfobe haatuitingen 
alsook maatregelen als het bevorderen 
van LGBTI-vrije zones in Polen of het 
afschaffen van de wettelijke erkenning 
van transgenders in Hongarije;

Or. en

Amendement 58
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met de toezegging 
van de Commissie een initiatief voor te 
stellen om ook specifieke vormen van 
gendergerelateerd geweld te rekenen tot 
vormen van criminaliteit als bedoeld in 
artikel 83, lid 1 VWEU;

Or. en
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Amendement 59
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om een EU-breed 
actieplan om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
en te bestrijden; dringt in dit verband aan 
op de benoeming van een coördinator 
voor de uitvoering van dit actieplan;

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om een EU-breed 
actieplan om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te voorkomen en 
te bestrijden; dringt in dit verband aan op 
de benoeming van een coördinator voor de 
uitvoering van dit actieplan;

5. verzoekt om een EU-breed 
actieplan om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te voorkomen en 
te bestrijden; dringt in dit verband aan op 
de benoeming van een coördinator voor de 
uitvoering van dit actieplan; benadrukt 
evenwel dat alle dimensies van 
gendergerelateerd geweld bij voorkeur in 
dezelfde wetgeving moeten worden 
geregeld door de vaststelling van een 
richtlijn ter bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld; verzoekt de 
Commissie nogmaals dringend een 
rechtshandeling in te dienen over de 
preventie en bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld met 
gebruikmaking van het recht van 
wetgevend initiatief dat is vervat in 
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artikel 225 VWEU; verzoekt de 
Commissie met klem de inspanningen op 
dit gebied op te voeren;

Or. en

Amendement 61
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om een EU-breed 
actieplan om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
en te bestrijden; dringt in dit verband aan 
op de benoeming van een coördinator voor 
de uitvoering van dit actieplan;

5. verzoekt om een EU-breed 
actieplan om alle vormen van geweld tegen 
zowel vrouwen als mannen te voorkomen 
en te bestrijden; dringt in dit verband aan 
op de benoeming van een coördinator voor 
de uitvoering van dit actieplan; benadrukt 
de noodzaak van een EU-strategie om 
genitale verminking bij vrouwen, 
gedwongen abortus en sterilisatie, 
uithuwelijking op jonge leeftijd of onder 
dwang en zogenaamd eergerelateerd 
geweld aan te pakken en om hulp te 
bieden aan de slachtoffers van dergelijke 
misdaden;

Or. pl

Amendement 62
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om een EU-breed 
actieplan om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te voorkomen 
en te bestrijden; dringt in dit verband aan 
op de benoeming van een coördinator 
voor de uitvoering van dit actieplan;

5. verzoekt om een EU-breed 
actieplan om de ongelijkheid te voorkomen 
en te bestrijden waarvan sprake is 
wanneer beleid met een genderperspectief 
wordt ingevoerd dat bevordert dat 
vrouwen als slachtoffers worden 
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behandeld en mannen als daders;

Or. es

Amendement 63
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat vrouwen die 
werkzaam zijn in de seksindustrie, 
waaronder de prostitutie, als gevolg van 
armoedediscriminatie of andere vormen 
van gebrek dagelijks te maken hebben met 
seksueel geweld en misbruik; dringt aan 
op gerichte maatregelen om de seksuele 
vrijheid en onafhankelijkheid van 
vrouwen te waarborgen;

Or. en

Amendement 64
Malin Björk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel te waarborgen door een 
mandaat te verlenen dat de ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven mogelijk maakt; is 
ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde strategie ter bestrijding van 
mensenhandel; dringt aan op een 
herziening van Richtlijn 2011/36/EU zodat 
het gebruik van door slachtoffers van 
mensenhandel verleende diensten strafbaar 
kan worden gesteld;

6. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel te waarborgen door een 
mandaat te verlenen dat de ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven mogelijk maakt; is 
ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde strategie ter bestrijding van 
mensenhandel; dringt aan op een 
herziening van Richtlijn 2011/36/EU zodat 
de bepalingen worden versterkt die 
voorzien in diensten en verblijfstitels voor 
slachtoffers van mensenhandel, en het 
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gebruik van door slachtoffers van 
mensenhandel verleende diensten strafbaar 
wordt gesteld, en om ervoor te zorgen dat 
het misdrijf van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting zwaarder wordt 
bestraft;

Or. en

Amendement 65
Bartosz Arłukowicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel te waarborgen door een 
mandaat te verlenen dat de ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven mogelijk maakt; is 
ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde strategie ter bestrijding van 
mensenhandel; dringt aan op een 
herziening van Richtlijn 2011/36/EU zodat 
het gebruik van door slachtoffers van 
mensenhandel verleende diensten strafbaar 
kan worden gesteld;

6. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel te waarborgen door een 
mandaat te verlenen dat de ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven mogelijk maakt; is 
ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde strategie ter bestrijding van 
mensenhandel; dringt aan op een 
herziening van Richtlijn 2011/36/EU zodat 
het gebruik van door slachtoffers van 
mensenhandel verleende diensten strafbaar 
kan worden gesteld; wijst erop dat het 
probleem van mensenhandel in de meeste 
gevallen vrouwen betreft, en benadrukt 
derhalve de noodzaak om inspanningen te 
concentreren op het bieden van hulp aan 
gesmokkelde vrouwen;

Or. pl

Amendement 66
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel te waarborgen door een 
mandaat te verlenen dat de ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven mogelijk maakt; is 
ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde strategie ter bestrijding van 
mensenhandel; dringt aan op een 
herziening van Richtlijn 2011/36/EU zodat 
het gebruik van door slachtoffers van 
mensenhandel verleende diensten strafbaar 
kan worden gesteld;

6. verzoekt de Commissie de 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel te waarborgen door een 
mandaat te verlenen dat de ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven mogelijk maakt; is 
ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde strategie ter bestrijding van 
mensenhandel; benadrukt de noodzaak om 
straffeloosheid van degenen die van 
mensenhandel profiteren te bestrijden; 
dringt aan op een herziening van Richtlijn 
2011/36/EU zodat het gebruik van door 
slachtoffers van mensenhandel verleende 
diensten strafbaar kan worden gesteld;

Or. pl

Amendement 67
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie met klem 
ervoor te zorgen dat met name vrouwen in 
opvangcentra worden beschermd tegen 
gendergerelateerd geweld en pleit voor 
aanpassing van de infrastructuur voor 
vrouwen en meisjes alsmede aangepaste 
opleidingen voor het personeel, voor zover 
nodig;

Or. en

Amendement 68
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
cybergeweld, die uitingen van 
gendergerelateerd geweld zijn; verzoekt de 
Commissie een wetgevingsinstrument ter 
bestrijding van cybergeweld voor te 
stellen;

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
cybergeweld, die niet genderneutraal zijn 
maar vrouwen onevenredig hard treffen 
en daarom uitingen van gendergerelateerd 
geweld zijn; verzoekt de Commissie een 
wetgevingsinstrument ter bestrijding van 
cybergeweld tegen vrouwen voor te stellen 
aangezien dreiging met geweld en 
mishandeling een aanzienlijke impact 
heeft op de geestelijke gezondheid van 
vrouwen op alle niveaus van hun 
persoonlijke ontwikkeling;

Or. en

Amendement 69
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
cybergeweld, die uitingen van 
gendergerelateerd geweld zijn; verzoekt de 
Commissie een wetgevingsinstrument ter 
bestrijding van cybergeweld voor te 
stellen;

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
gendergerelateerd geweld, zoals 
cybergeweld; verzoekt de Commissie een 
wetgevingsinstrument ter bestrijding van 
alle andere vormen van gendergerelateerd 
geweld, waaronder cybergeweld, voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 70
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
cybergeweld, die uitingen van 
gendergerelateerd geweld zijn; verzoekt de 
Commissie een wetgevingsinstrument ter 
bestrijding van cybergeweld voor te 
stellen;

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
cybergeweld, die uitingen van 
gendergerelateerd geweld zijn; verzoekt de 
Commissie een wetgevingsinstrument ter 
bestrijding van cybergeweld en andere 
vormen van onlineagressie tegen vrouwen 
voor te stellen;

Or. en

Amendement 71
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
cybergeweld, die uitingen van 
gendergerelateerd geweld zijn; verzoekt de 
Commissie een wetgevingsinstrument ter 
bestrijding van cybergeweld voor te 
stellen;

7. wijst op het ontbreken van een 
gemeenschappelijke aanpak of definities 
voor de verschillende vormen van 
cybergeweld; verzoekt de Commissie een 
wetgevingsinstrument ter bestrijding van 
cybergeweld voor te stellen;

Or. es

Amendement 72
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat, gezien de snelle 
transformatie en digitalisering van de 
economie en de arbeidsmarkt, waarbij 
voor 90 % van de banen digitale 
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basisvaardigheden vereist zijn, het van 
cruciaal belang is dat vrouwen helpen 
meebouwen aan de toekomst en dat veel 
meer meisjes dan momenteel het geval is 
IT-vaardigheden verwerven, zodat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
vormgeving van de digitale wereld van 
morgen;

Or. ro

Amendement 73
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie 
maatregelen te steunen om de salariskloof 
tussen mannen en vrouwen, een vorm van 
genderdiscriminatie, te verkleinen;

Or. pl

Amendement 74
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd; 
verzoekt de lidstaten veilige voorwaarden 
voor melding te waarborgen, 
onderrapportage te bestrijden, en te 
voorzien in rechtsbijstand alsook 

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van huiselijk geweld en 
haatmisdrijven, met inbegrip van die welke 
online zijn gepleegd; verzoekt de lidstaten 
veilige voorwaarden voor melding te 
waarborgen, onderrapportage te bestrijden, 
en te voorzien in rechtsbijstand alsook 
geïntegreerde ondersteunende diensten en 
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geïntegreerde ondersteunende diensten en 
opvangcentra;

opvangcentra; wijst erop dat het van 
essentieel belang is dat wordt gedoeld op 
alle personen in een kwetsbare positie 
zonder te discrimineren op grond van 
geslacht, teneinde het beginsel van de 
gelijkheid van alle burgers voor de wet te 
kunnen waarborgen;

Or. es

Amendement 75
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd; 
verzoekt de lidstaten veilige voorwaarden 
voor melding te waarborgen, 
onderrapportage te bestrijden, en te 
voorzien in rechtsbijstand alsook 
geïntegreerde ondersteunende diensten en 
opvangcentra;

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd, en te 
waarborgen dat de rechten van 
slachtoffers centraal worden gesteld om te 
voorkomen dat zij tijdens justitiële, 
medische en politiële procedures worden 
gediscrimineerd, getraumatiseerd raken 
of opnieuw in een slachtofferrol worden 
gedrukt; verzoekt de lidstaten veilige 
voorwaarden voor melding te waarborgen, 
onderrapportage aan te pakken, en te 
voorzien in rechtsbijstand alsook 
geïntegreerde ondersteunende diensten en 
opvangcentra;

Or. en

Amendement 76
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd; 
verzoekt de lidstaten veilige voorwaarden 
voor melding te waarborgen, 
onderrapportage te bestrijden, en te 
voorzien in rechtsbijstand alsook 
geïntegreerde ondersteunende diensten en 
opvangcentra;

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd; 
verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd en 
preventieve maatregelen te treffen waarbij 
de specifieke behoeften van kwetsbare 
groepen vrouwen, zoals minderjarige 
slachtoffers, vrouwen met een handicap, 
vrouwelijke vluchtelingen en LBTI-
vrouwen, in acht worden genomen;

Or. en

Amendement 77
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd; 
verzoekt de lidstaten veilige voorwaarden 
voor melding te waarborgen, 
onderrapportage te bestrijden, en te 
voorzien in rechtsbijstand alsook 

8. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
toegang tot de rechter of te verbeteren, 
onder meer door het opleiden van 
rechtshandhavings- en justitieel personeel 
op het gebied van gendergerelateerd 
geweld en haatmisdrijven, met inbegrip 
van die welke online zijn gepleegd; 
verzoekt de lidstaten veilige voorwaarden 
voor melding te waarborgen, 
onderrapportage te bestrijden, en te 
voorzien in rechtsbijstand alsook 
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geïntegreerde ondersteunende diensten en 
opvangcentra;

geïntegreerde ondersteunende diensten en 
opvangcentra; dringt er bij de lidstaten op 
aan de straffeloosheid ten aanzien van 
seksueel en gendergerelateerd geweld aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 78
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is ontsteld over de aanhoudende 
aanvallen op de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen, 
waaronder het recht op een veilige 
abortus; dringt aan op stevige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
vrouwen deze rechten kunnen uitoefenen;

Or. en

Amendement 79
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie onverwijld 
een voorstel in te dienen voor herziening 
van de richtlijn slachtofferrechten door 
toevoeging van een hoofdstuk dat in zijn 
geheel is gewijd aan slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld;

Or. en
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Amendement 80
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied 
van vrouwengelijkheid, minderheden, 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten.

Schrappen

Or. pl

Amendement 81
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied 
van vrouwengelijkheid, minderheden, 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten.

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 9. neemt met bezorgdheid nota van de 
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steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied 
van vrouwengelijkheid, minderheden, 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten.

puur ideologische uitgangspunten op 
grond waarvan vrouwen worden 
aangemerkt als slachtoffers, waarop veel 
maatschappelijke organisaties die zich 
bezighouden met de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
zich baseren; onderstreept dat veel van 
deze organisaties zijn afgedwaald van hun 
nobele doelstellingen of specifiek zijn 
opgericht om deel uit te maken van de 
architectuur van bepaalde partijen om 
stemmen te winnen en subsidies binnen te 
halen door de samenleving te polariseren; 
uit zijn bezorgdheid over het feit dat 
ideologische standpunten van een deel 
van de maatschappij, gebaseerd op 
discutabele, reële dan wel fictieve 
“rechten van minderheden”, worden 
opgedrongen aan de maatschappelijke 
meerderheid.

Or. es

Amendement 83
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied van 
vrouwengelijkheid, minderheden, 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten.

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied van 
vrouwengelijkheid, minderheden, 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten. is ten 
zeerste verontrust over de terreinwinst in 
een aantal lidstaten van tegen 
gendergelijkheid en LGBTI’s gerichte 
bewegingen die de vastgestelde 
grondrechten op het gebied van 
gendergelijkheid trachten aan te vechten 
en pogen wetten en beleidsregels te 
blokkeren en terug te draaien die de 
vrouwenrechten beschermen en LGBTI-
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mensen vrijwaren tegen haatmisdrijven 
en discriminatie;

Or. en

Amendement 84
Malin Björk

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied van 
vrouwengelijkheid, minderheden, 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten.

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied van 
vrouwengelijkheid, minderheden, 
vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; 
onderstreept het belang van meer 
financiële steun voor maatschappelijke 
organisaties en gespecialiseerde diensten 
om de onafhankelijkheid en expertise 
ervan veilig te stellen; benadrukt het 
belang van een sterke en onafhankelijke 
beweging voor vrouwenopvang.

Or. en

Amendement 85
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied van 
vrouwengelijkheid, minderheden, 

9. stelt met bezorgdheid vast dat er 
steeds minder ruimte is voor 
maatschappelijke organisaties en 
mensenrechtenactivisten op het gebied van 
vrouwengelijkheid, minderheden, 
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vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten.

vrouwenrechten en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
pleit voor versterking van de maatregelen 
om de krimpende ruimte voor 
maatschappelijke organisaties aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 86
Evin Incir, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Sylwia Spurek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. pleit ervoor dat er uitgesplitste 
gegevens over gendergelijkheid worden 
verzameld en dat er jaarlijks verslag wordt 
uitgebracht over de stand van zaken wat 
betreft de uitvoering van de strategie voor 
gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 87
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, 
Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is bezorgd dat vrouwen door de 
COVID-19-crisis onevenredig hard 
worden getroffen; is verontrust over de 
aanzienlijke toename van het geweld 
tegen vrouwen en meisjes en met name 
van huiselijk geweld sinds de uitbraak van 
COVID-19; roept de EU en de lidstaten op 
specifiek op vrouwen en meisjes gerichte 
acties en steunmaatregelen uit te voeren, 
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onder meer door adequate diensten op te 
zetten om geweld tegen vrouwen en 
meisjes aan te pakken alsook in 
slachtofferhulp gespecialiseerde instanties 
als opvangcentra, hulplijnen, 
chatdiensten en andere creatieve 
ondersteuningsoplossingen;

Or. en

Amendement 88
Dragoş Tudorache, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Ramona 
Strugariu

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. roept de EU en de lidstaten op 
gendergelijkheid te bevorderen door 
middel van een ambitieuze 
onderwijsagenda, en benadrukt dat de EU 
internationaal het voortouw moet nemen 
op dit gebied en het goede voorbeeld moet 
geven, met name voor Afrika en Azië, 
aangezien onderwijs voor en versterking 
van de positie van vrouwen en meisjes de 
belangrijkste motor vormen achter de 
emancipatie, de maatschappelijke 
ontwikkeling en de economische groei.

Or. en

Amendement 89
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is verheugd over het feit dat de 
Commissie haar inspanningen heeft 
opgevoerd om inachtneming van de EU-
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normen inzake het evenwicht tussen werk 
en privéleven te waarborgen, zodat zowel 
vrouwen als mannen zelf kunnen kiezen 
hoe zij hun werk- en privéleven 
ontwikkelen.

Or. ro

Amendement 90
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie specifieke 
acties voor te stellen om ervoor te zorgen 
dat basisorganisaties die essentiële 
diensten verlenen toegang hebben tot 
financiering en bescherming genieten 
tegen aanvallen of discriminerend 
gedrag;

Or. en

Amendement 91
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, 
Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. onderstreept dat genderstereotypen 
mede ten grondslag liggen aan 
genderongelijkheid en dat traditionele 
genderrollen en -stereotypen in de vroege 
jeugd ontstaan; is derhalve van mening 
dat preventieve maatregelen van groot 
belang zijn voor het verwezenlijken van 
gendergelijkheid en het versterken van de 
positie van vrouwen en meisjes, en dat 
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scholen een goede omgeving zijn om 
genderrollen en -stereotypen in vraag te 
stellen; is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om een 
communicatiecampagne voor de hele EU 
op te zetten ter bestrijding van 
genderstereotypen, met een focus op de 
betrokkenheid van jongeren; stelt evenwel 
vast dat de EU en de lidstaten het 
onderwijssysteem beter moeten benutten 
om het ontstaan van genderstereotypen in 
de vroege jeugd te voorkomen.

Or. en

Amendement 92
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie met klem 
genderbudgettering toe te passen als 
onlosmakelijk onderdeel van alle stadia 
en in alle begrotingslijnen van de 
begrotingsprocedure; pleit ervoor de 
uitgaven voor gendergelijkheid te volgen 
en aan elke gerichte actie een 
onafhankelijke begrotingslijn toe te 
wijzen en deugdelijke indicatoren, 
effectbeoordelingen en een specifieke 
methodologie vast te stellen; vraagt om de 
ontwikkeling en toepassing van relevante 
mechanismen voor verantwoording en 
transparantie, evenals regelmatige en 
genderbewuste verslaglegging van de 
uitkomsten;

Or. en

Amendement 93
Terry Reintke
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de beschikbaarheid en 
vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over 
gendergerelateerd geweld te verbeteren 
door middel van samenwerking met 
Eurostat, het FRA en het EIGE; verzoekt 
de Commissie nogmaals een Europees 
waarnemingscentrum voor 
gendergerelateerd geweld op te richten;

Or. en

Amendement 94
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen en 
toezichtmechanismen goed te keuren om 
het genderevenwicht bij alle JBZ-
instanties, ook op alle leidinggevende 
niveaus en op leidinggevende posities, te 
waarborgen.

Or. en


