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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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

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

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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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, 
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onderrapportage te bestrijden, en te voorzien in rechtsbijstand alsook geïntegreerde 
ondersteunende diensten en opvangcentra;

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.


