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Amendement 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt dat er geen bindende 
maatregelen bestaan inzake de gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in de Europese Commissie; wenst 
dat er een nominatiesysteem voor 
commissieleden wordt ingevoerd waarbij 
de lidstaten in 2009 zowel een man als een 
vrouw als kandidaat-commissielid 
voordragen en de voorzitter een keuze uit 
de kandidaten maakt met het oog op een 
evenwichtige deelneming van vrouwen en 
mannen;

Or. en

Amendement 2
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is verheugd over het feit dat in 
artikel 9 en 10 van het Verdrag van 
Lissabon duidelijk is bepaald dat het 
gehele EU-beleid sociale insluiting, 
sociale bescherming en gelijkheid van 
vrouwen en mannen actief moet 
bevorderen en discriminatie moet 
bestrijden;

Or. en
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Amendement 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wenst derhalve dat er een tweeledige 
benadering wordt gevolgd ter aanvulling 
op de geïntegreerde benadering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen in de 
praktijk, dat wil zeggen positieve acties en 
duidelijke en bindende doelstellingen en 
maatregelen;

Or. en

Amendement 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt met tevredenheid dat aan 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie dezelfde juridische waarde 
wordt toegekend als aan de verdragen 
(artikel 6 van het EU-Verdrag), zodat de 
Unie maatregelen kan handhaven en 
aannemen ten behoeve van specifieke 
voordelen voor het 
ondervertegenwoordigde geslacht evenals 
een betere bescherming van het 
moederschap, met name in het 
beroepsleven (artikel 23, 33 en 34 van het 
Handvest);

Or. fr
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Amendement 5
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is verheugd over Verklaring 19 ad 
artikel 8 van het VWEU, waarin de 
lidstaten worden uitgenodigd de nodige 
bepalingen vast te stellen om elke vorm 
van huiselijk geweld te voorkomen en te 
bestrijden, alsmede om de slachtoffers te 
beschermen en te ondersteunen;

7. is verheugd over Verklaring 19 ad 
artikel 8 van het VWEU, waarin de 
lidstaten worden uitgenodigd de nodige 
bepalingen vast te stellen om elke vorm 
van geweld te voorkomen en te bestrijden, 
alsmede om de slachtoffers te beschermen 
en te ondersteunen;

Or. en

Amendement 6
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is verheugd over Verklaring 19 ad 
artikel 8 van het VWEU, waarin de 
lidstaten worden uitgenodigd de nodige 
bepalingen vast te stellen om elke vorm 
van huiselijk geweld te voorkomen en te 
bestrijden, alsmede om de slachtoffers te 
beschermen en te ondersteunen.

7. is verheugd over Verklaring 19 ad 
artikel 8 van het VWEU, waarin de 
lidstaten worden uitgenodigd de nodige 
bepalingen vast te stellen om elke vorm 
van huiselijk geweld te voorkomen en te 
bestrijden, alsmede om de slachtoffers te 
beschermen en te ondersteunen, als 
onderdeel van de omzetting van het 
beginsel van gelijkheid van vrouwen en 
mannen.

Or. en
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