
AM\748316NL.doc PE414.923v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2008/21194(INI)

17.10.2008

AMENDEMENTEN
1 - 35

Ontwerpverslag
Zita Gurmai
(PE409.717v01-00)

over de situatie van vrouwen in de Balkan
(2008/21194(INI))



PE414.923v01-00 2/20 AM\748316NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\748316NL.doc 3/20 PE414.923v01-00

NL

Amendement 2
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt met ongerustheid vast dat op 
gendergelijkheid gerichte wetgeving en 
gebruiken (institutioneel, financieel, 
sociaal) niet volledig gegarandeerd zijn;

2. stelt met ongerustheid vast dat op 
gendergelijkheid gerichte wetgeving en 
gebruiken (institutioneel, financieel, 
sociaal) niet volledig gegarandeerd zijn, al 
bestaat er een verschil tussen landen die 
zijn begonnen met de onderhandelingen 
over de toetreding en landen die dat nog 
niet hebben gedaan;

Or. en

Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt het belang van gelijke rechten 
voor vrouwen en gelijke deelname aan de 
arbeidsmarkt, die beide essentieel zijn voor 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en voor het bestrijden van 
armoede, waar vrouwen meer mee te 
maken hebben dan mannen; 

3. benadrukt het belang van gelijke rechten 
voor vrouwen en gelijke deelname aan de 
arbeidsmarkt, die beide essentieel zijn voor 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, voor de economische groei van 
landen en voor het bestrijden van armoede, 
waar vrouwen meer mee te maken hebben 
dan mannen;

Or. fr

Amendement 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt vast dat vrouwen naar 
verhouding harder zijn geraakt door 
bezuinigingen op sociale diensten en 
overheidsgaven voor onder andere 
gezondheidszorg, kinderzorg en 
gezinszorg; wijst erop dat niet-financiële 
voordelen en diensten vrouwen vroeger in 
staat stelden om betaald werk te 
verrichten en zo werk en privéleven met 
elkaar te combineren;

Or. en

Amendement 5
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt bezorgd vast dat vrouwen, die in het 
algemeen ondervertegenwoordigd zijn op 
de arbeidsmarkt, oververtegenwoordigd 
zijn in sommige (van oudsher 
"vrouwelijke") beroepen, waarin hun 
positie, met namen in agrarische gebieden, 
kwetsbaarder is; is ook bezorgd over het 
bestaan van een "loonkloof" tussen mannen 
en vrouwen en over de problemen die 
vrouwen hebben bij het opzetten van een 
eigen bedrijf;

4. stelt bezorgd vast dat vrouwen, die in het 
algemeen ondervertegenwoordigd zijn op 
de arbeidsmarkt, oververtegenwoordigd 
zijn in sommige (van oudsher 
"vrouwelijke") beroepen, waarin hun 
positie, met namen in agrarische gebieden, 
kwetsbaarder is; pleit in dat verband voor 
speciale maatregelen om de feminisering 
van "slechter betaalde" sectoren te 
vermijden; is ook bezorgd over het bestaan 
van een "loonkloof" tussen mannen en 
vrouwen en over de problemen die 
vrouwen hebben bij het opzetten van een 
eigen bedrijf;

Or. en
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Amendement 6
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de regeringen van de 
Balkanlanden om een wettelijk kader op te 
stellen voor gelijke betaling van mannen en
vrouwen, om vrouwen te ondersteunen bij 
het combineren van werk en privéleven en 
om daarvoor kwalitatief goede, 
toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
te regelen, en om daarnaast belemmeringen 
voor vrouwelijk ondernemerschap weg te 
nemen;

5. verzoekt de regeringen van de 
Balkanlanden om een wettelijk kader op te 
stellen voor gelijke betaling van mannen en 
vrouwen, om vrouwen te ondersteunen bij 
het combineren van werk en privéleven en 
om daarvoor kwalitatief goede, 
toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
en opvang van ouderen te regelen, en om 
daarnaast belemmeringen voor vrouwelijk 
ondernemerschap weg te nemen;

Or. en

Amendement 7
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van onderwijs 
voor het uitbannen van gendergerelateerde 
en cultureel bepaalde stereotype 
opvattingen en onderstreept het feit dat het 
onderwijssysteem zelf niet moet aanzetten 
tot het maken van stereotype
beroepskeuzes;

6. onderstreept het belang van onderwijs 
voor het uitbannen van gendergerelateerde 
stereotype opvattingen en negatieve 
culturele patronen en onderstreept het feit 
dat het onderwijssysteem zelf niet moet 
aanzetten tot het maken van negatieve
beroepskeuzes;

Or. pl

Amendement 8
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van onderwijs 
voor het uitbannen van gendergerelateerde 
en cultureel bepaalde stereotype 
opvattingen en onderstreept het feit dat het 
onderwijssysteem zelf niet moet aanzetten 
tot het maken van stereotype 
beroepskeuzes;

6. onderstreept het belang van onderwijs 
voor het uitbannen van stereotypen 
gebaseerd op gendergerelateerde
rolmodellen en cultureel bepaalde 
stereotypen en onderstreept het feit dat het 
onderwijssysteem zelf geen vaste 
rolpatronen dient aan te moedigen, ook 
niet bij de keuze van een beroep;

Or. bg

Amendement 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op quota in te stellen 
voor politieke partijen en nationale 
parlementen en om actie te ondernemen 
om "glazen plafonds" weg te nemen;

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op om, wanneer de 
noodzaak hiertoe bestaat, quota in te 
stellen voor politieke partijen en nationale 
parlementen teneinde de  deelname van 
vrouwen aan het politieke leven te 
waarborgen en de niet-evenredige 
vertegenwoordiging weg te werken, en om 
actie te ondernemen om "glazen plafonds" 
weg te nemen;

Or. bg
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Amendement 10
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op quota in te stellen 
voor politieke partijen en nationale 
parlementen en om actie te ondernemen
om "glazen plafonds" weg te nemen;

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; is 
voorstander van quota en roept de 
betreffende landen die dit nog niet hebben 
gedaan op om op een effectieve manier
quota in te stellen voor politieke partijen en 
nationale parlementen en om actie te 
ondernemen om "glazen plafonds" weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 11
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op quota in te stellen 
voor politieke partijen en nationale 
parlementen en om actie te ondernemen 
om "glazen plafonds" weg te nemen;

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
die onder de oorlog hebben geleden niet 
langer alleen als oorlogsslachtoffers gezien 
moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat vrouwen 
in de Balkan in het algemeen die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op quota in te stellen 
voor politieke partijen en nationale 
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parlementen en om actie te ondernemen 
om "glazen plafonds" weg te nemen; 
moedigt de landen die dit al hebben 
gedaan aan om dit proces voort te zetten;

Or. en

Amendement 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op quota in te stellen
voor politieke partijen en nationale 
parlementen en om actie te ondernemen
om "glazen plafonds" weg te nemen;

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op om te streven naar 
een betere vertegenwoordiging van 
vrouwen in politieke partijen en nationale 
parlementen en om te zorgen voor vorming 
en een vroegtijdige deelname van 
vrouwen en mannen aan het burgerschap 
om "glazen plafonds" op duurzame wijze 
weg te nemen;

Or. fr

Amendement 13
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 

8. is van mening dat vrouwen in de Balkan 
niet langer alleen als oorlogsslachtoffers 
gezien moeten worden, maar juist ook als 
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deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op quota in te stellen 
voor politieke partijen en nationale 
parlementen en om actie te ondernemen 
om "glazen plafonds" weg te nemen;

deelneemsters aan de stabilisatie en 
conflictoplossing; benadrukt dat zij die rol 
alleen kunnen vervullen als ze evenredig 
vertegenwoordigd zijn bij politieke en 
economische besluitvorming; roept de 
betreffende landen op actie te ondernemen 
om "glazen plafonds" weg te nemen;

Or. pl

Amendement 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat huiselijk geweld nog 
wijder verbreid is dan uit de bestaande 
gegevens blijkt, en dat de statistieken 
daarover gefragmenteerd zijn, slecht 
ingezameld en niet gestandaardiseerd, 
zelfs in de landen die een specifieke 
wetgeving hierover hebben;

Or. en

Amendement 15
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept het belang van 
bewustmakingscampagnes in de strijd 
tegen stereotype opvattingen, discriminatie 
(naar geslacht, cultuur, religie) en huiselijk
geweld en voor gendergelijkheid in het 
algemeen; merkt op dat deze campagnes 
ondersteund moeten worden door positieve 

10. onderstreept het belang van 
bewustmakingscampagnes in de strijd 
tegen discriminatie (naar geslacht, cultuur, 
religie) en geweld en voor gendergelijkheid 
in het algemeen; merkt op dat deze 
campagnes ondersteund moeten worden 
door positieve beeldvorming met 



PE414.923v01-00 10/20 AM\748316NL.doc

NL

beeldvorming met vrouwelijke rolmodellen 
in media, reclame, educatief materiaal en 
op internet;

vrouwelijke rolmodellen in media, 
reclame, educatief materiaal en op internet;

Or. pl

Amendement 16
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over de recente 
ontwikkeling van een wettelijk en 
institutioneel kader voor gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen in de betreffende 
landen; herhaalt tegelijkertijd dat strikte 
maatregelen nodig zijn om deze regelingen 
volledig in de praktijk ten uitvoer te 
kunnen leggen;

11. is verheugd over de recente 
ontwikkeling van een wettelijk en 
institutioneel kader waaruit een 
vastberaden aanpak blijkt van het 
garanderen van gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen in de betreffende 
landen; herhaalt tegelijkertijd dat strikte 
maatregelen nodig zijn om deze regelingen 
volledig in de praktijk ten uitvoer te 
kunnen leggen;

Or. en

Amendement 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de regeringen van de 
Balkanlanden op actie te ondernemen en 
een plan op te stellen voor het toepassen 
van een geïntegreerde benadering 
teneinde gelijkheid tussen de geslachten te 
bewerkstelligen op alle niveaus en op alle 
gebieden van het sociaal-politieke leven;

Or. bg
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Amendement 18
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de Voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië op om
bovengenoemde resolutie 1325 van de VN-
veiligheidsraad (2000) te ratificeren; roept 
daarnaast de landen die deze resolutie al 
geratificeerd hebben op om nationale 
plannen te maken voor de 
tenuitvoerlegging ervan;

12. roept alle lidstaten van de EU die dit 
nog niet hebben gedaan op om de 
nationale plannen voor de 
tenuitvoerlegging van resolutie 1325 van 
de VN-veiligheidsraad (2000) te 
accepteren en zich er ook aan te houden 
in hun contacten met de Balkanlanden;

Or. en

Amendement 19
Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië en de republiek 
Moldavië op om het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (IVDV) van de 
VN (1979) te ondertekenen en te 
ratificeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt ongerust vast dat de Balkanlanden 
herkomstlanden zijn van mensenhandel, 
en dat in het algemeen vrouwen en 
kinderen slachtoffer worden van die 
mensenhandel; benadrukt dat 
gendergelijkheid, het bestrijden van de 
feminisering van armoede, maatregelen 
tegen corruptie en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen essentieel 
zijn om mensenhandel te voorkomen en 
om potentiële slachtoffers te beschermen;

14. stelt ongerust vast dat bepaalde
Balkanlanden als herkomst- of 
transitlanden van mensenhandel worden 
beschouwd, en dat in het algemeen 
vrouwen en kinderen slachtoffer worden 
van die mensenhandel; benadrukt dat 
gendergelijkheid, het bestrijden van de 
feminisering van armoede, maatregelen 
tegen corruptie en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen essentieel 
zijn om mensenhandel te voorkomen en 
om potentiële slachtoffers te beschermen;

Or. fr

Amendement 21
Doris Pack, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt ongerust vast dat de Balkanlanden 
herkomstlanden zijn van mensenhandel, 
en dat in het algemeen vrouwen en 
kinderen slachtoffer worden van die 
mensenhandel; benadrukt dat 
gendergelijkheid, het bestrijden van de 
feminisering van armoede, maatregelen 
tegen corruptie en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen essentieel 
zijn om mensenhandel te voorkomen en 
om potentiële slachtoffers te beschermen;

14. stelt ongerust vast dat de Balkanlanden 
transitlanden zijn van mensenhandel, en 
dat in het algemeen vrouwen en kinderen 
slachtoffer worden van die mensenhandel; 
benadrukt dat gendergelijkheid, 
bewustmakingscampagnes, maatregelen 
tegen corruptie en de georganiseerde 
misdaad essentieel zijn om mensenhandel 
te voorkomen en om potentiële slachtoffers 
te beschermen;

Or. en

Amendement 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt ongerust vast dat de Balkanlanden 
herkomstlanden zijn van mensenhandel, en 
dat in het algemeen vrouwen en kinderen 
slachtoffer worden van die mensenhandel; 
benadrukt dat gendergelijkheid, het 
bestrijden van de feminisering van 
armoede, maatregelen tegen corruptie en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen essentieel zijn om mensenhandel 
te voorkomen en om potentiële slachtoffers 
te beschermen;

14. stelt ongerust vast dat de Balkanlanden 
herkomstlanden zijn van mensenhandel, en 
dat in het algemeen vrouwen en kinderen 
slachtoffer worden van die mensenhandel; 
benadrukt dat gendergelijkheid, het 
bestrijden van de feminisering van 
armoede, maatregelen tegen corruptie en 
de economische onafhankelijkheid van 
vrouwen essentieel zijn om negatieve 
verschijnselen in de Balkanlanden, zoals 
prostitutie en mensenhandel, te voorkomen 
en om potentiële slachtoffers te 
beschermen;

Or. bg

Amendement 23
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt ongerust vast dat de Balkanlanden 
herkomstlanden zijn van mensenhandel, 
en dat in het algemeen vrouwen en 
kinderen slachtoffer worden van die 
mensenhandel; benadrukt dat 
gendergelijkheid, het bestrijden van de 
feminisering van armoede, maatregelen 
tegen corruptie en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen essentieel 
zijn om mensenhandel te voorkomen en 
om potentiële slachtoffers te beschermen;

14. stelt ongerust vast dat mensenhandel 
uitgaat van de Balkanlanden, en dat in het 
algemeen vrouwen en kinderen slachtoffer 
worden van die mensenhandel; benadrukt 
dat gendergelijkheid, het bestrijden van de 
feminisering van armoede, maatregelen 
tegen corruptie en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen essentieel 
zijn om mensenhandel te voorkomen en 
om potentiële slachtoffers te beschermen;

Or. en
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Amendement 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Balkanlanden op 
dringende maatregelen te nemen ter 
preventie van prostitutie, en in het 
bijzonder kinderprostitutie en –
pornografie, voor de verscherping van 
sancties tegen het dwingen tot of het 
aanzetten tot prostitutie en/of deelname in 
de productie van pornografisch materiaal 
en voor de criminalisering van 
kinderpornografie op het internet;

Or. bg

Amendement 25
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het belang van NGO's en 
vrouwenorganisaties voor het vaststellen 
van problemen van vrouwen en voor het 
vinden van geschikte oplossingen; 
stimuleert het werk van deze NGO's en 
adviseert de NGO's, de betreffende landen 
en Europese NGO-netwerken hun kennis 
en ervaring op het gebied van 
gendergelijkheid te bundelen;

15. benadrukt het belang van NGO's en 
vrouwenorganisaties voor het vaststellen 
van problemen van vrouwen en voor het 
vinden van geschikte oplossingen, met 
name de Gender Task Force van het 
Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa 
voor het bevorderen van het democratisch 
proces en de stabiliteit in de regio; 
stimuleert het werk van deze NGO's en 
adviseert de NGO's, de betreffende landen 
en Europese NGO-netwerken hun kennis 
en ervaring op het gebied van 
gendergelijkheid te bundelen;

Or. en
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Amendement 26
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. doet een beroep op de Commissie 
om pretoetredingsmiddelen ter 
beschikking te stellen ter ondersteuning 
van vrouwenrechten op de Balkan, met 
name via vrouwen-NGO's en 
vrouwenorganisaties;

Or. en

Amendement 27
Doris Pack, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Europese Commissie 
ervoor te zorgen dat haar beleid 
beschreven in de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2008 "Westelijke 
Balkan: Versterking van het Europees 
perspectief", dat gericht is op het 
versterken van NGO's in de Westelijke 
Balkan met name de nadruk legt op 
"empowerment" en op de participatie van 
vrouwen in het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 28
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat Romavrouwen, evenals 
moslimvrouwen in regio's waar zij een 
minderheid vormen, slachtoffer worden 
van meervoudige discriminatie (ras, 
etniciteit, geslacht) en dat zij 
kwetsbaarder zijn voor armoede en sociale 
uitsluiting, en dat daarom voor deze 
problemen een totale aanpak ontwikkeld 
zou moeten worden;

17. benadrukt dat er een gedifferentieerde 
aanpak zou moet worden ontwikkeld voor 
de strijd tegen meervoudige discriminatie 
van vrouwen uit minderheden en uit 
religieuze en etnische groepen, om de 
algehele situatie van vrouwen op het 
gebied van vrouwenrechten op de Balkan 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat Romavrouwen, evenals 
moslimvrouwen in regio's waar zij een 
minderheid vormen, slachtoffer worden
van meervoudige discriminatie (ras, 
etniciteit, geslacht) en dat zij 
kwetsbaarder zijn voor armoede en sociale 
uitsluiting, en dat daarom voor deze
problemen een totale aanpak ontwikkeld 
zou moeten worden;

17. benadrukt dat vrouwen, die in een 
bepaalde regio deel uitmaken van een 
minderheid (op basis van ras, etniciteit, 
geslacht) nood hebben aan het bewaren 
van hun identiteit en aan bescherming 
tegen meervoudige discriminatie; 
aangezien zulke groepen mensen een 
groter risico lopen op armoede, prostitutie, 
mensenhandel en sociale uitsluiting, en 
dat voor dit probleem een totale aanpak 
ontwikkeld moet worden; 

Or. bg

Amendement 30
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat Romavrouwen, evenals 
moslimvrouwen in regio's waar zij een 
minderheid vormen, slachtoffer worden 
van meervoudige discriminatie (ras, 
etniciteit, geslacht) en dat zij kwetsbaarder 
zijn voor armoede en sociale uitsluiting, en 
dat daarom voor deze problemen een 
totale aanpak ontwikkeld zou moeten 
worden;

17. benadrukt dat Romavrouwen, evenals 
andere kwetsbare groepen zoals 
moslimvrouwen in regio's waar zij een 
minderheid vormen, slachtoffer worden 
van meervoudige discriminatie (ras, 
etniciteit, geslacht, godsdienst) en dat zij 
kwetsbaarder zijn voor armoede en sociale 
uitsluiting; met name Romavrouwen 
worden in veel landen met vooroordelen 
geconfronteerd en ondergaan de nadelen 
van hun statuut als stateloos, ze hebben 
minder toegang tot goed onderwijs, 
slechte leefomstandigheden, geen toegang 
tot gezondheidszorg, zijn vaker werkeloos 
en hebben een laag niveau van politieke 
en openbare participatie in de 
samenleving;

Or. en

Amendement 31
Doris Pack, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat Romavrouwen, evenals 
moslimvrouwen in regio's waar zij een 
minderheid vormen, slachtoffer worden 
van meervoudige discriminatie (ras, 
etniciteit, geslacht) en dat zij kwetsbaarder 
zijn voor armoede en sociale uitsluiting, en 
dat daarom voor deze problemen een totale 
aanpak ontwikkeld zou moeten worden;

17. benadrukt dat Romavrouwen 
slachtoffer worden van meervoudige 
discriminatie (ras, etniciteit, geslacht) en 
dat zij kwetsbaarder zijn voor armoede en 
sociale uitsluiting, en dat daarom voor deze 
problemen een totale aanpak ontwikkeld 
zou moeten worden;

Or. en
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Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat Romavrouwen, evenals 
moslimvrouwen in regio's waar zij een 
minderheid vormen, slachtoffer worden 
van meervoudige discriminatie (ras, 
etniciteit, geslacht) en dat zij kwetsbaarder 
zijn voor armoede en sociale uitsluiting, en 
dat daarom voor deze problemen een totale 
aanpak ontwikkeld zou moeten worden; 

17. benadrukt dat vrouwen in regio's waar 
zij tot etnische of religieuze minderheden 
behoren slachtoffer worden van 
meervoudige discriminatie (ras, etniciteit, 
geslacht) en dat zij kwetsbaarder zijn voor 
armoede en sociale uitsluiting, en dat 
daarom voor deze problemen een totale 
aanpak ontwikkeld zou moeten worden;

Or. fr

Amendement 33
Doris Pack, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. doet een beroep op het Europees 
Instituut voor Gendergelijkheid om ook 
aandacht te besteden aan de 
gendergelijkheid in de Balkanlanden, met 
name in de kandidaat-landen;

Or. en

Amendement 34
Emine Bozkurt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt vast dat er een algemeen 
onderscheid zou moeten worden gemaakt 
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tussen kandidaat-landen en potentiële 
kandidaat-landen in de Balkan, omdat 
landen die zich in het officiële proces van 
toetredingsonderhandelingen bevinden 
meer vooruitgang boeken dan de andere 
landen;

Or. en

Amendement 35
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. doet een beroep op de kandidaat-
landen en de potentiële kandidaat-landen
in de Balkan om te garanderen dat een 
einde komt aan iedere vorm van 
discriminatie en vooroordelen tegen 
vrouwen die het slachtoffer zijn van 
meervoudige discriminatie, met name de 
Roma; doet een beroep op de 
Balkanlanden om een doeltreffende en 
praktische strategie voor de bestrijding 
van discriminatie in te voeren, die op alle 
niveaus (nationaal en lokaal) moet 
worden geïmplementeerd;

Or. en

Amendement 1
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 1 juni 2006 
inzake de situatie van Romavrouwen in de 
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Europese Unie1, 

Or. en
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