
AM\752317NL.doc PE415.212v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2008/2231(INI)

11.11.2008

AMENDEMENTEN
1 - 9

Ontwerpadvies
Ilda Figueiredo
(PE414.349v01-00)

inzake betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van de 
Middellandse Zee
(2008/2231(INI))



PE415.212v01-00 2/7 AM\752317NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\752317NL.doc 3/7 PE415.212v01-00

NL

Amendement 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1bis.   vraagt alle landen die aan het 
proces van Barcelona en de Unie voor het 
Middellandse zeegebied deelnemen, om 
het verdrag tot uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van de vrouw 
(Cedaw/IVDV) te ratificeren, maar ook 
alle andere hulpmiddelen van de 
Verenigde Naties en de Internationale 
arbeidsorganisatie voor de verdediging 
van de rechten van de mens   

Or. es

Amendement 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt dat de mededeling van de 
Europese Commissie "Het proces van 
Barcelona: Unie voor het Middellandse 
Zeegebied" geen bijzondere aandacht aan 
de situatie van de vrouw schenkt en 
benadrukt dat het onderdeel "projecten" 
ook de maatschappelijke samenhang moet 
bevorderen en altijd op gelijke kansen voor 
man en vrouw en de gelijkheid van man en 
vrouw in het algemeen bedacht moet zijn;

2. betreurt dat de mededeling van de 
Europese Commissie "Het proces van 
Barcelona: Unie voor het Middellandse 
Zeegebied" geen bijzondere aandacht aan 
de situatie van de vrouw schenkt en 
benadrukt dat het onderdeel "projecten" 
ook de geografische, economische en 
sociale samenhang moet bevorderen en 
altijd op gelijke kansen voor man en vrouw 
en de gelijkheid van man en vrouw in het 
algemeen bedacht moet zijn;

Or. fr
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Amendement 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3bis.   benadrukt dat erkenning van de 
burgerrechten van geïmmigreerde 
vrouwen van buitenlandse nationaliteit in
Europese landen van essentieel belang is 
om de rechten van de vrouwen aan de 
zuidelijke oever van de Middellandse zee 
doeltreffend te kunnen verdedigen

Or. es

Amendement 4
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt alle partijen in het proces van 
Barcelona om bijzondere aandacht aan de 
openbare financiering en uitvoering van 
projecten te besteden die de 
levensomstandigheden van de vrouw 
willen verbeteren, vooral door seksuele
voorlichting, zwangerschapszorg en 
onderwijs, oprichting van kwaliteitsvolle 
werkgelegenheid, met inachtneming van de 
rechten van de werknemers en vooral op 
vrouwen gericht, en uitbouw van 
bijstandverlenende voorzieningen voor 
kinderen en de derde leeftijd, die de sociale 
integratie van de vrouw in de samenleving 
bevorderen;

4. vraagt alle partijen in het proces van 
Barcelona om bijzondere aandacht aan de 
openbare financiering en uitvoering van 
projecten te besteden die de 
levensomstandigheden van de vrouw 
willen verbeteren, vooral door 
voorlichting en onderwijs, oprichting van 
kwaliteitsvolle werkgelegenheid, met 
inachtneming van de rechten van de 
werknemers en uitbouw van 
bijstandverlenende voorzieningen voor 
kinderen en de derde leeftijd, die de sociale 
integratie van de vrouw in de samenleving 
bevorderen; benadrukt dat vrouwen die 
besluiten om de zorg voor kinderen of 
bejaarden alleen te dragen, ondersteuning 
verdienen

Or. pl
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Amendement 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt alle partijen in het proces van 
Barcelona om bijzondere aandacht aan de 
openbare financiering en uitvoering van 
projecten te besteden die de 
levensomstandigheden van de vrouw 
willen verbeteren, vooral door seksuele 
voorlichting, zwangerschapszorg en 
onderwijs, oprichting van kwaliteitsvolle 
werkgelegenheid, met inachtneming van de 
rechten van de werknemers en vooral op 
vrouwen gericht, en uitbouw van 
bijstandverlenende voorzieningen voor 
kinderen en de derde leeftijd, die de sociale 
integratie van de vrouw in de samenleving 
bevorderen;

4. vraagt alle partijen in het proces van 
Barcelona om bijzondere aandacht aan de 
openbare financiering en uitvoering van 
projecten te besteden die de 
levensomstandigheden van de vrouw 
willen verbeteren, vooral voor specifieke 
gezondheidsproblemen en onderwijs, 
beroepsvorming en toegang tot
kwaliteitsvolle werkgelegenheid, met 
inachtneming van de rechten van de 
werknemers en vooral op vrouwen gericht, 
en vervolledigd met oprichting van
bijstandverlenende voorzieningen voor 
kinderen en de derde leeftijd, die de sociale 
integratie van alle vrouwen in de 
samenleving bevorderen, vooral degenen 
die van achtergestelde of eilandgebieden 
afkomstig zijn ;

Or. fr

Amendement 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4bis.   wijst er met nadruk op hoe 
belangrijk het is om de toegang van de 
vrouw tot alle onderwijsniveaus te 
verbeteren, omdat degelijke vorming van 
de arbeidskrachten niet alleen van 
doorslaggevend belang is om de 
ongelijkheden tussen man en vrouw te 
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verminderen, maar ook voor de 
competitiviteit en sociale samenhang van 
de economie in haar geheel

Or. es

Amendement 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten en de partijen in 
het proces van Barcelona op aan om met 
stimulerende maatregelen positief op te 
treden voor gelijke kansen en tegen 
discriminatie van de vrouw in alle 
opzichten, met speciale nadruk op 
werkgelegenheid, gezinsleven en 
onderwijs, om geweld tegen vrouwen en 
mensenhandel te bestrijden en de rol van 
de vrouw in de samenleving te laten 
eerbiedigen en op te waarderen.

5. dringt er bij de lidstaten en de partijen in 
het proces van Barcelona op aan om met 
stimulerende maatregelen positief op te 
treden voor gelijke kansen en tegen 
discriminatie van de vrouw in alle 
opzichten, met speciale nadruk op 
werkgelegenheid, gezinsleven en 
onderwijs, om geweld tegen vrouwen en 
mensenhandel te bestrijden en de rol van 
de vrouw in de samenleving te laten 
eerbiedigen en op te waarderen, vooral 
door haar betere toegang tot 
verantwoordelijke posities en de 
besluitvorming te geven.

Or. fr

Amendement 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5bis.   herinnert eraan dat ruimere 
deelname van de vrouw aan het 
arbeidsleven in het euromediterraan 
gebied uitbouw van de infrastructuren en 
diensten veronderstelt die nodig zijn om 
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vrouwen niet alleen toegang tot de 
arbeidsmarkt te geven maar ook de 
mogelijkheden om er zich te handhaven

Or. es

Amendement 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5ter.  wijst erop dat de banden tussen de 
vrouwenorganisaties van de landen van 
de Middellandse zee versterkt moeten 
worden om het maatschappelijk 
middenveld verder uit te bouwen met
actiever deelname van de vrouw

Or. es
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