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Amendement 1
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat volgens gegevens van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 
100 à 140 miljoen vrouwen en kinderen in 
de wereld genitale verminking hebben 
ondergaan en dat elk jaar ongeveer 
4 miljoen vrouwen potentieel het risico 
lopen om deze sterk invaliderende 
praktijken te moeten ondergaan,

A. overwegende dat volgens gegevens van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 
100 à 140 miljoen vrouwen en kinderen in 
de wereld genitale verminking hebben 
ondergaan en dat elk jaar volgens cijfers 
van de WGO en het Bevolkingsfonds van 
de Verenigde Naties ongeveer 2 tot 
3 miljoen vrouwen potentieel het risico 
lopen om deze sterk invaliderende 
praktijken te moeten ondergaan,

Or. nl

Amendement 2
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volgens de WGO deze 
praktijken verspreid zijn in ten minste 
28 Afrikaanse landen en in enkele 
Aziatische landen (Indonesië, Maleisië) en 
in het Midden-Oosten (Iran, Irak, Jemen, 
Oman, Saoedi-Arabië, Israël),

C. overwegende dat volgens de WGO deze 
praktijken verspreid zijn in ten minste 
28 Afrikaanse landen, in enkele Aziatische 
landen en in het Midden-Oosten,

Or. nl

Amendement 3
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat geweld tegen 
vrouwen, met inbegrip van genitale 
verminking, voortvloeit uit sociale 
structuren die gebaseerd zijn op de 
ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en een onevenwichtige verdeling 
van macht, gezag en controle, waarbij 
sociale en familiale druk leidt tot de 
schending van een fundamenteel recht als 
de eerbiediging van de fysieke integriteit 
van de persoon,

Or. es

Amendement 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de genitale 
verminking van meisjes scherp moet 
worden veroordeeld, en een flagrante 
schending is van de internationale en 
nationale voorschriften ter bescherming 
van kinderen en hun rechten,

Or. es

Amendement 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat elke vorm van 
genitale verminking een daad van geweld 
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tegen vrouwen is en een schending van 
hun fundamentele rechten, inzonderheid 
het recht op eerbiediging van de fysieke 
integriteit en de psychische gezondheid, 
alsook op hun seksuele en reproductieve 
rechten, en dat deze schending in geen 
geval gerechtvaardigd kan worden door 
de eerbiediging van culturele tradities of 
initiatieriten,

Or. es

Amendement 6
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat ca. 500 000 
vrouwen in de EU genitale verminking
hebben ondergaan, dat 
vrouwenbesnijdenis vooral in 
immigranten- en vluchtelingenfamilies 
voorkomt en dat meisjes daarvoor zelfs 
naar het land van herkomst worden 
teruggestuurd,

Or. de

Amendement 7
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat VGV op korte en 
lange termijn onherstelbare schade 
veroorzaakt voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de vrouwen 
en meisjes die het slachtoffer ervan zijn, en 

E. overwegende dat VGV op korte en 
lange termijn onherstelbare schade 
veroorzaakt voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de vrouwen 
en meisjes die het slachtoffer ervan zijn, en 
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zelfs tot de dood kan leiden, zelfs tot de dood kan leiden, daar het 
gebruik van rudimentaire instrumenten 
en de gebrekkige hygiëne nefaste
nevenwerkingen hebben, dat seksuele 
betrekkingen en bevallingen na VGV 
pijnlijk kunnen zijn, dat de organen 
onherstelbaar worden beschadigd, 
dat complicaties kunnen optreden 
(bloedingen, shock, infecties, besmetting 
met het aidsvirus, tetanus, goedaardige 
tumoren), en dat ernstige problemen 
kunnen ontstaan tijdens zwangerschap en 
bevalling,

Or. es

Amendement 8
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de universaliteit 
en ondeelbaarheid van de mensenrechten, 
en inzonderheid de rechten van vrouwen, 
die door alle ter zake geldende 
internationale verdragen wordt erkend en 
bevestigd, in vraag wordt gesteld door een 
radicaal cultureel relativisme dat in zijn 
meest extreme vorm cultuur als enige 
bron van morele legitimiteit beschouwt; 
dat de rechten van vrouwen en meisjes 
aldus in talrijke culturen door traditionele 
praktijken of gebruiken en door religieus
extremisme worden bedreigd, omdat 
vrouwen in deze culturen doorgaans een 
lagere sociale status en een zwakkere 
positie hebben dan mannen,

Or. es
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Amendement 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat genitale 
verminking van vrouwen, die door 
verschillende internationale verdragen als  
schending van de rechten van vrouwen en 
meisjes wordt veroordeeld, in het 
strafrecht van de lidstaten verboden is en 
in strijd is met de beginselen van het 
Handvest van grondrechten van de EU,

Or. es

Amendement 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen, de staten die 
partij zijn bij het verdrag ertoe verplicht 
alle passende maatregelen te nemen om 
bestaande voorschriften, gebruiken en 
praktijken die discriminatie van vrouwen 
inhouden, te wijzigen of in te trekken, en 
alle passende maatregelen te nemen om 
het sociale en culturele gedragspatroon 
van de man en de vrouw te veranderen, 
teneinde te komen tot de uitbanning van 
vooroordelen, van gewoonten en van alle 
andere gebruiken die zijn gebaseerd op de 
gedachte van de minderwaardigheid of 
meerderwaardigheid van een van beide 
geslachten of op de stereotiepe rollen van 
mannen en vrouwen,
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Or. es

Amendement 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat het in 1989 
goedgekeurde Verdrag inzake de rechten 
van het kind bepaalt dat de Staten die 
partij zijn bij dit verdrag de in het verdrag 
beschreven rechten voor ieder kind onder 
hun rechtsbevoegdheid zonder 
discriminatie van welke aard dan ook, 
ongeacht geslacht, eerbiedigen en 
waarborgen en alle doeltreffende en 
passende maatregelen nemen teneinde 
traditionele gebruiken die schadelijk zijn 
voor de gezondheid van kinderen af te 
schaffen,

Or. es

Amendement 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat in het tijdens de vierde 
Conferentie van de VN in Peking 
aangenomen actieprogramma de 
regeringen worden opgeroepen om de 
wetten te versterken, de instellingen te 
hervormen en wetsvoorschriften en 
praktijken te bevorderen teneinde 
discriminatie van vrouwen, die onder meer 
tot uiting komt in VGV, uit te bannen, 

L. overwegende dat in het tijdens de vierde 
Conferentie van de VN in Peking 
aangenomen actieprogramma de 
regeringen worden opgeroepen om de 
wetten te versterken, de instellingen te 
hervormen en wetsvoorschriften en 
praktijken te bevorderen teneinde alle 
vormen van discriminatie en geweld tegen
vrouwen, die onder meer tot uiting komt in 
VGV, uit te bannen, daders van dergelijke 
misdrijven te bestraffen en de 
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inspanningen van niet-gouvernementele 
en communautaire organisaties om een 
einde te maken aan dergelijke praktijken 
krachtdadig te ondersteunen; 
overwegende dat de staten tevens worden 
verzocht alle passende maatregelen te 
nemen, met name op het gebied van 
onderwijs, om het sociale en culturele 
gedragspatroon van mannen en vrouwen
te veranderen, teneinde te komen tot de 
uitbanning van vooroordelen, van 
traditionele praktijken en andere 
gebruiken die zijn gebaseerd op de 
gedachte van de minderwaardigheid of 
meerderwaardigheid van een van beide 
geslachten of op de stereotiepe rollen van 
mannen en vrouwen,

Or. es

Amendement 13
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat het op 3 mei 2001 
door de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa aangenomen verslag 
aandringt op een verbod van vrouwelijke 
genitale verminking en dat deze praktijk 
wordt beschouwd als een onmenselijke en 
onterende behandeling in de zin van artikel 
3 van het Europees Verdrag inzake de 
bescherming van de rechten van de mens; 
eraan herinnerende dat de bescherming van 
de cultuur en de tradities wordt begrensd 
door de eerbiediging van de grondrechten
en door het verbod van praktijken die in de 
buurt van foltering komen,

N. overwegende dat het op 3 mei 2001 
door de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa aangenomen verslag 
aandringt op een verbod van vrouwelijke 
genitale verminking en dat deze praktijk 
wordt beschouwd als een onmenselijke en 
onterende behandeling in de zin van artikel 
3 van het Europees Verdrag inzake de 
bescherming van de rechten van de mens; 
eraan herinnerende dat de bescherming van 
de cultuur en de tradities wordt begrensd 
door de eerbiediging van de 
mensenrechten en door het verbod van 
praktijken die in de buurt van foltering 
komen,

Or. pl
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Amendement 14
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat, in het kader van een 
gemeenschappelijk Europees immigratie-
en asielbeleid, de Commissie en de Raad 
erkennen dat VGV een schending is van 
de mensenrechten en zij aldus het recht 
op asiel kunnen waarborgen,

Schrappen

Or. fr

Amendement 15
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat, in het kader van een 
gemeenschappelijk Europees immigratie-
en asielbeleid, de Commissie en de Raad 
erkennen dat VGV een schending is van 
de mensenrechten en zij aldus het recht 
op asiel kunnen waarborgen,

Schrappen

Or. nl

Amendement 16
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging P
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Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat Richtlijn 2004/83/EG 
van de Raad inzake minimumnormen 
voor de erkenning van onderdanen van 
derde landen en staatlozen als vluchteling 
of als persoon die anderszins 
internationale bescherming behoeft, de 
lidstaten oproept gendergeweld, en dus op 
impliciete wijze het risico op VGV op te 
nemen onder de legitieme voorwaarden 
voor het verkrijgen van die erkenning,

Schrappen

Or. fr

Amendement 17
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat Richtlijn 2004/83/EG 
van de Raad inzake minimumnormen voor 
de erkenning van onderdanen van derde 
landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die anderszins internationale 
bescherming behoeft, de lidstaten oproept 
gendergeweld, en dus op impliciete wijze 
het risico op VGV op te nemen onder de 
legitieme voorwaarden voor het verkrijgen 
van die erkenning,

P. overwegende dat Richtlijn 2004/83/EG 
van de Raad inzake minimumnormen voor 
de erkenning van onderdanen van derde 
landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die anderszins internationale 
bescherming behoeft in haar artikel 9, 
onder a) en f) "daden van lichamelijk of 
geestelijk geweld, inclusief seksueel 
geweld" en "daden van genderspecifieke 
en kindspecifieke aard" als daden van 
vervolging opneemt,

Or. nl

Amendement 18
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat onderwijs en 
voorlichting een cruciale ontradende rol 
spelen, en dat het met name belangrijk is 
mensen ervan te overtuigen dat zij 
bepaalde praktijken kunnen opgeven 
zonder daarom aan betekenisvolle 
aspecten van hun eigen cultuur te 
verzaken,

Or. es

Amendement 19
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Overweging Q ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q ter. overwegende dat de nationale 
centra en instellingen voor jeugd en gezin 
op tijd hulp kunnen bieden aan gezinnen 
om preventief te kunnen optreden tegen 
de toepassing van vrouwelijke genitale 
verminking,

Or. nl

Amendement 20
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. veroordeelt scherp VGV als een 
schending van de fundamentele rechten 
van de mens en beschouwt VGV als een 
ernstig probleem voor de samenleving;

1. veroordeelt scherp VGV als een 
schending van de fundamentele rechten 
van de mens en beschouwt VGV als een 
ernstig maatschappelijk misdrijf; 



AM\758584NL.doc 13/28 PE416.657v01-00

NL

Or. de

Amendement 21
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om een 
duidelijke, alomvattende strategie uit te 
werken teneinde de praktijk van VGV in de 
Europese Unie drastisch uit te roeien door 
middel van juridische, administratieve, 
preventieve, educatieve en sociale 
mechanismen die de werkelijke en 
potentiële slachtoffers in staat stellen 
goede bescherming te verkrijgen;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om een duidelijke, alomvattende strategie 
en actieprogramma's uit te werken 
teneinde de praktijk van VGV in de 
Europese Unie uit te bannen en
daadwerkelijke en potentiële slachtoffers
door middel van juridische, 
administratieve, preventieve, educatieve en 
sociale mechanismen in staat te stellen 
goede bescherming te verkrijgen;

Or. de

Amendement 22
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wenst dat deze alomvattende 
strategie vergezeld gaat van educatieve 
programma's en van nationale en 
internationale voorlichtingscampagnes;

Or. es

Amendement 23
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat de in het 
bovengenoemde Protocol van Maputo 
bedoelde maatregelen met het oog op de 
uitbanning van schadelijke praktijken 
zoals genitale verminking de volgende 
acties omvatten: bewustmaking van het 
publiek door voorlichting, formele en 
informele vorming en campagnes, 
wettelijk verbod op en bestraffing van 
elke vorm van vrouwelijke genitale 
verminking, ook wanneer de ingreep 
wordt uitgevoerd door medisch personeel, 
ondersteuning van de betrokkenen door 
gezondheidsdiensten, rechtsbijstand en 
psychologische hulp, alsmede vorming en 
bescherming van potentiële slachtoffers 
van schadelijke praktijken of andere 
vormen van geweld, misbruik of 
intolerantie;

Or. de

Amendement 24
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de lidstaten op wetenschappelijke 
gegevens uit te werken waarvan de functie 
zou kunnen zijn de WGO te helpen bij haar 
ondersteunende activiteiten voor het 
uitbannen van VGV op het Afrikaans en
het Europees grondgebied;

6. roept de lidstaten op wetenschappelijke 
gegevens uit te werken waarvan de functie 
zou kunnen zijn de WGO te helpen bij haar 
ondersteunende activiteiten voor het 
uitbannen van VGV op het Europees 
grondgebied en in alle andere 
continenten;

Or. nl
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Amendement 25
Karin Resetarits, Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt een verzameling van best 
practices op diverse niveaus tot stand te 
brengen en een effectanalyse te verrichten 
(mogelijkerwijs met behulp van de met het 
Daphne III-programma gefinancierde 
projecten en verkregen resultaten), en de 
desbetreffende gegevens op grote schaal te 
verspreiden;

7. vraagt een verzameling van best 
practices op diverse niveaus tot stand te 
brengen en een effectanalyse te verrichten 
(mogelijkerwijs met behulp van de met het 
Daphne III-programma gefinancierde 
projecten en verkregen resultaten), en de 
desbetreffende gegevens op grote schaal te 
verspreiden; beveelt aan daarbij een 
beroep te doen op praktische en 
theoretische ervaringsgegevens van 
deskundigen;

Or. de

Amendement 26
Karin Resetarits, Alexander Alvaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de bestaande Europese 
netwerken voor preventie van schadelijke 
traditionele praktijken te versterken door 
bijvoorbeeld opleidingscursussen te 
houden voor de NGO's, de territoriale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de 
marktdeelnemers in de sector;

8. verzoekt de bestaande Europese 
netwerken voor preventie van schadelijke 
traditionele praktijken te versterken door 
bijvoorbeeld opleidingscursussen te 
houden voor de NGO's, de territoriale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de 
marktdeelnemers in de sector, en de 
opbouw van dergelijke netwerken te 
bevorderen;

Or. de
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Amendement 27
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verwelkomt de belangrijke bijdragen 
van talrijke internationale en nationale 
niet-gouvernementele organisaties, van 
onderzoeksinstanties, van het Europees 
netwerk voor de preventie van genitale 
verminking bij vrouwen in Europa en van 
geëngageerde personen, die onder meer 
dankzij de financiële steun van de 
organen van de Verenigde Naties en het 
DAPHNE-programma verschillende 
projecten hebben opgezet met het oog op 
bewustmaking, preventie en uitbanning 
van vrouwelijke genitale verminking; 
meent dat de opbouw van netwerken 
tussen niet-gouvernementele organisaties 
en organisaties die op nationaal, 
regionaal en internationaal niveau actief 
zijn in de verschillende gemeenschappen 
van fundamenteel belang is voor de 
uitwisseling van informatie en ervaring, 
en voor de uiteindelijke uitbanning van 
vrouwelijke genitale verminking;

Or. es

Amendement 28
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt om zowel het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten als 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid via de relevante 
meerjaarlijkse en/of jaarlijkse 

9. vraagt om het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten via de relevante 
meerjaarlijkse en/of jaarlijkse 
arbeidsplannen te betrekken bij de strijd 
tegen VGV; deze instantie kan prioritaire 
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arbeidsplannen te betrekken bij de strijd 
tegen VGV; deze instanties kunnen
prioritaire onderzoeks- en/of 
bewustwordingsactiviteiten vervullen 
waardoor op Europees niveau de kennis 
van het VGV-verschijnsel kan worden 
verbeterd;

onderzoeks- en/of 
bewustwordingsactiviteiten vervullen 
waardoor op Europees niveau de kennis 
van het VGV-verschijnsel kan worden 
verbeterd;

Or. pl

Amendement 29
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. acht het noodzakelijk om in de 
betrokken landen dialoogfora te 
organiseren, traditionele 
rechtsvoorschriften te hervormen, 
vrouwelijke genitale verminking tot een 
thema te maken in het onderwijs en 
samenwerking met niet-besneden 
vrouwen te bevorderen;

Or. de

Amendement 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Europese Unie en de 
lidstaten om in naam van de 
mensenrechten, de onschendbaarheid van 
de persoon, de vrijheid van denken en het 
recht op gezondheid samen te werken aan 
de harmonisatie van de bestaande 
wetgeving en, indien deze niet adequaat 
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is, ter zake een specifieke regelgeving vast 
te stellen;

Or. es

Amendement 31
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Raad en de Commissie om
de lidstaten uit te nodigen de bestaande 
wetsvoorschriften inzake VGV uit te 
voeren of deze op te nemen in de 
wetsvoorschriften inzake de bestraffing 
van ernstig persoonlijk letsel, om op die 
manier preventie en bestrijding van het 
verschijnsel te bevorderen via een correcte 
kennis ter zake onder professionals 
(waaronder sociale werkers, onderwijzers, 
politie, gezondheidsprofessionals) opdat zij 
de desbetreffende gevallen kunnen 
herkennen, en te ijveren voor een zo groot 
mogelijke mate van harmonisatie van de in 
de zevenentwintig lidstaten vigerende 
wetgeving;

10. verzoekt de lidstaten de bestaande 
wetsvoorschriften inzake VGV uit te 
voeren of deze op te nemen in de 
wetsvoorschriften inzake de bestraffing 
van ernstig persoonlijk letsel, om op die 
manier preventie en bestrijding van het 
verschijnsel te bevorderen via een correcte 
kennis ter zake onder professionals 
(waaronder sociale werkers, onderwijzers, 
politie, gezondheidsprofessionals) opdat zij 
de desbetreffende gevallen kunnen 
herkennen, en te ijveren voor een zo groot 
mogelijke mate van harmonisatie van de in 
de zevenentwintig lidstaten vigerende 
wetgeving;

Or. es

Amendement 32
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Raad en de Commissie om 
de lidstaten uit te nodigen de bestaande 
wetsvoorschriften inzake VGV uit te 
voeren of deze op te nemen in de 

10. verzoekt de lidstaten de bestaande 
wetsvoorschriften inzake VGV uit te 
voeren of deze op te nemen in de 
wetsvoorschriften inzake de bestraffing 
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wetsvoorschriften inzake de bestraffing 
van ernstig persoonlijk letsel, om op die 
manier preventie en bestrijding van het 
verschijnsel te bevorderen via een correcte 
kennis ter zake onder professionals 
(waaronder sociale werkers, onderwijzers, 
politie, gezondheidsprofessionals) opdat zij 
de desbetreffende gevallen kunnen 
herkennen, en te ijveren voor een zo groot 
mogelijke mate van harmonisatie van de in 
de zevenentwintig lidstaten vigerende 
wetgeving;

van ernstig persoonlijk letsel, om op die 
manier preventie en bestrijding van het 
verschijnsel te bevorderen via een correcte 
kennis ter zake onder professionals 
(waaronder sociale werkers, onderwijzers, 
politie, gezondheidsprofessionals) opdat zij 
de desbetreffende gevallen kunnen 
herkennen, en te ijveren voor een zo groot 
mogelijke mate van harmonisatie van de in 
de zevenentwintig lidstaten vigerende 
wetgeving;

Or. nl

Amendement 33
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Raad en de Commissie om 
de lidstaten uit te nodigen de bestaande 
wetsvoorschriften inzake VGV uit te 
voeren of deze op te nemen in de 
wetsvoorschriften inzake de bestraffing 
van ernstig persoonlijk letsel, om op die 
manier preventie en bestrijding van het 
verschijnsel te bevorderen via een correcte 
kennis ter zake onder professionals 
(waaronder sociale werkers, onderwijzers, 
politie, gezondheidsprofessionals) opdat zij 
de desbetreffende gevallen kunnen 
herkennen, en te ijveren voor een zo groot 
mogelijke mate van harmonisatie van de in 
de zevenentwintig lidstaten vigerende 
wetgeving;

10. verzoekt de Raad en de Commissie om 
de lidstaten uit te nodigen de bestaande 
wetsvoorschriften inzake VGV uit te 
voeren of deze op te nemen in de 
wetsvoorschriften inzake de bestraffing 
van ernstig persoonlijk letsel, wanneer 
de verminkingspraktijken binnen de 
Europese Unie zijn uitgevoerd, om op die 
manier preventie en bestrijding van het 
verschijnsel te bevorderen via een correcte 
kennis ter zake onder professionals 
(waaronder sociale werkers, onderwijzers, 
politie, gezondheidsprofessionals) opdat zij 
de desbetreffende gevallen kunnen 
herkennen, en te ijveren voor een zo groot 
mogelijke mate van harmonisatie van de in 
de zevenentwintig lidstaten vigerende 
wetgeving;

Or. de
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Amendement 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten om 
gezondheidswerkers, artsen en personeel 
in gezondheidsklinieken te verplichten 
gevallen van vrouwelijke genitale 
verminking te melden bij de 
gezondheidsautoriteiten en/of de politie;

Or. en

Amendement 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de lidstaten om de 
specifieke regelgeving inzake vrouwelijke 
genitale verminking toe te passen of 
dergelijke regelgeving vast te stellen, en 
alle personen die zich schuldig maken 
aan genitale verminking te vervolgen;

Or. en

Amendement 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. vraagt dat artsen die zich 
schuldig maken aan de genitale 
verminking van jonge vrouwen en meisjes 
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niet alleen zouden worden vervolgd, maar 
dat ook hun artsenvergunning zou 
worden ingetrokken;

Or. en

Amendement 37
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt in de Europese richtlijnen inzake 
immigratie genitale verminking op te 
nemen als delict en tevens te voorzien in 
adequate sancties voor degenen die zich 
aan dit delict schuldig maken;

11. verzoekt de Europese Unie en de 
lidstaten de uitvoerders van dergelijke 
praktijken te vervolgen, te veroordelen en 
te bestraffen, door de toepassing van een 
alomvattende strategie die rekening houdt 
met wetgevings- en gezondheidsaspecten, 
met de sociale context en de integratie van 
de migrantenbevolking; vraagt in de 
Europese richtlijnen inzake immigratie 
genitale verminking op te nemen als delict 
en tevens te voorzien in adequate sancties 
voor degenen die zich aan dit delict 
schuldig maken;

Or. es

Amendement 38
Esther De Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt in de Europese richtlijnen 
inzake immigratie genitale verminking op 
te nemen als delict en tevens te voorzien in 
adequate sancties voor degenen die zich 
aan dit delict schuldig maken;

11. vraagt de lidstaten genitale verminking 
op te nemen als delict en tevens te voorzien 
in adequate sancties voor degenen die zich 
aan dit delict schuldig maken;
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Or. nl

Amendement 39
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt in de Europese richtlijnen inzake 
immigratie genitale verminking op te 
nemen als delict en tevens te voorzien in 
adequate sancties voor degenen die zich 
aan dit delict schuldig maken;

11. vraagt in de Europese richtlijnen inzake 
immigratie genitale verminking op te 
nemen als delict en tevens te voorzien in 
adequate sancties voor degenen die zich 
aan dit delict schuldig maken, voor zover 
deze praktijken binnen de Europese Unie 
zijn uitgevoerd;

Or. de

Amendement 40
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt erop aan permanente technische 
harmonisatie- en verbindingspanels in het 
leven te roepen tussen de lidstaten en 
tussen de lidstaten en de Afrikaanse 
instellingen, in de samenstelling waarvan 
deskundigen en vertegenwoordigers van de 
grootste Europese en Afrikaanse 
vrouwenorganisaties opgenomen zouden 
moeten worden;

12. dringt erop aan permanente technische 
harmonisatie- en verbindingspanels in het 
leven te roepen tussen de lidstaten en 
tussen de lidstaten en de Afrikaanse 
instellingen, in de samenstelling waarvan 
deskundigen en vertegenwoordigers van de 
grootste Europese en Afrikaanse 
vrouwenorganisaties opgenomen zouden 
moeten worden, die een beroep moeten 
doen op de participatie en medewerking 
van de betrokken gemeenschappen, en die 
met de realiteit in deze gemeenschappen 
rekening moeten houden;

Or. es
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Amendement 41
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de praktijk van de "sunna light -
ultralichte besnijdenis" en elke vorm van 
medicalisering met overtuiging van de 
hand te wijzen, die worden voorgesteld als 
een tussenoplossing tussen 
clitorisbesnijdenis en de eerbiediging van 
de identiteitstradities;

13. vraagt de praktijk van de "sunna light -
ultralichte besnijdenis" en elke vorm van 
medicalisering, die worden voorgesteld als 
een tussenoplossing tussen 
clitorisbesnijdenis en de eerbiediging van 
de identiteitstradities, met overtuiging van 
de hand te wijzen, omdat dit zou 
neerkomen op een rechtvaardiging en 
aanvaarding van de praktijk van 
vrouwelijke genitale verminking op het 
grondgebied van de Unie;

Or. es

Amendement 42
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt VGV uit te bannen via 
beleidsvormen voor ondersteuning en 
integratie van vrouwen en gezinskernen die 
tot tradities behoren waarin VGV wordt 
bedreven, opdat met een strikte naleving 
van de wet en met eerbiediging van de 
fundamentele mensenrechten deze zo 
nefaste praktijk eindelijk kan worden 
overwonnen;

14. vraagt VGV uit te bannen via 
beleidsvormen voor ondersteuning en 
integratie van vrouwen en gezinskernen die 
tot tradities behoren waarin VGV wordt 
bedreven, opdat vrouwen met een strikte 
naleving van de wet en met eerbiediging 
van de fundamentele mensenrechten en het 
recht op seksuele zelfbeschikking tegen 
elke vorm van misbruik en geweld kunnen 
worden beschermd;

Or. de



PE416.657v01-00 24/28 AM\758584NL.doc

NL

Amendement 43
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. bevestigt dat de argumenten die 
door talrijke gemeenschappen worden 
aangedragen voor de instandhouding van 
traditionele praktijken die schadelijk zijn 
voor de gezondheid van vrouwen en 
meisjes, geen wetenschappelijke basis 
en geen religieuze grondslag of 
rechtvaardiging hebben;

Or. es

Amendement 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de lidstaten:
- elke vorm van vrouwelijke genitale 
verminking, ongeacht of de betrokken 
vrouw hier al dan niet op enige wijze 
mee heeft ingestemd, als misdrijf te 
beschouwen, en iedereen te bestraffen die 
hulp, aanmoediging, raad of steun 
verleent aan een persoon die zich schuldig 
maakt aan dergelijke feiten op het 
lichaam van een vrouw of meisje;
- elke onderdaan die zich schuldig heeft 
gemaakt aan vrouwelijke genitale 
verminking strafrechtelijke te vervolgen, 
te veroordelen en te bestraffen, ook indien 
het misdrijf buiten het grondgebied van de 
lidstaat werd gepleegd (extraterritorialiteit 
van het misdrijf);
- wettelijke voorschriften vast te stellen 
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die rechters en openbaar ministerie de 
mogelijkheid geven beschermende en 
preventieve maatregelen te nemen indien 
zij weet hebben van gevallen waarin 
vrouwen of meisjes het risico lopen te 
worden verminkt;

Or. es

Amendement 45
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de lidstaten 
administratieve voorschriften vast te 
stellen voor gezondheidscentra en 
medische beroepen, onderwijsinstellingen 
en sociale werkers, alsmede gedragscodes,
richtsnoeren en deontologische codes op 
te stellen zodat gezondheidswerkers, 
sociale werkers, leerkrachten en 
opvoeders melding maken van gevallen 
waarbij vrouwelijke genitale verminking 
is gepleegd of van risicogevallen die 
bescherming behoeven, en zich tegelijk 
inzetten voor vorming en bewustmaking 
van de gezinnen, zonder afbreuk te doen 
aan het beroepsgeheim;

Or. es

Amendement 46
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. verzoekt de lidstaten een 
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preventieve strategie van sociale 
maatregelen ter bescherming van 
minderjarigen op te zetten, waarbij de 
migrantengemeenschap niet wordt 
gestigmatiseerd, via 
overheidsprogramma's en sociale diensten 
die erop gericht zijn deze praktijken door 
vorming, opleiding en bewustmaking van 
de risicogemeenschappen te voorkomen, 
en slachtoffers die genitale verminking 
hebben ondergaan psychologische en 
medische steun te geven, indien mogelijk 
met inbegrip van een gratis 
hersteloperatie; verzoekt de lidstaten 
tevens de dreiging of het risico van 
vrouwelijke genitale verminking van een 
minderjarige te beschouwen als een grond 
voor de overheid om op te treden, zoals 
voorzien in de voorschriften inzake
kinderbescherming;

Or. es

Amendement 47
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. verzoekt de lidstaten 
handleidingen en richtsnoeren voor 
gezondheidswerkers, opvoeders en sociale 
werkers op te stellen, met de bedoeling 
vaders en moeders op respectvolle wijze 
en indien nodig met de hulp van tolken 
voor te lichten over de enorme risico's die 
vrouwelijke genitale verminking inhoudt 
en over het feit dat dergelijke praktijken 
in de landen van de Europese Unie een 
misdrijf zijn; verzoekt de lidstaten tevens 
de werkzaamheden van netwerken en 
niet-gouvernementele organisaties te 
steunen en te financieren die zich in 
nauw overleg met de gezinnen en 
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gemeenschappen bezig houden met 
vorming, bewustmaking en mediatisering 
in verband met vrouwelijke genitale 
verminking;

Or. es

Amendement 48
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. verzoekt de lidstaten precieze 
informatie te verspreiden, die ook voor 
een niet-gealfabetiseerde bevolking 
begrijpelijk is, met name via de 
consulaten van de lidstaten bij het 
verlenen van visa; meent dat de 
immigratiediensten bij aankomst in het 
gastland informatie moeten verstrekken 
over de redenen van het wettelijke verbod, 
zodat de gezinnen begrijpen dat het 
verbieden van deze traditionele praktijk op 
geen enkele wijze een aanval is op hun 
cultuur, maar juridische bescherming 
moet bieden aan vrouwen en meisjes; 
meent dat de gezinnen moeten worden 
geïnformeerd over de strafrechtelijke 
gevolgen van het uitvoeren van genitale 
verminking, waarvoor gevangenisstraf 
kan worden uitgesproken;

Or. es

Amendement 49
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt aan op een verbetering van 
de rechtspositie van vrouwen en meisjes 
in landen waar vrouwelijke genitale 
verminking wordt toegepast, teneinde 
zelfvertrouwen, eigen initiatief en eigen 
verantwoordelijkheid van vrouwen te 
bevorderen;

Or. de
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