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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voortdurend rekening 
moet worden gehouden met het beginsel 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen
en dat gelijke kansen moeten worden 
bevorderd in de beleidsmaatregelen en 
acties van de Unie;

1. benadrukt dat voortdurend rekening 
moet worden gehouden met het beginsel 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
onder meer door de bevordering van de 
harde kern van de rechten van de EU-
burgers, met name het recht op vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten, het actief en passief kiesrecht 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in de 
lidstaat van verblijf, het recht op 
diplomatieke en consulaire bescherming 
in derde landen, het recht een 
verzoekschrift tot het Europees Parlement 
te richten en het recht zich te wenden tot 
de Ombudsman; 

Or. fr

Amendement 2
Roselyne Lefrançois

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat er geen echt 
Europees burgerschap kan zijn zonder de 
erkenning en tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen;

Or. fr
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Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de Commissie er andermaal 
niet in is geslaagd het genderaspect te 
verwerken in het Vijfde verslag over het 
burgerschap van de Unie; vermeldt dat het 
daarom zeer moeilijk is een duidelijke kijk 
te krijgen op de genderproblematiek en de 
richtsnoeren over dit onderwerp;

3. betreurt dat de Commissie er andermaal 
niet in is geslaagd het genderaspect te 
verwerken in het Vijfde verslag over het 
burgerschap van de Unie en in de 
inventaris van de vorderingen op de 
gebieden die nauw verband houden met 
het burgerschap; vermeldt dat het daarom 
zeer moeilijk is een duidelijke kijk te 
krijgen op de genderproblematiek en de 
richtsnoeren over dit onderwerp;

Or. fr

Amendement 4
Roselyne Lefrançois

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het recht van vrij verkeer 
en verblijf een enorme impact heeft op het 
gezinsleven en de onderwijs- en 
beroepskeuze van vrouwen; verzoekt de 
Commissie daarom rekening te houden met 
de specifieke noden van vrouwen op dit 
gebied;

4. benadrukt dat het recht van vrij verkeer 
en verblijf, dat in alle opzichten deel 
uitmaakt van het Europese burgerschap,
een enorme impact heeft op het 
gezinsleven en de onderwijs- en 
beroepskeuze van vrouwen; verzoekt de 
Commissie daarom rekening te houden met 
de specifieke noden van vrouwen op dit 
gebied;

Or. fr
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Amendement 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt hoe belangrijk de 
richtlijnen inzake het verblijfsrecht van 
studenten, economisch niet-actieve of 
gepensioneerde burgers van de Unie, 
ingetrokken bij Richtlijn 2004/38/EG, 
voor vrouwen zijn; wijst op het belang van 
informatie over deze rechten en stelt vast 
dat het totaal van 16.000 exemplaren van 
de "Leidraad voor een optimaal gebruik 
van Richtlijn 2004/38/EG", beschikbaar 
in 19 talen, maar een klein aantal is 
vergeleken met het totale aantal EU-
burgers; 

Or. fr

Amendement 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om een actievere deelname van 
vrouwen aan de politiek en bij het 
besluitvormingsproces met betrekking tot
Europese integratie; om dit te bereiken 
moeten vrouwen voordeel kunnen halen uit 
versterkte bewustmakingsacties, opdat ze 
hun rechten als EU-burgers ten volle 
kunnen uitoefenen en actiever kunnen 
worden in politieke organisaties;

5. verzoekt om een actievere deelname van 
vrouwen aan de politiek en bij het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
Europese integratie; om dit te bereiken 
moeten vrouwen voordeel kunnen halen uit 
versterkte bewustmakingsacties, opdat ze 
hun rechten als EU-burgers ten volle 
kunnen uitoefenen en actiever kunnen 
worden in politieke organisaties, in het 
politieke leven en bij de activiteiten van de 
lokale overheden in het land van verblijf;

Or. fr
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Amendement 7
Roselyne Lefrançois

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat politieke 
betrokkenheid een belangrijke manier is 
om uitdrukking te geven aan het 
burgerschap, en dat deze bij vrouwen kan 
worden bevorderd door concrete 
maatregelen, zoals de versterking en 
verbetering van de opvang van jonge 
kinderen; 

Or. fr

Amendement 8
Roselyne Lefrançois

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie meer 
voorlichtingsprogramma's over het EU-
burgerschap op te starten om kinderen, 
vooral meisjes en vrouwen in 
onderwijsinstellingen, zo volledig mogelijk 
informatie te verschaffen, vooral in de 
regio's die in geografisch en sociaal opzicht 
een ontwikkelingsachterstand hebben.

6. verzoekt de Commissie meer 
voorlichtingsprogramma's over het EU-
burgerschap op te starten om kinderen, 
vooral meisjes en vrouwen in 
onderwijsinstellingen, zo volledig mogelijk 
informatie te verschaffen, vooral in de 
regio's die in geografisch en sociaal opzicht 
een ontwikkelingsachterstand hebben; 
verzoekt bij de voorlichtingsprogramma's 
over het EU-burgerschap vooral het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te benadrukken.

Or. fr
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Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. pleit voor een versterking van de 
consulaire bescherming van EU-burgers 
in derde landen, met name ter 
bescherming van hun leven, waardigheid 
en integriteit;

Or. fr
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