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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Bij gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen gaat het niet om een minderheid 
die geconfronteerd wordt met ongelijke 
behandeling. Ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen betreft hoofdzakelijk de 
meerderheid van de bevolking, en het is van 
wezenlijk belang dat bij maatregelen op het 
gebied van leeftijd, handicaps, godsdienst 
of geloofsovertuiging, ras en seksuele 
voorkeur volledig rekening wordt gehouden 
met verschillen gebaseerd op het geslacht.

Amendement 2
Overweging 8

(8) De brede steun die het 
communautaire wetgevingskader inzake 
non-discriminatie bij de bevolking geniet, is 
de sleutel voor het succes ervan. Het 
Europees Jaar moet een katalyserende rol 
vervullen bij het bewustmakings- en 
activeringsproces. Het moet ertoe bijdragen 
de politieke aandacht toe te spitsen en alle 
betrokkenen te mobiliseren om de nieuwe 
raamstrategie voor gelijke kansen van de 
Europese Unie vooruit te helpen.

(8) De brede steun die het 
communautaire wetgevingskader inzake 
non-discriminatie bij de bevolking geniet, is 
de sleutel voor het succes ervan. Het 
Europees Jaar moet een katalyserende rol 
vervullen bij het bewustmakings- en 
activeringsproces. Het moet ertoe bijdragen 
de politieke aandacht toe te spitsen en alle 
betrokkenen te mobiliseren om de nieuwe 
raamstrategie voor gelijke kansen van de 
Europese Unie en gender mainstreaming 
vooruit te helpen.

  
1 PB C    , 19.9.2005, blz. ....
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Amendement 3
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Bij alle in lid 1 genoemde 
doelstellingen geldt het uitbannen van 
ongelijkheid en de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen een 
horizontaal doel.

Amendement 4
Artikel 5, lid 1, alinea 1

1. Door elke lidstaat wordt een 
nationaal coördinatieorgaan of een 
equivalent administratief orgaan ingesteld of 
aangewezen dat de deelname aan het 
Europees Jaar organiseert. Elk land zorgt 
ervoor dat dit orgaan representatief is voor 
een aantal organisaties die personen 
vertegenwoordigen die gevaar lopen te 
worden gediscrimineerd of ongelijk te 
worden behandeld, alsook andere relevante 
betrokkenen.

1. Door elke lidstaat wordt een 
nationaal coördinatieorgaan of een 
equivalent administratief orgaan ingesteld of 
aangewezen dat de deelname aan het 
Europees Jaar organiseert. Elk land zorgt 
ervoor dat dit orgaan representatief is voor 
een aantal organisaties die personen 
vertegenwoordigen die gevaar lopen te 
worden gediscrimineerd of ongelijk te 
worden behandeld, alsook andere relevante 
betrokkenen, en dat mannen en vrouwen
gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.

Amendement 5
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat mannen en vrouwen gelijkelijk 
vertegenwoordigd zijn in het comité.

Amendement 6
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. 50% van de middelen voor 
maatregelen in de hele Gemeenschap en 
nationale maatregelen wordt toegewezen 
aan activiteiten die rekening houden met de 
meervoudige discriminatie waarmee 
vrouwen in alle gediscrimineerde groepen 
worden geconfronteerd.
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Amendement 7
Bijlage, sectie II, lid 1, letter (e bis) (nieuw)

(e bis) een gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen heeft.


