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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt 
beschouwd als een van de waarden en als een van de doelstellingen van de Unie (artikel 2, 
respectievelijk artikel 3, lid 3, tweede alinea van het VEU);

2. is verheugd over de bredere toepassing van het beginsel van geïntegreerde benadering van 
de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat in de toekomst bij elk optreden van de Unie 
nagestreefd zal worden, nu aan dit beginsel een specifiek artikel wordt gewijd als 
onderdeel van de algemeen toepasselijke bepalingen (artikel 8 van het VWEU), waardoor 
hieraan het karakter wordt toegekend van een echte horizontale bepaling die op alle 
werkgebieden van de Unie van toepassing is;

3. is verheugd over de nieuwe procedure van artikel 19 van het VWEU, op grond waarvan 
voortaan de goedkeuring van het Europees Parlement benodigd is voordat de Raad 
maatregelen kan aannemen (hetgeen helaas nog met eenparigheid van stemmen dient te 
geschieden) om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden;

4. verwelkomt het feit dat volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen zullen 
worden vastgesteld ter bestrijding van mensenhandel, met name handel in vrouwen en 
kinderen, en seksuele uitbuiting (artikel 79, lid 2, onder d en artikel 83, lid 1, tweede 
alinea van het VWEU);

5. is van mening dat deze nieuwe bepalingen de Commissie de mogelijkheid bieden 
onverwijld aan de Raad en het Parlement voorstellen te doen tot wetgevingsmaatregelen 
die de verschillende communautaire beleidsmaatregelen ter bestrijding van de handel in 
vrouwen en kinderen met het oog op seksuele uitbuiting beter leesbaar en doeltreffender 
maken;

6. nodigt de Commissie uit haar binnen drie jaar te rekenen vanaf de datum van 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een eerste overzicht te presenteren over 
de in de lidstaten geconstateerde effecten van dit verdrag op het gebied van de bestrijding 
van mensenhandel, in het bijzonder de handel in vrouwen en kinderen, met het oog op 
seksuele uitbuiting;

7. is verheugd over Verklaring 19 ad artikel 8 van het VWEU, waarin de lidstaten worden 
uitgenodigd de nodige bepalingen vast te stellen om elke vorm van huiselijk geweld te 
voorkomen en te bestrijden, alsmede om de slachtoffers te beschermen en te 
ondersteunen.


	717707nl.doc

