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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Retsudvalget og Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til 
at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union er det fastsat, at 
"Unionen bygger på værdierne respekt for 
den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal. Dette er 
medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et 
samfund præget af pluralisme, 
ikkeforskelsbehandling, tolerance, 
retfærdighed, solidaritet og ligestilling 
mellem kvinder og mænd". I artikel 3 
præciseres det yderligere, at "Unionens mål 
er at fremme freden, sine værdier og 
befolkningernes velfærd", og den skal bl.a. 
respektere "medlemsstaternes rige 
kulturelle og sproglige mangfoldighed og 
sikre, at den europæiske kulturarv 
beskyttes og udvikles". Disse værdier 
bekræftes og udmøntes i de rettigheder, 
friheder og principper, der er forankret i 
Den Europæiske Unions Charter om 
Grundlæggende Rettigheder ("chartret").

(1) I artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union er det fastsat, at 
"Unionen bygger på værdierne respekt for 
den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og 
respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal. Dette er 
medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et 
samfund præget af pluralisme, 
ikkeforskelsbehandling, tolerance, 
retfærdighed, solidaritet og ligestilling 
mellem kvinder og mænd". I artikel 3 
præciseres det yderligere, at "Unionens mål 
er at fremme freden, sine værdier og 
befolkningernes velfærd", og den skal bl.a. 
respektere "medlemsstaternes rige 
kulturelle og sproglige mangfoldighed og 
sikre, at den europæiske kulturarv 
beskyttes og udvikles". I henhold til 
artikel 8 i TEUF skal Unionen i alle sine 
aktiviteter tilstræbe at fjerne uligheder, 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og bekæmpe forskelsbehandling, 
når den fastlægger og gennemfører sine 
politikker og aktiviteter. Disse værdier 
bekræftes og udmøntes i de rettigheder, 
friheder og principper, der er forankret i 
Den Europæiske Unions Charter om 
Grundlæggende Rettigheder ("chartret").
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) I henhold til artikel 8 og 10 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør programmet for retlige 
anliggender i alle sine aktiviteter støtte 
integrering af ligestillingsaspektet, 
herunder kønsbudgettering, og af 
målsætninger om ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Disse rettigheder og værdier må 
fortsat fremmes og styrkes, udbredes 
blandt borgere og folk i Unionen og udgøre 
fundamentet for Europas samfund. En ny 
fond for retfærdighed, rettigheder og 
værdier, der omfatter programmet for 
rettigheder og værdier samt programmet 
for retlige anliggender, skal derfor oprettes 
indenfor rammerne af Unionens budget. I 
en tid, hvor de europæiske samfund 
konfronteres med ekstremisme, 
radikalisme og splid, er det vigtigere end 
nogensinde at fremme, styrke og forsvare 
retfærdighed, rettigheder og EU-værdier 
såsom menneskerettigheder, respekt for 
den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, lighed, retsstatsprincippet og 
menneskerettigheder. Dette vil have 
omfattende og direkte virkninger for det 
politiske, sociale, kulturelle og økonomiske 
liv i EU. Som en del af den nye fond vil 
rettigheds- og værdiprogrammet koble det 
rettigheds-, ligestillings- og 
unionsborgerskabsprogram, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1381/201310 af 

(2) Disse rettigheder og værdier må 
fortsat fremmes og styrkes, udbredes 
blandt borgere og folk i Unionen og udgøre 
fundamentet for Europas samfund. En ny 
fond for retfærdighed, rettigheder og 
værdier, der omfatter programmet for 
rettigheder og værdier samt programmet 
for retlige anliggender, skal derfor oprettes 
indenfor rammerne af Unionens budget. I 
en tid, hvor de europæiske samfund 
konfronteres med ekstremisme, 
radikalisme og splid, er det vigtigere end 
nogensinde at fremme, styrke og forsvare 
retfærdighed, lighed, rettigheder og EU-
værdier såsom menneskerettigheder, 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, lighed, ligestilling 
mellem mænd og kvinder, 
retsstatsprincippet og princippet om 
ikkeforskelsbehandling. Dette vil have 
omfattende og direkte virkninger for det 
politiske, sociale, kulturelle og økonomiske 
liv i EU. Som en del af den nye fond vil 
rettigheds- og værdiprogrammet koble det 
rettigheds-, ligestillings- og 
unionsborgerskabsprogram, der blev 
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17. december 2013, sammen med 
programmet Europa for borgerne, der blev 
oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 
390/201411. Programmet for retlige 
anliggender (herefter "programmet") vil 
fortsat støtte udviklingen af et integreret 
europæisk retsområde og 
grænseoverskridende samarbejde som en 
udløber af programmet for retlige 
anliggender 2014-2020, der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/201312 (herefter 
"forgængerprogrammet").

oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1381/201310 af 
17. december 2013, sammen med 
programmet Europa for borgerne, der blev 
oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 
390/201411. Programmet for retlige 
anliggender (herefter "programmet") vil 
fortsat støtte udviklingen af et integreret 
europæisk retsområde og 
grænseoverskridende samarbejde som en 
udløber af programmet for retlige 
anliggender 2014-2020, der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/201312 (herefter 
"forgængerprogrammet").

__________________ __________________
10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 
december 2013 om programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 
december 2013 om programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

11 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 
14. april 2014 om oprettelse af programmet 
"Europa for Borgerne" for perioden 2014-
2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

11 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 
14. april 2014 om oprettelse af programmet 
"Europa for Borgerne" for perioden 2014-
2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 
december 2013 om programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

12 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. 
december 2013 om programmet for 
rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab for perioden 2014 til 
2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Fonden for retfærdighed, 
Rettigheder og Værdier og de to 
underliggende finansieringsprogrammer vil 
først og fremmest være rettet mod personer 
og enheder, der bidrager til at gøre vore 
fælles værdier, rettigheder og 

(3) Fonden for retfærdighed, 
Rettigheder og Værdier og de to 
underliggende finansieringsprogrammer vil 
først og fremmest være rettet mod personer 
og enheder, der bidrager til at gøre vore 
fælles værdier, rettigheder og 
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mangfoldighed levende og vibrerende. 
Slutmålet er at pleje og støtte vores 
rettighedsbaserede, lige, inkluderende og 
demokratiske samfund. Dette indebærer et 
vibrerende civilt samfund, hvor borgernes 
demokratiske, civile og sociale deltagelse 
opmuntres, og den rige mangfoldighed i 
det europæiske samfund fremmes, idet den 
også støttes på vores fælles historie og 
minder. I EU-traktatens artikel 11 
specificeres det yderligere, at 
institutionerne på passende måder skal give 
borgere og repræsentative 
sammenslutninger mulighed for at give 
udtryk for deres opfattelser angående alle 
Unionens arbejdsområder og for at 
diskutere dem offentligt.

mangfoldighed levende og vibrerende. 
Slutmålet er at pleje og støtte vores 
rettighedsbaserede, lige, inkluderende og 
demokratiske samfund. Dette indebærer et 
vibrerende civilt samfund, hvor borgernes 
demokratiske, civile og sociale deltagelse 
opmuntres, og den rige mangfoldighed i 
det europæiske samfund fremmes, idet den 
også støttes på vores fælles historie og 
minder. En stærk og uafhængig 
kvinderettigheds- og LGTBI-bevægelse er 
afgørende for at forbedre ligestillingen 
mellem mænd og kvinder. Det er 
afgørende, at EU i tråd med sine 
kerneværdier yder tilstrækkelig støtte til 
disse organisationer, græsrodsgrupper og 
aktivister, navnlig til dem, der arbejder 
under vanskelige forhold. I EU-traktatens 
artikel 11 specificeres det yderligere, at 
institutionerne på passende måder skal give 
borgere og repræsentative 
sammenslutninger mulighed for at give 
udtryk for deres opfattelser angående alle 
Unionens arbejdsområder og for at 
diskutere dem offentligt.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde bestemmes det, at 
der skal indføres et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, hvor de 
grundlæggende rettigheder og 
medlemsstaternes forskellige retssystemer 
og retstraditioner respekteres. Unionen kan 
i dette øjemed vedtage foranstaltninger 
med henblik på at udvikle det retslige 
samarbejde i civil- og strafferetlige 
spørgsmål og fremme og støtte 
medlemsstaternes tiltag på det 
kriminalitetsforebyggende område. I den 
videre udvikling af et europæisk 
retsområde bør der sikres respekt for 

(4) I traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde bestemmes det, at 
der skal indføres et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, hvor de 
grundlæggende rettigheder og 
medlemsstaternes forskellige retssystemer 
og retstraditioner respekteres. Unionen kan 
i dette øjemed vedtage foranstaltninger 
med henblik på at udvikle det retslige 
samarbejde i civil- og strafferetlige 
spørgsmål og fremme og støtte 
medlemsstaternes tiltag på det 
kriminalitetsforebyggende område og 
inden for beskyttelsen af ofres rettigheder, 
idet der tages behørigt hensyn til 
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grundlæggende rettigheder og for fælles 
principper og værdier, såsom principperne 
om forbud mod forskelsbehandling, 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
effektiv adgang til domstolene for alle, 
retsstatsprincippet samt et velfungerende 
uafhængigt retssystem.

kønsperspektivet. I den videre udvikling af 
et europæisk retsområde bør der sikres 
respekt for grundlæggende rettigheder og 
for fælles principper og værdier, såsom 
principperne om forbud mod 
forskelsbehandling, solidaritet, ligestilling 
mellem mænd og kvinder, lige behandling 
på grundlag af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder og seksuel orientering, beskyttelse af 
sårbare grupper, effektiv og kønssensitiv 
adgang til domstolene for alle, lighed for 
loven, retsstatsprincippet samt et 
velfungerende uafhængigt retssystem.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Finansieringen bør fortsat være et 
af de vigtige redskaber til en vellykket 
virkeliggørelse af de ambitiøse mål, der er 
opstillet i traktaterne. De bør bl.a. nås ved 
oprettelse af et fleksibelt og effektivt 
program for retlige anliggender, der bør 
gøre planlægningen og gennemførelsen af 
disse mål lettere.

(5) Finansieringen bør fortsat være et 
af de vigtige redskaber til en vellykket 
virkeliggørelse af de ambitiøse mål, der er 
opstillet i traktaterne. De bør bl.a. nås ved 
oprettelse af et fleksibelt og effektivt 
program for retlige anliggender, der bør 
gøre planlægningen og gennemførelsen af 
disse mål lettere. Programmet bør støtte 
det arbejde, der udføres af 
kvinderettighedsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere i EU og 
på verdensplan, for at opretholde 
retsstatsprincippet og initiativer, der 
modvirker det stadig mindre spillerum for 
et uafhængigt civilsamfund. Der bør tages 
behørigt hensyn til den særlige situation, 
der gør sig gældende for små og 
mellemstore civilsamfundsorganisationer, 
der har behov for flerårige driftstilskud og 
støtte, der ikke er øremærket, men som 
dækker centrale og strukturelle udgifter, 
snarere end kortfristet, projektbaseret 
støtte.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Programmet bør sigte mod at gøre 
midlerne mere fleksible og tilgængelige og 
give civilsamfundsorganisationer i og 
uden for EU de samme muligheder og 
betingelser for at opnå støtte.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Inddragelse af kønsperspektivet i 
retssystemerne bør betragtes som et vigtigt 
mål for yderligere udvikling af et 
europæisk område med retfærdighed. 
Intersektionel forskelsbehandling i 
retssystemet er stadig en af de største 
hindringer for kvinders lige adgang til 
domstolene. Programmet bør derfor aktivt 
bidrage til at fjerne enhver 
forskelsbehandling og hindring for 
mindretal, handicappede, migranter, 
asylansøgere, ældre mennesker, personer, 
der bor i fjerntliggende områder, eller 
andre sårbare grupper, der kan opleve 
begrænsninger i forbindelse med adgang 
til domstolene, og støtte kønssensitive 
procedurer og afgørelser i retssystemet, 
der har fokus på offeret;

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det fremgår af artikel 81, stk. 2, (8) Det fremgår af artikel 81, stk. 2, 
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litra h), og 82, stk. 1, litra c), i TEUF, at 
Unionen skal støtte uddannelse af 
dommere samt andet personale i 
retsvæsenet som et redskab til at forbedre 
det civil- og strafferetlige samarbejde, der 
er støttet på princippet om gensidig 
anerkendelse af domme og retsafgørelser. 
Uddannelse af retsvæsenets aktører er et 
vigtigt redskab til at udvikle en fælles 
forståelse af, hvordan retsstatsprincippet 
bedst opretholdes. En sådan uddannelse 
bidrager til at opbygge et europæisk 
retsområde ved at udvikle en fælles 
retskultur mellem retsvæsenets aktører i 
medlemsstaterne. Det er af afgørende 
vigtighed at sikre en korrekt og 
sammenhængende retsanvendelse i 
Unionen og gensidig tillid mellem 
retsvæsenets aktører i grænseoverskridende 
sager. De undervisningsaktiviteter, der 
støttes af midler, der hidrører fra 
programmet, bør baseres på en vurdering 
de af relevante undervisningsbehov, 
specifikke undervisningsmetoder bør 
anvendes, de bør inkludere 
grænseoverskridende begivenheder, hvor 
retsvæsenets aktører fra forskellige 
medlemsstater mødes, omfatte aktiv læring 
og netværkselementer og være 
bæredygtige.

litra h), og 82, stk. 1, litra c), i TEUF, at 
Unionen skal støtte uddannelse af 
dommere samt andet personale i 
retsvæsenet som et redskab til at forbedre 
det civil- og strafferetlige samarbejde, der 
er støttet på princippet om gensidig 
anerkendelse af domme og retsafgørelser. 
Uddannelse af retsvæsenets aktører er et 
vigtigt redskab til at udvikle en fælles 
forståelse af, hvordan retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder bedst 
opretholdes, og øge bevidstheden om den 
praktiske anvendelse af EU's 
ligestillingslovgivning. En sådan 
uddannelse bidrager til at opbygge et 
europæisk retsområde ved at udvikle en 
fælles retskultur mellem retsvæsenets 
aktører i medlemsstaterne. Det er af 
afgørende vigtighed at sikre en korrekt og 
sammenhængende retsanvendelse i 
Unionen og gensidig tillid mellem 
retsvæsenets aktører i grænseoverskridende 
sager. De undervisningsaktiviteter, der 
støttes af midler, der hidrører fra 
programmet, bør baseres på en vurdering 
de af relevante undervisningsbehov, 
specifikke undervisningsmetoder bør 
anvendes, de bør inkludere 
grænseoverskridende begivenheder, hvor 
retsvæsenets aktører fra forskellige 
medlemsstater mødes, omfatte aktiv læring 
og netværkselementer og være 
bæredygtige. Der bør stilles specifik 
uddannelse i ligestilling til rådighed for 
dommere, politi og anklagere for at sikre, 
at ofre for menneskehandel, kønsbaseret 
vold og andre forbrydelser beskyttes 
ordentligt, identificeres og respekteres, og 
for at fremme samarbejde og god praksis i 
retsvæsenet med kønssensitive 
procedurer, der har fokus på offeret;

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) I henhold til Rådets afgørelse (EU) 
2017/865 af 11. maj 2017 om 
undertegnelse på Den Europæiske Unions 
vegne af Europarådets konvention til 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet, for så vidt 
angår spørgsmål vedrørende retligt 
samarbejde i straffesager, og afgørelsen 
vedrørende asyl og nonrefoulement skal 
programmet støtte uddannelse af 
dommere og andet personale i retsvæsenet 
med henblik på at øge bevidstheden og 
fremme den praktiske anvendelse af 
konventionen inden for dette område for 
bedre at beskytte ofre for vold mod 
kvinder og piger i hele EU.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Uddannelse af dommere og 
anklagere kan omfatte forskellige aktører, 
såsom de retlige, retslige og administrative 
myndigheder i medlemsstaterne, 
akademiske institutter, nationale organer 
med ansvar for juridisk uddannelse, 
uddannelsesorganisationer eller netværk på 
EU-plan eller netværk af retskoordinatorer 
for EU-ret. Organer og enheder, der 
forfølger et mål af almindelig europæisk 
interesse inden for uddannelse af 
retsvæsenets aktører - såsom Det 
Europæiske Netværk for Uddannelse af 
Dommere og Anklagere (EJTN), Det 
Europæiske Retsakademi (ERA), Det 
Europæiske Netværk af 
Domstolsadministrationer (ENCJ), 
Sammenslutningen af Statsråd og 
Forvaltningsdomstole i Den Europæiske 
Union (ACA-Europa), Netværket af 
Præsidenterne for Den Europæiske Unions 

(9) Uddannelse af dommere og 
anklagere kan omfatte forskellige aktører, 
såsom de retlige, retslige og administrative 
myndigheder i medlemsstaterne, 
akademiske institutter, nationale organer 
med ansvar for juridisk uddannelse, 
uddannelsesorganisationer eller netværk på 
EU-plan eller netværk af retskoordinatorer 
for EU-ret og ligestillingsorganer. 
Tværgående samarbejde mellem dommere 
og sundhedspersonale skal støttes for at 
sikre den nødvendige uddannelse af 
dommere og andet personale i retsvæsenet 
i sager, der vedrører kønsbaseret vold og 
vold mod kvinder. Organer og enheder, der 
forfølger et mål af almindelig europæisk 
interesse inden for uddannelse af 
retsvæsenets aktører - såsom Det 
Europæiske Netværk for Uddannelse af 
Dommere og Anklagere (EJTN), Det 
Europæiske Retsakademi (ERA), Det 
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Øverste Domstole (RPCSJUE) og Det 
Europæiske Institut for Offentlig 
Administration (EIPA) - bør fortsat spille 
en rolle ved at fremme 
uddannelsesprogrammer med en ægte 
europæisk dimension for dommere og 
anklagere og andet personale i retsvæsenet 
og kan derfor tildeles tilstrækkelig finansiel 
støtte i overensstemmelse med de 
procedurer og kriterier, der er fastsat i de 
årlige arbejdsprogrammer, der vedtages af 
Kommissionen i henhold til denne 
forordning.

Europæiske Netværk af 
Domstolsadministrationer (ENCJ), 
Sammenslutningen af Statsråd og 
Forvaltningsdomstole i Den Europæiske 
Union (ACA-Europa), Netværket af 
Præsidenterne for Den Europæiske Unions 
Øverste Domstole (RPCSJUE) og Det 
Europæiske Institut for Offentlig 
Administration (EIPA) - bør fortsat spille 
en rolle ved at fremme 
uddannelsesprogrammer med en ægte 
europæisk dimension for dommere og 
anklagere og andet personale i retsvæsenet 
og kan derfor tildeles tilstrækkelig finansiel 
støtte i overensstemmelse med de 
procedurer og kriterier, der er fastsat i de 
årlige arbejdsprogrammer, der vedtages af 
Kommissionen i henhold til denne 
forordning. I betragtning af at kvindelige 
dommere er underrepræsenteret i 
topstillinger, skal kvindelige dommere, 
anklagere og andre juridiske erhverv 
tilskyndes til at deltage i 
uddannelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Programmet bør støtte EJTN's 
årlige arbejdsprogram, som er en væsentlig 
aktør i forbindelse med undervisningen af 
retsvæsenets aktører. EJTN er i en særlig 
situation, for så vidt som det er det eneste 
netværk på EU-niveau, der forbinder de 
retlige uddannelsesorganer i 
medlemsstaterne. Det er i en unik position 
med hensyn til at tilrettelægge 
udvekslingsophold for nye og erfarne 
dommere og anklagere i alle medlemsstater 
og med hensyn til at koordinere arbejdet i 
de nationale retlige uddannelsesorganer 
med hensyn til tilrettelæggelsen af 
uddannelsesaktiviteter vedrørende EU-
retten og fremme af god 

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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uddannelsespraksis. EJTN er også en 
udbyder af undervisning af høj kvalitet 
leveret på en omkostningseffektiv måde på 
EU-plan. Netværket omfatter desuden 
kandidatlandenes retlige 
uddannelsesorganer, idet de har status som 
observatører.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10 a) Programmet bør også støtte 
fremme af bedste praksis mellem 
domstole, der specifikt behandler sager 
med kønsbaseret vold, og udveksling af 
fælles ressourcer og 
uddannelsesmateriale om kønsbaseret 
vold til dommere, offentlige anklagere, 
advokater, politiet og andre fagfolk, der 
kommer i kontakt med ofre for 
kønsbaseret vold;

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 67 TEUF bør Unionen 
udgøre et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed med respekt for de 
grundlæggende rettigheder, og herved er 
adgangen til domstolene af stor betydning. 
For at lette en effektiv adgang til 
retsvæsenet og med henblik på at fremme 
den gensidige tillid, der er en forudsætning 
for, at området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed fungerer godt, er det 
nødvendigt også at yde finansiel støtte til 
aktiviteter, som udføres af andre 
myndigheder end retsmyndigheder og 
retsvæsenets aktører, samt af de af 

(14) Ifølge artikel 67 TEUF bør Unionen 
udgøre et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed med respekt for de 
grundlæggende rettigheder, og herved er 
adgangen til domstolene af stor betydning. 
For at lette en effektiv adgang til 
retsvæsenet og beskyttelse af ofre for 
kriminalitet og med henblik på at fremme 
den gensidige tillid, der er en forudsætning 
for, at området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed fungerer godt, er det 
nødvendigt også at yde finansiel støtte til 
aktiviteter, som udføres af andre 
myndigheder end retsmyndigheder og 
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civilsamfundets organisationer, som 
bidrager til at nå disse mål.

retsvæsenets aktører, samt af de af 
civilsamfundets organisationer, som 
bidrager til at nå disse mål.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Programmet bør også støtte, at 
hensynet til ligestilling mellem kvinder og 
mænd og målsætningerne om forbud mod 
forskelsbehandling integreres i alle 
programmets aktiviteter, jf. artikel 8 og 10 
i TEUF.

(15) Programmet bør have en 
tværgående tilgang til at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
støtte, at hensynet til ligestilling mellem 
mænd og kvinder, lige rettigheder og 
forbud mod forskelsbehandling integreres i 
alle programmets aktiviteter, jf. artikel 8 og 
10 i TEUF. Der bør regelmæssigt 
foretages overvågning og evaluering for 
at vurdere, hvordan ligestilling mellem 
mænd og kvinder og 
ikkeforskelsbehandling behandles i 
programmets aktiviteter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De tiltag, der er omfattet af denne 
forordning, bør bidrage til at skabe et 
europæisk retsområde, øge samarbejdet, 
herunder netværkssamarbejdet, over 
landegrænserne og opnå en rigtig, ensartet 
og konsekvent anvendelse af gældende 
EU-ret. Finansieringen af aktiviteterne bør 
også bidrage til at skabe en fælles 
forståelse af Unionens værdier, 
retsstatsprincippet, bedre viden om EU-ret 
og -politikker med henblik på at udveksle 
knowhow og bedste praksis i forbindelse 
med alle berørte parters anvendelse af 
redskaberne til retligt samarbejde, samt til 

(16) De tiltag, der er omfattet af denne 
forordning, bør bidrage til at skabe et 
europæisk retsområde, øge samarbejdet, 
herunder netværkssamarbejdet, over 
landegrænserne, øge bevidstheden om og 
opnå en rigtig, praktisk, ensartet og 
konsekvent anvendelse af gældende EU-
ret, navnlig EU's ligestillingslovgivning, 
og fremme en bedre gennemførelse og 
samordning mellem de forskellige EU-
instrumenter til beskyttelse af ofre, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 
om minimumsstandarder for ofre for 
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en spredning af interoperable digitale 
løsninger, der understøtter uhindret og 
effektivt grænseoverskridende samarbejde, 
og bør sikre, at der opnås et solidt analytisk 
grundlag til støtte for udvikling, 
håndhævelse og korrekt gennemførelse af 
EU-retten og EU's politikker. Unionens 
inddragelse giver mulighed for, at disse 
tiltag kan udføres konsekvent overalt i 
Unionen, og sikrer stordriftsfordele. 
Unionen har endvidere bedre 
forudsætninger end medlemsstaterne for at 
tackle situationer over landegrænserne og 
for at skabe et europæisk forum for 
gensidig læring.

kriminalitet med hensyn til rettigheder, 
støtte og beskyttelse og om erstatning af 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/99/EU af 13. december 2011 om den 
europæiske beskyttelsesordre, forordning 
nr. 606/2013 om gensidig anerkendelse af 
beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige 
spørgsmål og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 
2011 om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene 
herfor; Finansieringen af aktiviteterne bør 
også bidrage til at skabe en fælles 
forståelse af Unionens værdier, 
retsstatsprincippet, bedre viden om EU-ret 
og -politikker med henblik på at udveksle 
knowhow og bedste praksis i forbindelse 
med alle berørte parters anvendelse af 
redskaberne til retligt samarbejde, samt til 
en spredning af interoperable digitale 
løsninger, der understøtter uhindret og 
effektivt grænseoverskridende samarbejde, 
og bør sikre, at der opnås et solidt analytisk 
grundlag til støtte for udvikling, 
håndhævelse og korrekt gennemførelse af 
EU-retten og EU's politikker. Unionens 
inddragelse giver mulighed for, at disse 
tiltag kan udføres konsekvent overalt i 
Unionen, og sikrer stordriftsfordele. 
Unionen har endvidere bedre 
forudsætninger end medlemsstaterne for at 
tackle situationer over landegrænserne og 
for at skabe et europæisk forum for 
gensidig læring.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 a) EU's retssystem giver ikke kvinder 
og piger tilstrækkelig retfærdighed og 
beskyttelse, og som følge heraf modtager 
ofre for kønsbaseret vold ikke den støtte, 
de har behov for. Det omfatter også 
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manglende beskyttelse af og støtte til ofre 
for sexhandel, flygtninge og kvindelige 
migranter, LGBTIQ-personer og personer 
med handicap.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme og støtte det retlige 
samarbejde i civil- og strafferetlige 
spørgsmål og fremme retsstatsprincippet, 
herunder ved at støtte bestræbelserne på at 
forbedre de nationale retssystemers 
effektivitet og retshåndhævelse

a) at fremme og støtte det retlige 
samarbejde i civil- og strafferetlige 
spørgsmål og fremme retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder, herunder 
ved at støtte bestræbelserne på at forbedre 
de nationale retssystemers effektivitet og 
retshåndhævelse samt beskyttelsen af ofre 
under hensyntagen til et kønssensitivt 
perspektiv;

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) at støtte og fremme beskyttelsen af 
lige rettigheder og ikke-
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
bekæmpelse af kvindehad, racisme, 
fremmedhad, homofobi, styrkelse af 
rettighederne for personer med handicap 
og børns rettigheder;

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte og fremme uddannelse af b) at støtte og fremme kønssensitiv 
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retsvæsenets aktører med henblik på at 
fremme en fælles retslig og juridisk kultur 
samt retsstatsprincippet,

uddannelse af retsvæsenets aktører med 
fokus på ofrene med henblik på at fremme 
en fælles retslig og juridisk kultur samt 
retsstatsprincippet, idet der tages hensyn 
til kønsaspektet og EU's lovgivning om 
ligestilling; 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) at sikre og styrke kvinders og 
pigers adgang til domstolene i tilfælde af 
kønsbaseret vold, ved at ratificere 
Istanbulkonventionen og vedtage en 
omfattende lovgivning mod kønsbaseret 
vold i Unionen;

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at lette en effektiv adgang til 
retsvæsenet for alle og til effektive 
retsmidler, herunder via elektroniske 
midler, ved at fremme effektive civil- og 
strafferetlige procedurer og ved at fremme 
og støtte såvel forurettedes rettigheder som 
mistænktes og tiltaltes processuelle 
rettigheder i straffesager.

c) at lette en effektiv, lige og ikke-
forskelsbehandlende adgang til 
retsvæsenet for alle og til effektive 
retsmidler, herunder via elektroniske 
midler, ved at fremme effektive civil- og 
strafferetlige procedurer og ved at fremme 
og støtte såvel forurettedes rettigheder, 
navnlig kvinders og børns, som 
mistænktes og tiltaltes processuelle 
rettigheder i straffesager.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Det budget, der afsættes til tiltag i 
forbindelse med fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder, skal angives 
årligt på en uafhængig budgetpost;

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Mainstreaming

Programmet søger ved implementeringen 
af alle dets tiltage at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder. Det overholder 
endvidere forbuddet mod 
forskelsbehandling af de grunde, der er 
opført på listen i artikel 21 i chartret i 
overensstemmelse med og inden for de 
grænser, der er fastsat i artikel 51 i 
chartret.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indikatorer til brug for 
rapportering om de fremskridt, der gøres 
inden for rammerne af programmet med 
hensyn til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag II.

1. Kønsopdelte indikatorer til brug 
for rapportering om de fremskridt, der 
gøres inden for rammerne af programmet 
med hensyn til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag II.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Overvågningen skal også gøre det 
muligt at vurdere, hvordan ligestilling 
mellem mænd og kvinder og 
ikkeforskelsbehandling er blevet 
behandlet i programmets tiltag.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
programmets gennemførelse og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
og medlemsstaterne rimelige 
rapporteringskrav.

3. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data - opdelt efter køn, hvor 
det er relevant - til overvågning af 
programmets gennemførelse og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
og medlemsstaterne rimelige 
rapporteringskrav.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Evalueringer gennemføres så 
betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

1. Evalueringer gennemføres så 
betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen, og med henblik på 
at overvåge gennemførelsen af de tiltag, 
der gennemføres under programmet, og 
opfyldelsen af de specifikke mål, der er 
fastsat i artikel 3, og i overensstemmelse 
med artikel 5 (mainstreaming). Alle 
evalueringer skal være kønssensitive og 
indeholde et særligt kapitel om ligestilling 
kønnene med en detaljeret analyse af det 
programbudget, der er afsat til aktiviteter 
vedrørende ligestilling mellem mænd og 
kvinder.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen sagkyndige, 
som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen sagkyndige, 
som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. Ekspertgruppen skal 
have en ligelig kønsfordeling.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. bevidstgørelseskampagner og 
formidling af oplysninger med henblik på 
at forbedre kendskabet til EU's politikker 
og EU-retten, herunder materielle og 
processuelle regler, til instrumenter til 
retsligt samarbejde, til Den Europæiske 
Unions Domstols praksis og til komparativ 
ret samt til europæiske og internationale 
standarder

1. bevidstgørelseskampagner og 
formidling af oplysninger med henblik på 
at forbedre kendskabet til EU's politikker 
og EU-retten, herunder materielle og 
processuelle regler, til instrumenter til 
retsligt samarbejde, til Den Europæiske 
Unions Domstols praksis og til komparativ 
ret samt til europæiske og internationale 
standarder; aktiviteter, der gennemføres af 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
fortalervirksomhed, retssager, 
mobilisering og uddannelse af 
offentligheden og levering af 
menneskerettighedsbaserede tjenester; 
målrettet støtte til lokale og nationale 
civilsamfundsorganisationer, der 
beskæftiger sig med lokale og nationale 
anliggender.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – punkt 2 a (nyt)



PE628.459v02-00 20/24 AD\1174170DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Udveksling af god praksis om, 
hvordan man bedst kan fremme og 
indarbejde kønsaspektet i alle faser af 
retssystemet og de bedste metoder til at 
sikre lige adgang til domstolene for alle. 

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. analytiske og tilsynsrelaterede 
aktiviteter25 for at forbedre kendskabet til 
og forståelsen af mulige hindringer for et 
velfungerende europæisk retsområde, og 
for at forbedre gennemførelsen af EU-
retten og EU's politik i medlemsstaterne

3. analytiske og tilsynsrelaterede 
aktiviteter25 for at forbedre kendskabet til 
og forståelsen af mulige hindringer for et 
velfungerende europæisk retsområde, og 
for at forbedre gennemførelsen af EU-
retten og EU's politik i medlemsstaterne, 
navnlig med hensyn til lige rettigheder og 
ikkediskriminerende adgang til 
domstolene for alle i Unionen, uanset 
deres opholdsstatus; 

__________________ __________________
25 Disse aktiviteter omfatter f.eks. 
indsamling af data og statistikker udvikling 
af fælles metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks, undersøgelser, forskning, 
analyser og rundspørger, evalueringer, 
konsekvensanalyse, udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale.

25 Disse aktiviteter omfatter f.eks. 
indsamling af data og statistikker, 
udvikling af fælles metoder og, når det 
skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer 
eller benchmarks, undersøgelser, 
forskning, analyser og rundspørger, 
evalueringer, konsekvensanalyse, 
udarbejdelse og offentliggørelse af 
vejledninger, rapporter og 
uddannelsesmateriale.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. undervisning af relevante 4. undervisning af relevante 
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interessenter med henblik på at forbedre 
kendskabet til EU's politikker og EU-
retten, herunder bl.a. materielle og 
processuelle regler, instrumenter til retsligt 
samarbejde, Den Europæiske Unions 
Domstols relevante praksis samt til juridisk 
sprogbrug og komparativ ret

interessenter med henblik på at forbedre 
kendskabet til EU's politikker og EU-
retten, herunder bl.a. materielle og 
processuelle regler, EU-lovgivning om 
ofre for kriminalitet med hensyn til 
rettigheder, støtte og beskyttelse, 
instrumenter til retsligt samarbejde, Den 
Europæiske Unions Domstols relevante 
praksis samt til juridisk sprogbrug og 
komparativ ret.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Specifik uddannelse i 
kønsligestilling for dommere, advokater, 
politi og anklagere om kønsbaseret vold 
og procedurer med fokus på offeret og 
udveksling af bedste praksis mellem 
domstole, der specifikt håndterer 
kønsbaseret vold.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. at udvikle kapaciteten af centrale 
netværk på europæisk plan og de 
europæiske retlige netværk, herunder 
netværk, der er oprettet i medfør af EU-
retten for at sikre en effektiv anvendelse og 
håndhævelse af EU-retten, for at fremme 
og videreudvikle Unionens politiske mål 
og strategier på programmets forskellige 
områder, samt for at støtte 
civilsamfundsorganisationer, der er aktive 
på de områder, der er omfattet af 
programmet

6. at udvikle kapaciteten af centrale 
netværk på europæisk plan, 
kvinderettighedsorganisationer og -
netværk, organisationer, der arbejder for 
LGBTIQ-rettigheder, og de europæiske 
retlige netværk, herunder netværk, der er 
oprettet i medfør af EU-retten for at sikre 
en effektiv anvendelse og håndhævelse af 
EU-retten, for at fremme og videreudvikle 
Unionens politiske mål og strategier på 
programmets forskellige områder, samt for 
at støtte civilsamfundsorganisationer, der 
er aktive på de områder, der er omfattet af 
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programmet

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet vil blive fulgt på grundlag af 
et sæt indikatorer, der er beregnet til at 
måle, i hvilket omfang de generelle og 
specifikke mål for programmet er nået, og 
med henblik på at minimere de 
administrative byrder og omkostninger. 
Med henblik herpå vil der blive indsamlet 
data for så vidt angår følgende sæt af 
nøgleindikatorer:

Programmet vil blive fulgt på grundlag af 
et sæt indikatorer, der er beregnet til at 
måle, i hvilket omfang de generelle og 
specifikke mål for programmet er nået, og 
med henblik på at minimere de 
administrative byrder og omkostninger. 
Med henblik herpå vil der, hvor det er 
relevant, blive indsamlet køns- og 
aldersopdelte data for så vidt angår 
følgende sæt af nøgleindikatorer:
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Udtalelse fra
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