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Ændringsforslag 322
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som minimum skal denne hjælp 
indeholde:

2. Denne hjælp kan bl.a. omfatte:

Or. nl

Ændringsforslag 323
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information om eller efter 
omstændighederne henvisning til ydelser 
hos specialister

b) direkte henvisning af ofre for bestemte 
typer forbrydelser til ydelser hos 
specialister for at undgå gentagne 
henvisninger, eller at ofrene skal fortælle 
deres historie den ene gang efter den 
anden

Or. es

Ændringsforslag 324
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information om eller efter 
omstændighederne henvisning til ydelser 
hos specialister

b) direkte henvisning til ydelser hos 
specialister for ofre med specifikke behov 
for at undgå, at de skal henvises til disse 
ydelser gentagne gange eller berette om 
forbrydelsen den ene gang efter den 
anden
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Or. en

Ændringsforslag 325
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ledsagelse af ofret under straffesager

Or. en

Ændringsforslag 326
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer, at den 
myndighed, der modtog anmeldelsen, og 
andre relevante organer henviser ofre til 
hjælpetjenester for ofre.

3. Medlemsstaterne fremmer, at den 
kompetente myndighed, der modtog 
anmeldelsen, og andre relevante organer 
henviser ofre til hjælpetjenester for ofre.
Ofre for bestemte typer forbrydelser 
henvises direkte til ydelser hos specialister 
for at undgå gentagne henvisninger. 

Or. es

Ændringsforslag 327
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremmer, at den 
myndighed, der modtog anmeldelsen, og 

3. Medlemsstaterne fremmer, at den 
kompetente myndighed og andre relevante 
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andre relevante organer henviser ofre til 
hjælpetjenester for ofre.

organer, der modtog anmeldelsen, 
henviser ofre til hjælpetjenester for ofre.
Gentagne henvisninger bør undgås, og 
ofre med specifikke behov henvises 
direkte til specialtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 328
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fremmer, at der 
oprettes eller udvikles 
specialhjælpetjenester i tillæg til de 
almindelige hjælpetjenester for ofre.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
eller udvikles specialhjælpetjenester, 
herunder kvindehuse, 
specialhjælpetjenester for ofre for 
kønsbaseret vold, ofre for vold i nære 
forhold og deres familiemedlemmer, ud 
over de almindelige hjælpetjenester for 
ofre.

Or. en

Ændringsforslag 329
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fremmer, at der 
oprettes eller udvikles 
specialhjælpetjenester i tillæg til de 
almindelige hjælpetjenester for ofre.

4. Medlemsstaterne fremmer, at der 
oprettes eller udvikles 
specialhjælpetjenester ud over de 
almindelige hjælpetjenester for ofre.
Hjælpetjenester for ofre kan organiseres 
med professionel eller frivillig 
arbejdskraft.
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Or. de

Begrundelse

Frivilligt arbejde præger i omfattende grad hjælpetjenesterne for ofre i mange medlemsstater 
og bør derfor udtrykkeligt nævnes i artikel 7.

Ændringsforslag 330
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fremmer, at der 
oprettes eller udvikles 
specialhjælpetjenester i tillæg til de 
almindelige hjælpetjenester for ofre.

4. Medlemsstaterne fremmer, at der 
oprettes og udvikles specialhjælpetjenester 
for alle ofre med særlige behov som 
anført i artikel 18, herunder 
specialhjælpetjenester for børn, for ofre 
for kønsbaseret vold, ofre for vold i nære 
forhold og deres familiemedlemmer, ud 
over de almindelige hjælpetjenester for 
ofre.

Or. fr

Ændringsforslag 331
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fremmer, at der 
oprettes eller udvikles 
specialhjælpetjenester i tillæg til de 
almindelige hjælpetjenester for ofre.

4. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
eller udvikles specialhjælpetjenester, 
herunder specialhjælpetjenester for alle 
ofre med særlige behov som anført i 
artikel 18, bl.a. specialhjælpetjenester for 
børn, for ofre for kønsbaseret vold, ofre 
for vold i nære forhold og deres 
familiemedlemmer, ud over de almindelige 
hjælpetjenester for ofre.
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Or. en

Ændringsforslag 332
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fremmer, at der 
oprettes eller udvikles 
specialhjælpetjenester i tillæg til de 
almindelige hjælpetjenester for ofre.

4. Medlemsstaterne kan fremme, at der 
oprettes eller udvikles 
specialhjælpetjenester ud over de 
almindelige hjælpetjenester for ofre.

Or. nl

Ændringsforslag 333
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt der hersker usikkerhed om 
alderen på et offer for en forbrydelse, og 
der er grund til at formode, at den 
pågældende er et barn, sikrer 
medlemsstaterne, at den pågældende 
behandles som et barn og som følge deraf 
omgående får adgang til hjælp, støtte og 
beskyttelse i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 334
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne gør det lettere for 
ngo’er med en retlig interesse at deltage i 
straffesager til støtte for eller på vegne af 
ofret eller ofrene, især hvis forbrydelsen 
har medført skade på miljøet eller 
krænket almene interesser ved at såre et 
ikke nærmere angivet antal personer.

Or. en

Ændringsforslag 335
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemmerne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at ofrene 
modtager støtte og bistand før, under og i 
en passende periode efter afslutningen af 
straffesagen. De tager navnlig de 
nødvendige skridt til at beskytte børn, som 
anmelder tilfælde af misbrug i familien.

Or. it

Ændringsforslag 336
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Ret til reduktion af administrative og 
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bureaukratiske byrder
Oprettelsen af en fuldstændig og effektiv 
ordning for støtte til ofre kræver 
integration af de tjenester, der tilbydes på 
forskellige administrative niveauer og af 
medlemsstater, regioner og lokale 
myndigheder. Derfor bør 
adgangsmekanismerne forenkles, den til 
rådighed værende information 
koordineres, og der bør træffes 
foranstaltninger til at reducere de 
bureaukratiske byrder, som pålægges 
ofrene for at få adgang til disse tjenester. 
Med dette formål for øje bestræber 
medlemsstaterne sig på:
a) At oprette en kvikskranke til 
administration og vejledning, hvor ofrene 
via en enkelt henvendelse skal kunne få 
adgang til alle de tjenester, som den 
offentlige administration tilbyder dem. 
Disse kvikskranker skal på effektiv måde 
repræsentere eller vejlede ofrene i de 
administrative procedurer, der er 
forbundet med at opnå den støtte eller 
kompensation, som de er berettiget til,
uanset på hvilket administrativt niveau 
denne støtte eller kompensation faktisk 
ydes.
b) Så vidt muligt at placere lokalerne til 
disse vejledningstjenester i eller i 
nærheden af retsbygninger, politistationer 
eller grundlæggende 
socialservicefaciliteter og overdrage 
forvaltningen heraf til de myndigheder, 
som er tættest på borgerne, eller til det 
administrationsniveau, som bedst passer 
til medlemsstaternes interne systemer, for 
så vidt angår omfanget af de tjenester, 
som de enkelte medlemsstater yder til ofre.
c) At fremme princippet om 
engangsregistrering for at sikre, at ofrene 
kun skal én gang forelægge de 
basisdokumenter, der godtgør, at de er 
ofre, og dokumenterer de dermed 
forbundne omstændigheder, medmindre 
der sker ændringer heri, og sikre, at 
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denne dokumentsamling vil være gyldig 
over for enhver myndighed, som er 
involveret i yde bistand eller tjenester til 
ofre for forbrydelser.
d) At give prioritet til hjælpetjenesterne 
for ofre i den offentlige administrations 
online-tjenester.
e) At give telefoniske adgang til disse 
administrations- og vejledningstjenester -
hvis de findes – via det fælles europæiske 
alarmnummer 112.
Kommissionen foreslår et fælles 
europæisk logo til at identificere disse 
kvikskranker i de bygninger, hvor de 
befinder sig, eller på internettet. 

Or. es

Ændringsforslag 337
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater sikrer, at ofre får en skriftlig 
bekræftelse af anmeldelser, de foretager til 
den ansvarlige myndighed i 
medlemsstaten.

Medlemsstater sikrer, at alle ofre får en 
skriftlig bekræftelse af anmeldelser, de 
foretager til den ansvarlige myndighed i 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 338
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre får ret til at 
blive hørt under straffesagen og kan 

Medlemsstaterne sikrer, at ofre høres
under straffesagen og har ret til at
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tilvejebringe beviser. fremlægge beviser.

Or. es

Ændringsforslag 339
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre får ret til at 
blive hørt under straffesagen og kan 
tilvejebringe beviser.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre høres
under straffesagen og har ret til at
fremlægge beviser.

Or. en

Begrundelse

I et direktiv om ofre er det meget vigtigt og af afgørende betydning, at ofre skal høres og har 
ret til at fremlægge beviser. Det er processuelle minimumsrettigheder.

Ændringsforslag 340
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre får ret til at 
blive hørt under straffesagen og kan 
tilvejebringe beviser.

Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre får ret 
til at blive hørt under straffesagen og kan 
tilvejebringe beviser.

Or. en

Ændringsforslag 341
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre får ret til at 
blive hørt under straffesagen og kan 
tilvejebringe beviser.

Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre, om 
fornødent under særlig hensyntagen til 
individuelle omstændigheder og 
specifikke behov, får ret til at blive hørt 
under straffesagen og kan tilvejebringe 
beviser. Ethvert barn behandles som et 
fuldgyldigt vidne, medmindre andet 
påvises, og dets vidneudsagn må ikke 
anses for ugyldigt eller utroværdigt på 
grund af barnets alder alene, såfremt dets 
alder og modenhed giver barnet mulighed 
for at afgive et forståeligt og troværdigt 
vidneudsagn med eller uden passende 
kommunikationsbistand eller –redskaber.

Or. en

Ændringsforslag 342
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre får ret til at 
blive hørt under straffesagen og kan 
tilvejebringe beviser.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre får ret til at 
blive hørt under straffesagen og kan 
tilvejebringe beviser på ethvert tidspunkt.

Or. it

Ændringsforslag 343
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Børneofre skal have mulighed for at spille 
en aktiv rolle i straffesager, således at der 
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tages hensyn til deres vidneudsagn.

Or. fr

Ændringsforslag 344
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre har ret til 
prøvelse af afgørelser om ikke at rejse 
tiltale.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre har 
ret til prøvelse af afgørelser om ikke at 
rejse tiltale.

Or. en

Ændringsforslag 345
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre får 
tilstrækkelige informationer til at beslutte, 
om de skal anmode om prøvelse af en 
afgørelse om ikke at foretage 
retsforfølgning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre får 
tilstrækkelige informationer til at beslutte, 
om de skal anmode om prøvelse af en 
afgørelse om ikke at foretage 
retsforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 346
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre får 
tilstrækkelige informationer til at beslutte, 
om de skal anmode om prøvelse af en 
afgørelse om ikke at foretage 
retsforfølgning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre får alle 
nødvendige informationer til at beslutte, 
om de skal anmode om prøvelse af en 
afgørelse om ikke at foretage 
retsforfølgning.

Or. it

Ændringsforslag 347
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til garantier under mægling og andre
former for genoprettende retfærdighed

Adgangsret til sikre, kompetente former
for genoprettende retfærdighed

Or. en

Ændringsforslag 348
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til garantier under mægling og andre
former for genoprettende retfærdighed

Adgangsret til sikre, kompetente former
for genoprettende retfærdighed

Or. en

Ændringsforslag 349
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opstiller standarder til 
at sikre offeret mod intimidering og 
yderligere viktimisering, der skal
anvendes, når der sker mægling eller 
andre former for genoprettende 
retfærdighed. Disse standarder skal mindst 
omfatte følgende:

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at offeret har 
adgang til sikre, kompetente former for 
genoprettende retfærdighed, der sikrer det
mod intimidering og yderligere 
viktimisering, og disse foranstaltninger
anvendes, når der øves genoprettende 
retfærdighed. Disse foranstaltninger skal 
mindst omfatte følgende:

Or. en

Ændringsforslag 350
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opstiller standarder til 
at sikre offeret mod intimidering og 
yderligere viktimisering, der skal 
anvendes, når der sker mægling eller 
andre former for genoprettende 
retfærdighed. Disse standarder skal 
mindst omfatte følgende:

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at et offer, der 
vælger at deltage i en proces med 
genoprettende retfærdighed, har adgang 
til sikre, kompetente former for 
genoprettende retfærdighed, som 
beskytter offeret mod intimidering og 
yderligere viktimisering. Disse 
foranstaltninger skal mindst omfatte 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 351
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opstiller standarder til 
at sikre offeret mod intimidering og 
yderligere viktimisering, der skal 
anvendes, når der sker mægling eller 
andre former for genoprettende 
retfærdighed. Disse standarder skal 
mindst omfatte følgende:

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at et offer, der 
vælger at deltage i en proces med 
genoprettende retfærdighed, har adgang 
til sikre, kompetente former for 
genoprettende retfærdighed, som 
beskytter offeret mod intimidering og 
yderligere viktimisering. Disse 
foranstaltninger skal mindst omfatte 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 352
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opstiller standarder til 
at sikre offeret mod intimidering og 
yderligere viktimisering, der skal 
anvendes, når der sker mægling eller andre 
former for genoprettende retfærdighed. 
Disse standarder skal mindst omfatte 
følgende:

1. Medlemsstaterne opstiller standarder til 
at sikre offeret mod intimidering og 
yderligere viktimisering, der skal 
anvendes, når der sker mægling eller andre 
former for genoprettende retfærdighed. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
følgende:

Or. nl

Ændringsforslag 353
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mægling og andre former for
genoprettende retfærdighed anvendes kun,

a) Genoprettende retfærdighed står til 
rådighed for alle ofre for kriminalitet, 
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hvis det er i offerets interesse, og offeret
frit har givet sit samtykke på grundlag af 
tilstrækkelige oplysninger. Samtykket kan 
til enhver tid tilbagekaldes.

som i deres egen interesse vælger at få 
adgang til den, med forbehold af alle 
sikkerhedshensyn, og hvis de frit har givet 
deres samtykke på grundlag af 
tilstrækkelige oplysninger. Samtykket kan 
til enhver tid tilbagekaldes.

Or. en

Ændringsforslag 354
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mægling og andre former for
genoprettende retfærdighed anvendes kun, 
hvis det er i offerets interesse, og offeret
frit har givet sit samtykke på grundlag af 
tilstrækkelige oplysninger. Samtykket kan 
til enhver tid tilbagekaldes.

a) Genoprettende retfærdighed står til 
rådighed for alle ofre for kriminalitet, 
som i deres egen interesse vælger at få 
adgang til den, med forbehold af alle 
sikkerhedshensyn, og hvis de frit har givet 
deres samtykke på grundlag af 
tilstrækkelige oplysninger. Samtykket kan 
til enhver tid tilbagekaldes.

Or. en

Ændringsforslag 355
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mægling og andre former for
genoprettende retfærdighed anvendes kun, 
hvis det er i offerets interesse, og offeret
frit har givet sit samtykke på grundlag af 
tilstrækkelige oplysninger. Samtykket kan 
til enhver tid tilbagekaldes.

a) Der stilles tjenester med genoprettende 
retfærdighed til rådighed for alle ofre for 
kriminalitet, som i deres egen interesse
vælger at få adgang til dem, med 
forbehold af alle sikkerhedshensyn, og
hvis de frit har givet deres samtykke på 
grundlag af tilstrækkelige oplysninger. 
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
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Or. en

Ændringsforslag 356
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Inden offeret samtykker i at deltage i 
processen, skal den pågældende have 
fuldstændige og objektive oplysninger om 
processen og om de mulige resultater heraf 
samt oplysninger om procedurerne for 
kontrol med opfyldelsen af en eventuel 
overenskomst.

b) Inden offeret samtykker i at deltage i 
processen, skal den pågældende have 
fuldstændige oplysninger om processen og 
om de mulige resultater heraf samt 
oplysninger om procedurerne for kontrol 
med opfyldelsen af en eventuel 
overenskomst.

Or. en

Ændringsforslag 357
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Inden offeret samtykker i at deltage i 
processen, skal den pågældende have 
fuldstændige og objektive oplysninger om 
processen og om de mulige resultater heraf 
samt oplysninger om procedurerne for 
kontrol med opfyldelsen af en eventuel 
overenskomst.

b) Inden offeret samtykker i at deltage i 
processen, skal den pågældende have 
fuldstændige og objektive oplysninger, på 
et sprog, som han eller hun forstår, om 
processen og om de mulige resultater heraf 
samt oplysninger om procedurerne for 
kontrol med opfyldelsen af en eventuel 
overenskomst.

Or. en

Ændringsforslag 358
Iratxe García Pérez
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den mistænkte, den tiltalte eller 
lovovertræderen skal have påtaget sig 
ansvaret for sine handlinger.

c) Den mistænkte, den tiltalte eller 
lovovertræderen skal have påtaget sig 
ansvaret for sine handlinger og skal være 
indstillet på at yde en samlet erstatning, 
der omfatter betaling af den forvoldte 
skade og erstatning for enhver forvoldt 
tings- eller personskade.

Or. es

Ændringsforslag 359
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den mistænkte, den tiltalte eller 
lovovertræderen skal have påtaget sig 
ansvaret for sine handlinger.

c) Gerningsmanden skal have erkendt de 
grundlæggende fakta i sagen.

Or. en

Ændringsforslag 360
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den mistænkte, den tiltalte eller
lovovertræderen skal have påtaget sig 
ansvaret for sine handlinger.

c) Lovovertræderen skal have påtaget sig 
ansvaret for sine handlinger.

Or. en



PE483.724v01-00 20/102 AM\893900DA.doc

DA

Ændringsforslag 361
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Drøftelser i mægling eller andre former 
for genoprettende retfærdighed, som ikke 
føres offentligt, er fortrolige og 
offentliggøres ikke efterfølgende, 
medmindre parterne indvilliger heri, eller 
det kræves i henhold til national ret på 
grund af en tungtvejende offentlig 
interesse.

e) Drøftelser i mægling eller andre former 
for genoprettende retfærdighed, som ikke 
føres offentligt, er fortrolige og 
offentliggøres ikke efterfølgende, 
medmindre den tiltalte begår handlinger, 
der er genstand for strafferetlige eller 
andre sanktioner under processen, eller 
parterne indvilliger heri, eller det kræves i 
henhold til national ret på grund af en 
tungtvejende offentlig interesse.

Or. en

Ændringsforslag 362
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Drøftelser i mægling eller andre former 
for genoprettende retfærdighed, som ikke 
føres offentligt, er fortrolige og 
offentliggøres ikke efterfølgende, 
medmindre parterne indvilliger heri, eller 
det kræves i henhold til national ret på 
grund af en tungtvejende offentlig 
interesse.

e) Drøftelser i genoprettende retfærdighed, 
som ikke føres offentligt, er fortrolige og 
offentliggøres ikke efterfølgende, 
medmindre parterne indvilliger heri, eller 
det kræves i henhold til national ret på 
grund af en tungtvejende offentlig 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 363
Iratxe García Pérez
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Ofrene har ret til at blive ledsaget af 
en støtteperson under hele den 
genoprettende retfærdighedsproces og har 
også ret til ikke at møde den tiltalte.

Or. es

Ændringsforslag 364
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Ofre bør have ret til en støtteperson 
under alle genoprettende 
retfærdighedsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 365
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer henvisning af 
sager til mægling eller andre former for
genoprettende retfærdighed, herunder 
gennem udfærdigelse af protokoller for 
betingelserne for henvisning.

2. Medlemsstaterne fremmer og letter ofres 
adgang til genoprettende retfærdighed, 
herunder gennem fastlæggelse af
retningslinjer for betingelserne for 
henvisning.

Or. en
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Ændringsforslag 366
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer henvisning af 
sager til mægling eller andre former for
genoprettende retfærdighed, herunder 
gennem udfærdigelse af protokoller for 
betingelserne for henvisning.

2. Medlemsstaterne fremmer og letter ofres 
adgang til genoprettende retfærdighed, 
herunder gennem udfærdigelse af 
protokoller for betingelserne for 
henvisning.

Or. en

Ændringsforslag 367
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer henvisning af 
sager til mægling eller andre former for
genoprettende retfærdighed, herunder 
gennem udfærdigelse af protokoller for 
betingelserne for henvisning.

2. Medlemsstaterne fremmer og letter ofres 
adgang til genoprettende retfærdighed, 
herunder gennem fastlæggelse af
retningslinjer for betingelserne for 
henvisning.

Or. en

Ændringsforslag 368
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
som indgår i denne genoprettende 
retfærdighedsvirksomhed, har et godkendt 
og behørigt dokumenteret 
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uddannelsesniveau, især når 
virksomheden udføres af ngo’er eller 
andre instanser end de offentlige
myndigheder.

Or. es

Ændringsforslag 369
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer navnlig 
gennemsigtighed, retfærdighed og 
uafhængighed ved tildelingen af midler til 
finansiering af denne virksomhed, hvis 
virksomheden udføres af andre instanser 
end administrationen, og forlanger 
årsregnskaber fra dem. 

Or. es

Ændringsforslag 370
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a) Medlemsstaterne sikrer, at ofre har 
ret til prøvelse af enhver beslutning om 
udenretslig afgørelse af sager.
Medlemsstaterne sikrer, at ofre får 
tilstrækkelige informationer til at beslutte, 
om de skal anmode om prøvelse af enhver 
beslutning om udenretslig afgørelse af 
sagen.

Or. es
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Ændringsforslag 371
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genoprettende retfærdighed bør ikke 
anvendes i tilfælde af alvorlig eller 
gentagen krænkelse af offerets fysiske, 
seksuelle eller psykiske integritet.

Or. en

Ændringsforslag 372
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har ret til 
retshjælp efter procedurerne i national ret, 
når de er parter i en straffesag.

Or. en

Ændringsforslag 373
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang 
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag.

Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre har 
adgang til retshjælp efter procedurerne i 
national ret, når de er parter i en straffesag.

Or. en
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Ændringsforslag 374
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang 
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
alvorlige forbrydelser såsom 
seksualforbrydelser eller drab(sforsøg) får 
advokatbistand på statens regning uanset 
deres indkomst- eller formueforhold.

Or. de

Begrundelse

Ofre for alvorlige forbrydelser må ikke tvinges til at anvende egne midler fra deres 
arbejdsindkomst eller formue til at afholde sagsomkostninger for at kunne udøve deres 
rettigheder. 

Ændringsforslag 375
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang 
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang 
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag. Børn 
har ret til deres egen juridiske konsulent 
og advokatbistand, i deres eget navn, i 
sager, hvor der er eller kunne blive en 
interessekonflikt mellem barnet og 
forældrene eller andre involverede parter.

Or. en
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Ændringsforslag 376

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang 
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag.

Medlemsstaterne sikrer, at uskyldige ofre 
har adgang til retshjælp efter procedurerne 
i national ret, når de er parter i en 
straffesag.

Or. it

Ændringsforslag 377
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang 
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre har adgang 
til retshjælp efter procedurerne i national 
ret, når de er parter i en straffesag, 
herunder adgang til en advokat under 
hele sagen.

Or. en

Ændringsforslag 378
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal efter procedurerne i 
national ret give ofre, som deltager i 
straffesager, mulighed for at få godtgjort de 
udgifter, de har haft i forbindelse med 
deres deltagelse i straffesagen, herunder i 

Medlemsstaterne skal efter procedurerne i 
national ret give ofre, som deltager i 
straffesager, mulighed for at få godtgjort de 
udgifter, de har haft i forbindelse med 
deres deltagelse i straffesagen, herunder i 
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forbindelse med deres tilstedeværelse 
under retssagen.

forbindelse med deres tilstedeværelse 
under retssagen. Inden sagen starter, skal 
ofrene, navnlig i tilfælde af borgere fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, 
derfor informeres om betingelser og 
frister for godtgørelse, hvilken 
dokumentation for udgifter der skal 
vedlægges som bevis for udgifterne, og det 
tilstræbes, at forelæggelsen af denne 
dokumentation indgår som et led i sagen 
for at formindske den bureaukratiske 
byrde, som offeret må bære.

Or. es

Ændringsforslag 379
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal efter procedurerne i 
national ret give ofre, som deltager i 
straffesager, mulighed for at få godtgjort de 
udgifter, de har haft i forbindelse med 
deres deltagelse i straffesagen, herunder i 
forbindelse med deres tilstedeværelse 
under retssagen.

Medlemsstaterne skal efter procedurerne i 
national ret give uskyldige ofre, som 
deltager i straffesager, mulighed for at få 
godtgjort de udgifter, de har haft i 
forbindelse med deres deltagelse i 
straffesagen, herunder i forbindelse med 
deres tilstedeværelse under retssagen.

Or. it

Ændringsforslag 380
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal efter procedurerne i 
national ret give ofre, som deltager i 
straffesager, mulighed for at få godtgjort de 

Medlemsstaterne kan efter procedurerne i 
national ret give ofre, som deltager i 
straffesager, mulighed for at få godtgjort de 
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udgifter, de har haft i forbindelse med 
deres deltagelse i straffesagen, herunder i 
forbindelse med deres tilstedeværelse 
under retssagen.

udgifter, de har haft i forbindelse med 
deres deltagelse i straffesagen, herunder 
eventuelt i forbindelse med deres 
tilstedeværelse under retssagen.

Or. nl

Ændringsforslag 381
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ejendele 
tilhørende ofrene, der er blevet beslaglagt 
under en straffesag, og som kan 
tilbageleveres, straks leveres tilbage, 
medmindre ejendelene er nødvendige til 
brug under straffesagen.

Medlemsstaterne sikrer, at ejendele 
tilhørende ofrene, der er blevet beslaglagt 
under en straffesag, og som kan 
tilbageleveres, straks leveres tilbage til 
ofrene, medmindre ejendelene er 
nødvendige til brug under straffesagen, 
eller ejerskabet til dem kan anfægtes.

Or. en

Ændringsforslag 382
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ejendele 
tilhørende ofrene, der er blevet beslaglagt 
under en straffesag, og som kan 
tilbageleveres, straks leveres tilbage, 
medmindre ejendelene er nødvendige til 
brug under straffesagen.

Medlemsstaterne sikrer, at ejendele 
tilhørende ofrene, der er blevet beslaglagt 
under en straffesag, straks leveres tilbage, 
medmindre ejendelene er nødvendige til 
brug under straffesagen.

Or. it
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Ændringsforslag 383
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ejendele 
tilhørende ofrene, der er blevet beslaglagt 
under en straffesag, og som kan 
tilbageleveres, straks leveres tilbage, 
medmindre ejendelene er nødvendige til 
brug under straffesagen.

Medlemsstaterne kan sikre, at ejendele 
tilhørende ofrene, der er blevet beslaglagt 
under en straffesag, og som kan 
tilbageleveres, straks leveres tilbage, 
medmindre ejendelene er nødvendige til 
brug under straffesagen.

Or. nl

Ændringsforslag 384
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Udelukkelse fra at udøve visse hverv som 
følge af domme
For at undgå risikoen for gentagne 
overtrædelser træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
en fysisk person, der er dømt for 
overtrædelser, som medfører beskyttelse 
af ofre, udelukkes, midlertidigt eller 
permanent, fra i det mindste at fortsætte 
med udøve erhverv, som indebærer 
regelmæssig direkte kontakt med ofrene, 
især hvis ofrene er børn.

Or. it

Ændringsforslag 385
Carmen Romero López
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre har krav 
på som led i straffesagen at få en afgørelse 
om erstatning fra lovovertræderen inden en 
rimelig frist.

(Vedrører ikke den danske tekst). 

(Sproglig ændring, der kun vedrører den 
engelske udgave af teksten)

Or. en

Ændringsforslag 386
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det første afsnit finder ikke anvendelse, 
hvis national ret indeholder bestemmelser 
om, at der skal ydes erstatning på en anden 
måde.

Det første afsnit finder ikke anvendelse, 
hvis national ret indeholder bestemmelser 
om, at der skal ydes erstatning på en anden 
måde. Ofre må imidlertid ikke henvises til 
civilt søgsmål for at kræve erstatning eller 
kompensation, da dette indebærer en stor 
risiko for fornyet traumatisering, stress og 
andre urimelige byrder for ofrene.

Or. es

Ændringsforslag 387
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det første afsnit finder ikke anvendelse, 
hvis national ret indeholder bestemmelser 

Det første afsnit finder ikke anvendelse, 
hvis national ret indeholder bestemmelser 
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om, at der skal ydes erstatning på en anden 
måde.

om, at der skal ydes erstatning på en anden 
måde. Ofre må imidlertid ikke henvises til 
civilt søgsmål for at kræve erstatning eller 
kompensation, da dette kan udsætte dem 
for fornyet traumatisering, stress og andre
urimelige byrder.

Or. en

Begrundelse

Ofre, som af de strafferetlige domstole henvises til civilt søgsmål for at få skadeserstatning og 
kompensation, opgiver i de fleste tilfælde. De kan ikke holde ud at skulle igennem endnu et 
søgsmål, hvor de atter konfronteres med gerningsmanden.

Ændringsforslag 388
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at tilskynde gerningsmanden til at yde 
passende erstatning til offeret.

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at tvinge gerningsmanden til at yde 
passende erstatning til offeret.

Or. es

Ændringsforslag 389
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at tilskynde gerningsmanden til at yde 
passende erstatning til offeret.

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at tvinge gerningsmanden til at yde 
passende erstatning til offeret.

Or. en
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Ændringsforslag 390
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at tilskynde gerningsmanden til at yde 
passende erstatning til offeret.

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at tilskynde gerningsmanden til at yde 
passende erstatning til offeret og giver kun 
mulighed for visse af de fordele, der 
findes i den respektive procesret eller 
materielle ret (betinget straf mod 
opfyldelse af visse betingelser 
(”patteggiamento”), formildende 
omstændigheder, lempeligere 
fængselsforhold osv.) i de tilfælde, hvor 
en gerningsmand, der har mulighed for 
det, har givet offeret eller dets 
familiemedlemmer fuld erstatning.

Or. it

Ændringsforslag 391
Janusz Wojciechowski

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
erstatningskrav, der fremsættes af ofre, 
ikke pålægges retsafgifter.

Or. pl

Ændringsforslag 392
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Beslaglæggelse og konfiskation
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at give deres 
kompetente myndigheder beføjelser til at 
beslaglægge og konfiskere de 
instrumenter, der er benyttet til at begå 
forbrydelser, og udbyttet af forbrydelser, 
som har medført beskyttelse af ofre. 

Or. it

Ændringsforslag 393
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
kompetente myndigheder er i stand til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger til i 
størst muligt omfang at begrænse de 
vanskeligheder, som opstår, når offeret har 
bopæl i en anden stat end den, hvor 
forbrydelsen har fundet sted, især med 
hensyn til sagens tilrettelæggelse. Med 
henblik herpå skal myndighederne i den 
medlemsstat, hvor forbrydelsen fandt sted, 
især have mulighed for

1. Medlemsstaterne kan sikre, at deres 
kompetente myndigheder er i stand til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger til i 
størst muligt omfang at begrænse de 
vanskeligheder, som opstår, når offeret har 
bopæl i en anden stat end den, hvor 
forbrydelsen har fundet sted, især med 
hensyn til sagens tilrettelæggelse. Med 
henblik herpå kan myndighederne i den 
medlemsstat, hvor forbrydelsen fandt sted, 
især have mulighed for

Or. nl

Ændringsforslag 394
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at optage forklaring fra offeret 
umiddelbart efter anmeldelsen af 
forbrydelsen til den ansvarlige myndighed

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. nl

Ændringsforslag 395
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i størst muligt omfang at kunne gøre 
brug af bestemmelserne om video- og 
telefonkonference i konventionen af 29. 
maj 2000 om gensidig retshjælp i 
straffesager mellem Den Europæiske 
Unions medlemsstater af 29. maj 2000 med 
henblik på afhøring af ofre med bopæl i en 
anden stat.

- at gøre brug af bestemmelserne om video-
og telefonkonference i konventionen af 29. 
maj 2000 om gensidig retshjælp i 
straffesager mellem Den Europæiske 
Unions medlemsstater af 29. maj 2000 med 
henblik på afhøring af ofre med bopæl i en 
anden stat.

Or. nl

Ændringsforslag 396
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for en 
forbrydelse, der er begået i en anden 
medlemsstat end den, hvor de har bopæl, 
kan anmelde forbrydelsen til de 
kompetente myndigheder i sin bopælsstat, 
hvis den pågældende ikke har mulighed for 
at gøre det i den medlemsstat, hvor 
forbrydelsen blev begået, eller, når der er 

2. Medlemsstaterne kan sikre, at ofre for 
en forbrydelse, der er begået i en anden 
medlemsstat end den, hvor de har bopæl, 
kan anmelde forbrydelsen til de 
kompetente myndigheder i sin bopælsstat, 
hvis den pågældende ikke har mulighed for 
at gøre det i den medlemsstat, hvor 
forbrydelsen blev begået, eller, når der er 
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tale om en alvorlig forbrydelse i henhold til 
national ret, hvis de ikke ønsker at gøre 
det.

tale om en alvorlig forbrydelse i henhold til 
national ret, hvis de ikke ønsker at gøre 
det.

Or. nl

Ændringsforslag 397
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ofre, vidner og andre fysiske 
personer, som er genstand for vedvarende 
trusler - fra terrorgrupper, 
forbryderorganisationer, mafiafamilier 
eller kriminelle grupper, hvordan de end 
er organiseret – har, uanset i hvilken 
medlemsstat de beslutter at bo, ret til en 
passende beskyttelsesordning i forhold til 
den risiko, de er udsat for i det land, hvor 
de har valgt at bo, således at de kan føre 
en normal privat eller offentlig tilværelse.

Or. it

Ændringsforslag 398
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at påvise enhver 
mulig risiko for gengældelse, 
intimidering, gentagen eller yderligere 
viktimisering og til at beskytte ofrenes og 
deres familiemedlemmers sikkerhed med 
hensyn til gengældelse, intimidering og 
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gentagen eller yderligere viktimisering, 
såsom midlertidigt undladelsespåbud, 
tilhold, beskyttelsesordre osv. fra og med 
deres første kontakt med den kompetente 
myndighed samt under og efter afslutning 
af straffesagen og eventuelle andre 
dermed forbundne retssager.

Or. es

Ændringsforslag 399
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at påvise enhver 
mulig risiko for gengældelse, 
intimidering, gentagen eller yderligere 
viktimisering og til at beskytte ofrenes og 
deres familiemedlemmers sikkerhed og 
værdighed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering, såsom midlertidigt forbud 
eller beskyttelsesordre og tilhold, lige fra 
deres første kontakt med den kompetente 
myndighed samt under og efter afslutning 
af straffesagen og eventuelle andre 
dermed forbundne retssager.

Or. en

Ændringsforslag 400
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
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træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering.

træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering før, under og så længe det er 
nødvendigt efter afslutningen af 
straffesagen.

Or. it

Ændringsforslag 401
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere
viktimisering.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering. Efter anmodning fra ofrene 
skal disse foranstaltninger omfatte, at der 
ikke udleveres oplysninger om de 
personlige egenskaber, der tages hensyn 
til under den i artikel 18 omtalte 
individuelle vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 402
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed og værdighed med hensyn til 
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intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering.

gengældelse, intimidering og gentagen 
eller yderligere viktimisering lige fra deres 
første kontakt med en kompetent 
myndighed samt under straffesager og 
efter disses afslutning. Efter anmodning 
fra ofrene skal disse foranstaltninger 
omfatte, at der ikke udleveres oplysninger 
om de personlige egenskaber, der tages 
hensyn til under den i artikel 18 omtalte 
individuelle vurdering.

Or. en

Ændringsforslag403
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering.

Medlemsstaterne kan sikre, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed med hensyn til gengældelse, 
intimidering og gentagen eller yderligere 
viktimisering.

Or. nl

Ændringsforslag 404
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, foranstaltninger til at 
sikre, at der kan undgås kontakt mellem 

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, såsom omgående 
bortvisning, beskyttelsesordre og tilhold, 
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lovovertræderne og ofrene i de lokaler, 
hvor straffesagen behandles, og 
foranstaltninger til at sikre, at risikoen for 
psykologisk eller følelsesmæssigt overgreb 
på ofre under afhøring eller ved afgivelse 
af vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.

foranstaltninger til at sikre, at der undgås 
kontakt mellem lovovertræderne og ofrene 
og deres familiemedlemmer fra 
anmeldelsestidspunktet, under og efter 
straffesagen og andre retssager, og 
foranstaltninger til at sikre, at risikoen for 
psykologisk eller følelsesmæssigt overgreb 
på ofre under afhøring eller ved afgivelse 
af vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.

Or. en

Ændringsforslag 405
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, foranstaltninger til at 
sikre, at der kan undgås kontakt mellem 
lovovertræderne og ofrene i de lokaler, 
hvor straffesagen behandles, og 
foranstaltninger til at sikre, at risikoen for 
psykologisk eller følelsesmæssigt overgreb 
på ofre under afhøring eller ved afgivelse 
af vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte foranstaltninger og 
procedurer for fysisk beskyttelse af ofre og 
deres familiemedlemmer, foranstaltninger 
til at sikre, at der kan undgås kontakt 
mellem lovovertræderne og ofrene og 
deres familiemedlemmer fra 
anmeldelsestidspunktet, under og efter 
straffesagen og andre retssager i 
forbindelse med forbrydelsen, f.eks. ved 
hjælp af midlertidige forbud, 
beskyttelsesordrer og tilhold. Sådanne 
forbud og tilhold er især vigtige for 
kvinder, der er offer for partnervold, eller 
for ofre for vold i hjemmet, hvor ofret og 
den tiltalte bor sammen. Tiltagene 
omfatter også foranstaltninger til at sikre, 
at risikoen for psykologisk eller 
følelsesmæssigt overgreb på ofre under 
afhøring eller ved afgivelse af 
vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.
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Or. en

Ændringsforslag 406
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, foranstaltninger til at 
sikre, at der kan undgås kontakt mellem 
lovovertræderne og ofrene i de lokaler, 
hvor straffesagen behandles, og 
foranstaltninger til at sikre, at risikoen for 
psykologisk eller følelsesmæssigt overgreb 
på ofre under afhøring eller ved afgivelse 
af vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, foranstaltninger til at 
sikre, at der kan undgås kontakt mellem 
lovovertræderne og ofrene i de lokaler, 
hvor straffesagen behandles, og 
foranstaltninger til at sikre, at risikoen for 
psykologisk eller følelsesmæssigt overgreb 
på ofre under afhøring eller ved afgivelse 
af vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares. Der lægges ligeledes 
særlig vægt på at beskytte ofrene mod den 
såkaldte forfølgelsesvold (organiseret 
intimidering).

Or. es

Ændringsforslag 407
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, foranstaltninger til at 
sikre, at der kan undgås kontakt mellem 
lovovertræderne og ofrene i de lokaler, 
hvor straffesagen behandles, og 

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger kan
omfatte følgende: procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, foranstaltninger til at 
sikre, at der kan undgås kontakt mellem 
lovovertræderne og ofrene i de lokaler, 
hvor straffesagen behandles, og 
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foranstaltninger til at sikre, at risikoen for 
psykologisk eller følelsesmæssigt overgreb 
på ofre under afhøring eller ved afgivelse 
af vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.

foranstaltninger til at sikre, at risikoen for 
psykologisk eller følelsesmæssigt overgreb 
på ofre under afhøring eller ved afgivelse 
af vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.

Or. nl

Ændringsforslag 408
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegning af sårbare ofre (Vedrører ikke den danske tekst)
(Sproglig ændring, der kun vedrører den 
bulgarske tekst)

Or. bg

Ændringsforslag 409
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende kategorier af ofre for at 
være sårbare på grund af deres personlige 
egenskaber:

udgår

a) børn
b) handicappede.

Or. lt
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Ændringsforslag 410
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende kategorier af ofre for at 
være sårbare på grund af deres personlige 
egenskaber:

1. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende kategorier af ofre for at 
have bl.a. særlige behov på grund af deres 
personlige egenskaber:

Or. en

Ændringsforslag 411
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende kategorier af ofre for at 
være sårbare på grund af deres personlige 
egenskaber:

1. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende ikke udtømmende liste over 
kategorier af ofre for at være sårbare på 
grund af deres personlige egenskaber:

Or. en

Ændringsforslag 412
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) handicappede. udgår

Or. en
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Ændringsforslag 413
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) asylansøgere og flygtninge

Or. fr

Ændringsforslag 414
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) ældre

Or. fr

Ændringsforslag 415
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) uledsagede mindreårige.

Or. fr

Ændringsforslag 416
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende kategorier af ofre for at 
være sårbare på grund af arten eller typen 
af forbrydelse, de er blevet ofre for:

udgår

a) ofre for seksuel vold
b) ofre for menneskehandel.

Or. lt

Ændringsforslag 417
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende kategorier af ofre for at 
være sårbare på grund af arten eller typen 
af forbrydelse, de er blevet ofre for:

2. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende ikke udtømmende liste over 
kategorier af ofre for at være sårbare på 
grund af arten eller typen af forbrydelse, de 
er blevet ofre for:

Or. en

Ændringsforslag 418
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ofre for seksuel vold a) ofre for seksuel vold og seksuelt 
misbrug af børn og forsvarsløse personer

Or. de
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Ændringsforslag 419
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ofre for kønsbaseret vold

Or. en

Ændringsforslag 420
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ofre for kønsbaseret vold

Or. en

Ændringsforslag 421
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) ofre for vold mellem 
familiemedlemmer

Or. en

Ændringsforslag 422
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) ofre for vold i nære forhold

Or. en

Ændringsforslag 423
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) ofre for terrorisme

Or. en

Ændringsforslag 424
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ofre for menneskehandel. b) ofre for menneske- og organhandel

Or. hu

Ændringsforslag 425
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b. ofre for menneskehandel. b. ofre for terrorisme og menneskehandel.

Or. de
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Ændringsforslag 426
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ofre for forbryderorganisationer 
såsom terrororganisationer, mafiaer eller 
narkohandelsorganisationer

Or. es

Ændringsforslag 427
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ofre for forbrydelser, der begås på 
grund af fordomme

Or. en

Begrundelse

Ofre, der angribes på grund af en egenskab, der kræver beskyttelse, med diskrimination som 
motiv.

Ændringsforslag 428
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ofre for tortur eller umenneskelig og 
nedværdigende behandling
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Or. fr

Ændringsforslag 429
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ofre for hadforbrydelser

Or. en

Ændringsforslag 430
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. ofre for drabsforsøg og slægtninge til 
mordofre

Or. de

Ændringsforslag 431
Janusz Wojciechowski

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Inden for rammerne af dette direktiv 
anses følgende kategorier af ofre for at 
være sårbare på grund af deres særlige 
personlige forhold:
a) frihedsberøvede personer
b) personer, som af andre årsager er 
berøvet deres mulighed for at bestemme 
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deres egen skæbne

Or. pl

Ændringsforslag 432
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. andre ofre for forbrydelser, som er 
kommet alvorligt til skade fysisk eller 
psykisk på grund af forbrydelsen, og som 
ikke selv kan eller ikke kan forventes at 
varetage deres egne interesser i 
tilstrækkelig grad.

Or. de

Ændringsforslag 433
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

3. Medlemsstaterne sikrer, at det for alle 
andre ofre i tide undersøges individuelt
efter de nationale procedurer, om de skal 
beskyttes særligt mod sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

Or. de

Begrundelse

Undersøgelsen af offerets særlige beskyttelsesbehov, jf. stk. 3 og 4, må ikke blive til en 
kompliceret og belastende formel vurderingsprocedure for offeret. I stedet for at tale om en 
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”individuel vurdering” er det bedre at tale om ”vurdering af det enkelte tilfælde” eller 
”undersøge individuelt”. Det kan også i enkelte tilfælde betyde inddragelse af en ekspert, men 
i direktivets tekst bør den nødvendige fleksibilitet komme tydeligt til udtryk. 

Ændringsforslag 434
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre i tide 
får en individuel vurdering efter de 
nationale procedurer for at afgøre, om de er 
sårbare over for sekundær og gentagen 
viktimisering eller intimidering på grund af 
deres personlige egenskaber eller 
omstændighederne ved forbrydelsen eller 
forbrydelsens art eller type.

Or. en

Ændringsforslag 435
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber, 
deres forhold til den mistænkte eller 
omstændighederne ved forbrydelsen eller 
forbrydelsens art eller type.

Or. en
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Ændringsforslag 436
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

3. Det kompetente organ på hvert enkelt 
stadium i proceduren træffer afgørelse om 
offerets sårbarhed i det enkelte tilfælde.
Det kompetente organ fastlægger, hvilke 
særlige foranstaltninger der i henhold til 
artikel 21 og 22 skal træffes til fordel for 
sårbare ofre. I den forbindelse tages der 
særligt hensyn til det sårbare offer og 
også til eventuelle ønsker om at give 
afkald på særlige foranstaltninger. 

Or. de

Begrundelse

Enhver vurdering betyder, at offeret på ny skal beskæftige sig med, hvad vedkommende har 
gennemgået, og konfronteres med angst og stress. Vurderingen trænger langt ind i offerets 
intimsfære og kan betyde en yderligere belastning og viktimisering. En vurdering bør derfor 
være en udtagelse og foretages på så skånsom en måde som muligt for offeret.

Ændringsforslag 437
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre i tide 
får en individuel vurdering efter de 
nationale procedurer for at afgøre, om de er 
sårbare over for sekundær og gentagen 
viktimisering eller intimidering på grund af 
deres personlige egenskaber eller 
omstændighederne ved forbrydelsen eller 
forbrydelsens art eller type.

Or. lt
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Ændringsforslag 438
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

3. Medlemsstaterne kan sikre, at alle andre 
ofre i tide får en individuel vurdering efter 
de nationale procedurer for at afgøre, om 
de er sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering eller intimidering 
på grund af deres personlige egenskaber 
eller omstændighederne ved forbrydelsen 
eller forbrydelsens art eller type.

Or. nl

Ændringsforslag 439
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne erkender, at mænd 
så vel som kvinder kan være genstand for 
vold i hjemmet, og at konsekvenserne er 
lige skadelige for begge køn.

Or. en

Ændringsforslag 440
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikre behørig 
udøvelse af ofres rettigheder i tilfælde af 
masseviktimisering som følge af en 
forbrydelse.

Or. en

Ændringsforslag 441
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne opfordres 
indtrængende til at tage hensyn til den 
bredere familiekreds, når der sker voldelig 
og fysisk kriminalitet, fordi sådan 
kriminalitet ikke kun har indvirkning på 
offeret selv, men potentielt også på 
offerets ægtefælle, forældre og børn.

Or. en

Ændringsforslag 442
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle sårbare 
ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får en 
individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 
foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem. 
Denne vurdering skal tage hensyn til det 
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 

4. Medlemsstaterne sikrer, at det for alle 
sårbare ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide 
undersøges individuelt efter de nationale 
procedurer, hvilke særlige foranstaltninger 
i henhold til artikel 21 og 22 der bør 
træffes med hensyn til dem. Denne 
undersøgelse skal tage hensyn til det 
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 
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ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 443
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle sårbare 
ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får en 
individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 
foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem.
Denne vurdering skal tage hensyn til det
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 
ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 3 og 
4 omhandlede individuelle vurderinger
foretages regelmæssigt i samarbejde med 
offeret under hele straffesagens forløb for 
at tage hensyn til enhver ændring i 
risikofaktorerne, ofrenes personlige 
karakteristika eller omstændigheder, 
behov og ønsker. Individuelle vurderinger
tager hensyn til følgende faktorer:

a) forbrydelsens type og art, den 
risikofaktor, som den tiltalte udgør, 
indvirkningen på og konsekvenserne for 
ofrene, forbrydelsens traumatiske 
virkninger, risikoen for gengældelse og 
gentagen viktimisering
b) offerets personlige karakteristika 
såsom alder, køn og kønsidentitet, etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbred, handicap, juridisk 
status, kommunikationsvanskeligheder, 
forhold til eller afhængighed af den 
mistænkte eller tiltalte og tidligere 
oplevelser med kriminalitet
c) omstændighederne omkring 
forbrydelsen, f.eks. om en person 
viktimiseres i udlandet
d) forbrydelsens type eller art, f.eks. om 
der er sket udnyttelse eller blevet anvendt 
fysisk eller seksuel vold 
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e) sårbare ofres ønsker, herunder om 
offeret ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at inddrage ofrene for at undgå, at de føler sig endnu mere magtesløse, og for 
at sikre, at foranstaltningerne svarer til ofrenes rettigheder og behov.

Ændringsforslag 444
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle sårbare 
ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får en 
individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 
foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem. 
Denne vurdering skal tage hensyn til det 
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 
ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle sårbare 
ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, nyder godt af en 
professional og individualiseret vurdering 
efter de nationale procedurer for at afgøre, 
hvilke særlige foranstaltninger i henhold til 
artikel 21 og 22 der bør træffes med 
hensyn til dem Denne vurdering skal tage 
hensyn til det sårbare offers ønsker, også 
til, hvis offeret ikke ønsker, at der træffes 
særlige foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 445
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle sårbare 
ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får en 
individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 

(Vedrører ikke den danske tekst)



PE483.724v01-00 56/102 AM\893900DA.doc

DA

foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem. 
Denne vurdering skal tage hensyn til det 
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 
ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

(Sproglig ændring, der kun vedrører den 
bulgarske tekst)

Or. bg

Ændringsforslag 446
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle sårbare 
ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får en 
individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 
foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem. 
Denne vurdering skal tage hensyn til det 
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 
ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at sårbare ofre i 
henhold til de nationale procedurer i tide 
får en individuel vurdering efter for at 
afgøre, hvilke særlige foranstaltninger i 
henhold til artikel 21 og 22 der bør træffes 
med hensyn til dem. Denne vurdering skal 
tage hensyn til det sårbare offers ønsker, 
også til, hvis offeret ikke ønsker, at der 
træffes særlige foranstaltninger.

Or. lt

Ændringsforslag 447
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle sårbare 
ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får en 
individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 

4. Medlemsstaterne kan sikre, at alle 
sårbare ofre, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får en 
individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 
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foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem. 
Denne vurdering skal tage hensyn til det 
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 
ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem. 
Denne vurdering kan tage hensyn til det
sårbare offers ønsker, også til, hvis offeret 
ikke ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

Or. nl

Ændringsforslag 448
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 3 
og 4 omhandlede individuelle vurderinger 
foretages i samarbejde med offeret med 
regelmæssige mellemrum under hele 
straffesagens forløb for at tage hensyn til 
eventuelle ændringer i ofrenes personlige 
forhold eller omstændigheder, behov og 
ønsker. Individuelle vurderinger tager 
hensyn til følgende faktorer:
a) forbrydelsens type og art, den 
risikofaktor, som den tiltalte udgør, 
forbrydelsens traumatiske virkninger, 
risikoen for gengældelse og gentagen 
viktimisering
b) offerets personlige karakteristika 
såsom alder, køn, kønsidentitet, etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbred, handicap, juridisk 
status, kommunikationsvanskeligheder, 
forhold til eller afhængighed af den 
mistænkte eller tiltalte og tidligere 
oplevelser med kriminalitet
c) omstændighederne omkring 
forbrydelsen, f.eks. det forhold, at en 
person viktimiseres i udlandet
d) forbrydelsens type eller art, f.eks. om 
der er sket udnyttelse eller blevet anvendt 
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fysisk eller seksuel vold 
e) de ønsker, som ofre med særlige behov 
har, herunder om de ikke ønsker, at der 
træffes særlige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 449
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a). Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 3 
og 4 omhandlede individuelle vurderinger 
foretages regelmæssigt under hele 
straffesagens forløb for at tage hensyn til 
eventuelle ændringer i ofrenes personlige 
forhold eller omstændigheder, behov og 
ønsker. Individuelle vurderinger tager 
hensyn til følgende faktorer:
a) offerets personlige karakteristika 
såsom alder, køn, kønsidentitet, etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold 
til eller afhængighed af den mistænkte 
eller tiltalte og tidligere oplevelser med 
kriminalitet
b) forbrydelsen type og art, den 
kendsgerning, at motiverne til 
forbrydelsen var diskriminatoriske og 
knyttet til offerets personlige 
karakteristika såsom alder, køn, 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold 
til eller afhængighed af den mistænkte 
eller tiltalte og tidligere oplevelser med 
kriminalitet
c) omstændighederne omkring 
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forbrydelsen, f.eks. det forhold, at en 
person er blevet viktimiseret i udlandet
d) forbrydelsens type eller art, f.eks. om 
der er sket udnyttelse eller blevet anvendt 
fysisk eller seksuel vold 
e) de ønsker, som offeret med særlige 
behov har, herunder hvis offeret ikke 
ønsker, at der træffes særlige 
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 450
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 3 
og 4 omhandlede individuelle vurderinger 
foretages regelmæssigt under hele 
straffesagens forløb for at tage hensyn til 
enhver ændring i ofrenes personlige 
forhold eller omstændigheder, behov og 
ønsker. Individuelle vurderinger tager 
hensyn til følgende faktorer:
a) offerets personlige karakteristika 
såsom alder, køn og kønsidentitet, etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbred, handicap, juridisk 
status, kommunikationsvanskeligheder, 
forhold til eller afhængighed af den 
mistænkte eller tiltalte og tidligere 
oplevelser med kriminalitet
b) forbrydelsens type eller art såsom 
hadforbrydelser eller den kendsgerning, 
at forbrydelsen blev begået på grund af 
fordomme eller ud fra et diskriminatorisk 
motiv i forbindelse med offerets 
personlige karakteristika såsom alder, køn 
og kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, 
race, religion, seksuel orientering, 
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helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold 
til eller afhængighed af den mistænkte 
eller tiltalte og tidligere oplevelser med 
kriminalitet
c) omstændighederne omkring 
forbrydelsen, f.eks. om en person 
viktimiseres i udlandet
d) forbrydelsens type eller art, f.eks. om 
der er sket udnyttelse eller blevet anvendt 
fysisk eller seksuel vold 
e) de ønsker, som ofre med særlige behov 
har, herunder om de ikke ønsker, at der 
træffes særlige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 451
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 3 
og 4 omhandlede individuelle vurderinger 
foretages regelmæssigt under hele 
straffesagens forløb for at tage hensyn til 
eventuelle ændringer i ofrenes personlige 
forhold eller omstændigheder, behov og 
ønsker. Individuelle vurderinger tager 
hensyn til følgende faktorer:
- offerets personlige karakteristika såsom
alder, køn og kønsidentitet og kønsudtryk, 
etnisk tilhørsforhold, race, religion, 
seksuel orientering, helbred, handicap, 
juridisk status, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold 
til eller afhængighed af den mistænkte 
eller tiltalte og tidligere oplevelser med 
kriminalitet
- forbrydelsens type eller art såsom den 
kendsgerning, at forbrydelsen blev begået 
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på grund af fordomme eller ud fra et 
diskriminerende motiv i forbindelse med 
offerets personlige karakteristika såsom 
alder, køn, kønsidentitet og kønsudtryk, 
etnisk tilhørsforhold, race, religion, 
seksuel orientering, helbredstilstand, 
handicap, juridisk status, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold 
til eller afhængighed af den mistænkte 
eller tiltalte og tidligere oplevelser med 
kriminalitet
- omstændighederne ved forbrydelsen, 
f.eks. om en person viktimiseres i 
udlandet
- forbrydelsens type eller art, f.eks. om der 
er sket udnyttelse eller blevet anvendt 
fysisk eller seksuel vold 
- de ønsker, som ofre med særlige behov 
har, herunder om de ikke ønsker, at der 
træffes særlige foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 452
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Vurderingens omfang kan tilpasses 
forbrydelsens grovhed og den grad af 
skade, offeret tilsyneladende har lidt.

udgår

Or. lt

Ændringsforslag 453
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Vurderingens omfang kan tilpasses 
forbrydelsens grovhed og den grad af 
skade, offeret tilsyneladende har lidt.

5. Undersøgelsens omfang kan tilpasses 
forbrydelsens grovhed og den grad af 
synlig skade, offeret har lidt, og om 
nødvendigt kan der konsulteres en 
ekspert.

Or. de

Ændringsforslag 454
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at nye 
retsbygninger er tilgængelige for 
handicappede og indeholder separate 
venteområder for ofre.

Or. en

Ændringsforslag 455
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de specifikke foranstaltninger, der træffes 
for at hjælpe ofre, der betragtes som 
sårbare, iværksættes efter en individuel 
vurdering af de særlige forhold, der gør 
sig gældende for det enkelte offer i denne 
kategori, idet der tages behørigt hensyn til 
offerets synspunkter, behov og frygt. 
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Or. it

Ændringsforslag 456
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Ret til at få adgang til 
specialhjælpetjenester for ofre for 
kønsbaseret vold og ofre for vold i nære 
forhold
1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
kønsbaseret vold og vold i nære forhold 
og deres familiemedlemmer vederlagsfrit, 
i fortrolighed og i overensstemmelse med 
deres behov og præferencer har adgang 
til specialhjælpetjenester for ofre, der:
a) er baseret på en kønsspecifik forståelse 
af vold og fokuserer på ofrenes 
menneskerettigheder og sikkerhed
b) er baseret på en integreret tilgang, der 
tager hensyn til forholdet mellem ofre, 
gerningsmænd, børn og deres bredere 
sociale miljø
c) sigter mod at undgå sekundær 
viktimisering
d) sigter mod at selvstændiggøre ofre for 
vold og gøre dem økonomisk uafhængige
e) hvor det er hensigtsmæssigt, gør det 
muligt at placere en række beskyttelses-
og hjælpetjenester i de samme bygninger
f) gør noget ved ofrenes, herunder 
børneofres, særlige behov.
g) er tilgængelige for handicappede ofre.
2. Medlemsstaterne sikrer, at der ydes 
rettidig finansiel støtte til ofre for 
kønsbaseret vold og vold i nære forhold, 
og forbyder enhver form for 
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forskelsbehandling af ofre, der har 
overlevet en sådan vold, herunder med 
hensyn til beskæftigelse, status ved 
anskaffelse af ejendom og bolig og 
tildeling af sociale sikringsydelser.

Or. en

Ændringsforslag 457
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ret til at undgå kontakt mellem offeret og 
gerningsmanden

Ret til at undgå kontakt mellem offeret og 
den påståede gerningsmand

Or. en

Ændringsforslag 458
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skaber gradvis de 
nødvendige betingelser for, at kontakt 
mellem ofre og tiltalte eller mistænkte 
personer undgås på alle steder, hvor ofrene 
kan have personlig kontakt med offentlige 
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted.

Medlemsstaterne skaber de nødvendige 
betingelser for, at kontakt mellem ofre og 
deres familiemedlemmer og tiltalte eller 
mistænkte personer eller gerningsmænd
undgås på alle steder, hvor ofrene kan have 
personlig kontakt med kompetente
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted, eller hvor der sker genoprettende 
retfærdighed, medmindre ofrene ønsker 
denne kontakt.

Or. es
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Ændringsforslag 459
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skaber gradvis de 
nødvendige betingelser for, at kontakt 
mellem ofre og tiltalte eller mistænkte 
personer undgås på alle steder, hvor ofrene 
kan have personlig kontakt med offentlige 
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted.

Medlemsstaterne skaber de nødvendige 
betingelser for, at kontakt mellem ofre og 
tiltalte eller mistænkte personer undgås på 
alle steder, hvor ofrene kan have personlig 
kontakt med offentlige myndigheder som 
følge af, at de er ofre, og særligt på steder, 
hvor straffesagen finder sted.

Or. it

Ændringsforslag 460
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skaber gradvis de 
nødvendige betingelser for, at kontakt 
mellem ofre og tiltalte eller mistænkte 
personer undgås på alle steder, hvor ofrene 
kan have personlig kontakt med offentlige 
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted.

Medlemsstaterne skaber gradvis de 
nødvendige betingelser for, hvis ofret 
ønsker det, at kontakt mellem ofre og 
tiltalte eller mistænkte personer undgås på 
alle steder, hvor ofrene kan have personlig 
kontakt med offentlige myndigheder som 
følge af, at de er ofre, og særligt på steder, 
hvor straffesagen finder sted, navnlig i 
retsbygninger og på politistationer..

Or. en

Ændringsforslag 461
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skaber gradvis de 
nødvendige betingelser for, at kontakt 
mellem ofre og tiltalte eller mistænkte 
personer undgås på alle steder, hvor ofrene 
kan have personlig kontakt med offentlige 
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted.

Medlemsstaterne skaber gradvis de 
nødvendige betingelser for, at kontakt 
mellem ofre og den påståede 
gerningsmand, tiltalte eller mistænkte 
personer undgås på alle steder, hvor ofrene 
kan have personlig kontakt med offentlige 
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted. Denne ret skal ikke være til skade for 
den påståede gerningsmands rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 462
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skaber gradvis de 
nødvendige betingelser for, at kontakt 
mellem ofre og tiltalte eller mistænkte 
personer undgås på alle steder, hvor ofrene 
kan have personlig kontakt med offentlige 
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted.

Medlemsstaterne kan skabe betingelser 
for, at kontakt mellem ofre og tiltalte eller 
mistænkte personer undgås på alle steder, 
hvor ofrene kan have personlig kontakt 
med offentlige myndigheder som følge af, 
at de er ofre, og særligt på steder, hvor 
straffesagen finder sted.

Or. nl

Ændringsforslag 463
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af kønsbaseret vold respekterer 
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medlemsstaterne ofrenes ret til ikke at 
blive udspurgt af gerningsmanden i 
retten.

Or. en

Ændringsforslag 464
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 20 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at: Medlemsstaterne kan sikre, at

Or. nl

Ændringsforslag 465
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) offeret efter omstændighederne kan 
ledsages af deres advokat eller en person, 
de selv har valgt, medmindre der er truffet 
en begrundet afgørelse om, at den 
pågældende ikke må ledsage offeret.

c) offeret kan ledsages af deres advokat, 
hvis de har en, og af en person, de selv har 
valgt, medmindre der er truffet en 
begrundet afgørelse om, at den pågældende 
ikke må ledsage offeret.

Or. en

Ændringsforslag 466
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) offeret efter omstændighederne kan 
ledsages af deres advokat eller en person, 
de selv har valgt, medmindre der er truffet 
en begrundet afgørelse om, at den 
pågældende ikke må ledsage offeret.

c) offeret kan ledsages af deres advokat 
eller efter omstændighederne af en person, 
de selv har valgt, medmindre der er truffet 
en begrundet afgørelse om, at den 
pågældende ikke må ledsage offeret. Når 
ofre afhøres i deres egenskab af vidner til 
den påstående forbrydelse, må 
tilstedeværelsen af deres advokat ikke 
nægtes dem.

Or. en

Ændringsforslag 467
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) offeret efter omstændighederne kan 
ledsages af deres advokat eller en person, 
de selv har valgt, medmindre der er truffet 
en begrundet afgørelse om, at den 
pågældende ikke må ledsage offeret.

c) offeret efter omstændighederne kan 
ledsages af deres advokat, den 
tegnsprogstolk, de anvender, eller en 
person, de selv har valgt, medmindre der er 
truffet en begrundet afgørelse om, at den 
pågældende ikke må ledsage offeret.

Or. hu

Ændringsforslag 468
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det lokale, der anvendes til 
udspørgning, giver offeret mulighed for at 
føle sig veltilpas; der tages særligt hensyn 
til børneofre, som bør anbringes i 
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børnevenlige lokaler, der ikke virker 
truende

Or. en

Ændringsforslag 469
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis en voldshandling anmeldes sent 
af frygt for gengældelse, ydmygelse eller 
stigmatisering, at denne sene anmeldelse 
ikke fører til nogen form for negative 
slutninger med hensyn til offeret, 
undtagen hvor en forsinkelse af denne art 
udgør en lovovertrædelse i sig selv.

Or. it

Ændringsforslag 470
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) der kun foretages lægeundersøgelser, 
især for så vidt angår ofre med særlige 
behov og børn, når det er absolut 
nødvendigt. 

Or. en

Ændringsforslag 471
Auke Zijlstra
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes de 
i stk. 2 og 3 fastsatte foranstaltninger med 
hensyn til de sårbare ofre, jf. artikel 18, 
efter en individuel vurdering i henhold til 
artikel 18, stk. 4, og efter reglerne om 
rettens skøn.

1. Medlemsstaterne kan sikre, at der 
træffes de i stk. 2 og 3 fastsatte 
foranstaltninger med hensyn til de sårbare 
ofre, jf. artikel 18, efter en individuel 
vurdering i henhold til artikel 18, stk. 4, og 
efter reglerne om rettens skøn.

Or. nl

Ændringsforslag 472
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sårbare ofre skal tilbydes følgende 
foranstaltninger under efterforskningen af 
forbrydelsen:

2. Sårbare ofre kan tilbydes følgende 
foranstaltninger under efterforskningen af 
forbrydelsen:

Or. nl

Ændringsforslag 473
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udspørgning af offeret i lokaler, der er 
indrettet eller tilpasset til dette formål

a) udspørgning af offeret i passende 
lokaler, der er indrettet eller tilpasset til 
dette formål

Or. hu

Begrundelse

Lokalerne skal også være passende for hørehæmmede (døve) personer, hvilket vil sige, at de 
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bl.a. skal opfylde de nødvendige betingelser for at sikre en passende kommunikation.

Ændringsforslag 474
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udspørgning af offeret i lokaler, der er 
indrettet eller tilpasset til dette formål

a) udspørgning af offeret i lokaler, der er 
indrettet eller tilpasset til dette formål og i 
lokaler, der er specifikt indrettet efter det 
enkelte offers behov

Or. en

Ændringsforslag 475
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udspørgning af offeret, der altid 
foretages af de samme personer, 
medmindre en forsvarlig retspleje er til 
hinder herfor

c) udspørgning af offeret, der altid 
foretages af de samme personer, og i 
tilfælde af ofre, der anvender tegnsprog, 
med bistand af den samme tegnsprogstolk, 
hvis offeret anmoder herom, medmindre 
dette er i modstrid med en forsvarlig 
retspleje 

Or. hu

Begrundelse

En af forudsætningerne for, at hørehæmmede personer, der anvender tegnsprog, kan føle sig 
trygge, og for at sikre ubesværet deltagelse i proceduren, er, at tolken er den samme, hvis 
offeret foretrækker dette.

Ændringsforslag 476
Iratxe García Pérez
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kvinder, der har været offer for 
kønsbestemt vold, har ret til at blive 
udspurgt af en kvindelig embedsmand 
med passende uddannelse på dette område

Or. es

Ændringsforslag 477
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d. udspørgning af ofre for seksuel vold, der
altid foretages af en person af samme køn.

d) udspørgning af ofre for seksuel vold, der 
altid foretages af en person af det køn eller 
den kønsidentitet, som offeret har valgt.

Or. es

Ændringsforslag 478
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udspørgning af ofre for seksuel vold, der 
altid foretages af en person af samme køn.

d) udspørgning af ofre for seksuel vold, der 
altid foretages af en person af samme køn, 
medmindre offeret giver udtryk for andre 
ønsker.

Or. en
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Ændringsforslag 479
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udspørgning af ofre for seksuel vold, der 
altid foretages af en person af samme køn.

d) udspørgning af ofre for seksuel vold, der 
altid foretages af en person af samme køn, 
medmindre offeret anmoder om noget 
andet.

Or. it

Ændringsforslag 480
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger til at gøre dem, der 
leder efterforskningen, mere bevidste om 
disse grupper af sårbare ofre.

Or. es

Ændringsforslag 481
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sårbare ofre skal tilbydes følgende 
foranstaltninger under retssagen:

3. Sårbare ofre kan tilbydes følgende 
foranstaltninger under retssagen:

Or. nl
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Ændringsforslag 482
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger, så retsmødet kan 
finde sted uden pressens tilstedeværelse.

Or. en

Ændringsforslag 483
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) foranstaltninger, der sikrer, at 
beskyttelse af privatlivets fred er 
obligatorisk for børneofre, navnlig ved at 
begrænse offentliggørelsen af 
oplysninger, der kan føre til identifikation 
af det pågældende barneoffer. 

Or. en

Ændringsforslag 484
Silvia Costa

Forslag til direktiv
Artikel 22 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over foranstaltningerne i artikel 21 
sikrer medlemsstaterne, når offeret er et 
barn, at

Ved anvendelsen af dette direktiv skal der 
primært tages hensyn til barnets tarv, og
ud over foranstaltningerne i artikel 21 
sikrer medlemsstaterne, når offeret er et 
barn, at
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Or. en

Ændringsforslag 485
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 22 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over foranstaltningerne i artikel 21 
sikrer medlemsstaterne, når offeret er et 
barn, at

Ud over foranstaltningerne i artikel 21 kan
medlemsstaterne, når offeret er et barn, 
sikre, at

Or. nl

Ændringsforslag 486
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 22 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) al udspørgen af offeret i straffesager kan 
videooptages under efterforskningen af 
forbrydelsen, og videooptagelsen i henhold 
til national ret kan bruges som bevis under 
retssagen

a) al udspørgen af offeret i straffesager kan 
optages med audiovisuelle medier under 
efterforskningen af forbrydelsen, og at 
optagelsen i henhold til national ret kan 
bruges som bevis under retssagen, men at 
den ikke må kopieres af den tiltalte eller 
dennes repræsentant

Or. es

Ændringsforslag 487
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger, der træffes for at hjælpe 
og støtte børneofre med at udøve deres i 
dette direktiv fastsatte rettigheder, 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
behørig hensyntagen til barnets ønsker, 
behov og frygt.

Or. it

Ændringsforslag 488
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med forbehold af forsvarets 
rettigheder træffer medlemsstaterne under 
efterforskning af kriminalsager de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at
a) udspørgning af barneofret finder sted 
uden ugrundet ophold, efter at forholdene 
er blevet anmeldt til de kompetente 
myndigheder
b) udspørgning af barneofret om 
nødvendigt finder sted i lokaler, der er 
indrettet eller tilpasset til formålet
c) udspørgning af barneofret foretages af 
eller ved hjælp af personer, der er 
uddannet til formålet
d) alle udspørgninger af barneofret 
foretages af den samme person, hvis det 
er muligt og hensigtsmæssigt
e) antallet af udspørgninger begrænses 
mest muligt, og udspørgning kun 
foretages, hvis det er strengt nødvendigt 
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for efterforskningen og straffesagen
f) barneofret kan ledsages af sin advokat 
eller eventuelt af en voksen efter eget 
valg, medmindre der er truffet en 
begrundet beslutning om, at den 
pågældende person ikke kan ledsage 
barnet.

Or. fr

Ændringsforslag 489
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med ofres rolle i det 
pågældende retssystem, at børneofre 
straks får adgang til gratis juridisk 
rådgivning og til gratis advokatbistand, 
herunder med henblik på at rejse 
erstatningskrav, medmindre de har 
tilstrækkelige økonomiske midler.

Or. fr

Ændringsforslag 490
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
dommeren under straffesagen kan træffe 
afgørelse om, at
a) at retsmødet skal finde sted for lukkede 
døre
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b) at barneofret kan afhøres i retslokalet 
uden at være til stede, navnlig ved hjælp 
af hensigtsmæssig 
kommunikationsteknologi.

Or. fr

Ændringsforslag 491
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne træffer, hvor dette er
i børneofrenes interesse og under 
hensyntagen til andre overordnede 
interesser, de nødvendige foranstaltninger 
til at beskytte ofrenes privatliv, deres 
identitet og deres omdømme for at hindre, 
at offentligheden får kendskab til 
oplysninger, der kan gøre det muligt at 
identificere dem.

Or. fr

Ændringsforslag 492
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at retslige 
myndigheder under retssagen kan træffe 
egnede foranstaltninger til at beskytte ofres 
og disse familiemedlemmers privatliv og 
fotografiske billeder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at retslige 
myndigheder under retssagen kan træffe 
egnede foranstaltninger til at beskytte ofres 
og disse familiemedlemmers privatliv, 
personoplysninger og fotografiske 
billeder.

Or. fr
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Ændringsforslag 493
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at retslige
myndigheder under retssagen kan træffe 
egnede foranstaltninger til at beskytte ofres 
og disse familiemedlemmers privatliv og 
fotografiske billeder.

1. Medlemsstaterne kan sikre, at retslige 
myndigheder under retssagen kan træffe 
egnede foranstaltninger til at beskytte ofres 
og disse familiemedlemmers privatliv og 
fotografiske billeder.

Or. nl

Ændringsforslag 494
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer i ofrets 
interesse, navnlig hvis offeret betragtes 
som sårbart, og under hensyntagen til 
andre overordnede interesser, de 
nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
ofrets privatliv, identitet og omdømme og 
til at forhindre offentlig udbredelse af 
oplysninger, der kan tjene til at 
identificere ofret.

Or. it

Ændringsforslag 495
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilskynder medierne til 
at træffe selvregulerende foranstaltninger 
for at beskytte ofrenes privatliv, personlige 
integritet og personoplysninger.

2. Medlemsstaterne tilskynder medierne til 
at træffe selvregulerende foranstaltninger 
for at beskytte ofrenes privatliv, personlige 
integritet og personoplysninger. Disse 
foranstaltninger skal være offentlige, 
udsendes før deres anvendelse og ledsages 
af et sæt sanktioner og transparente 
kontrolmekanismer, således at 
uafhængige myndigheder kan kontrollere, 
at de overholdes. Resultatet af 
anvendelsen af disse selvregulerende 
foranstaltninger offentliggøres 
regelmæssigt.

Or. es

Ændringsforslag 496
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilskynder medierne til 
at træffe selvregulerende foranstaltninger 
for at beskytte ofrenes privatliv, personlige 
integritet og personoplysninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 497
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilskynder medierne til 
at træffe selvregulerende foranstaltninger 
for at beskytte ofrenes privatliv, personlige 
integritet og personoplysninger.

2. Medlemsstaterne kan tilskynde
medierne til at træffe selvregulerende 
foranstaltninger for at beskytte ofrenes 
privatliv, personlige integritet og 
personoplysninger.

Or. nl

Ændringsforslag 498
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Forebyggelse

1. Medlemsstaterne træffer, under 
anvendelse af internettet og andre midler, 
passende foranstaltninger - f.eks. i form 
af oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner og 
forskningsprogrammer, i givet fald i 
samarbejde med anerkendte 
civilsamfundsorgansationer og andre 
berørte parter - til at øge bevidstheden om 
og forståelsen af de rettigheder, der er 
omhandlet i dette direktiv.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at fremme 
oplysningskampagner i 
uddannelsessektoren med henblik på at 
øge bevidstheden om og kendskabet til de 
rettigheder, der er omhandlet i dette 
direktiv.

Or. it
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Ændringsforslag 499
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Lettelse af anmeldelsen af forbrydelser

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger, 
eventuelt i samarbejde med relevante 
civilsamfundsorganisationer og andre 
berørte parter, med henblik på at bistå 
ofre med og tilskynde dem til at anmelde 
forbrydelser.

Or. it

Ændringsforslag 500
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Forebyggelse

Medlemsstaterne forebygger hadefuld tale 
og hadforbrydelse med effektiv lovgivning 
og øger bevidstheden om alvoren af 
sådanne forbrydelser. 

Or. en

Ændringsforslag 501
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 24 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelse af relevante erhvervsgrupper Uddannelse af relevante erhvervsgrupper 
og personer, der på frivillig basis hjælper 
ofre

Or. de

Ændringsforslag 502
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Fagfolk, der kommer i kontakt med 
ofre og har lejlighed til at blive inddraget i 
en proces, som skal afhjælpe den skade, 
der er blevet tilføjet ofrene, og 
medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden, personalet ved 
retterne, advokater og andre offentligt 
ansatte embedsmænd, som vil kunne 
komme i kontakt med ofre, får den 
nødvendig støtte og uddannelse på et 
niveau svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, for at gøre dem bevidste om ofres 
behov og sætte dem i stand til at behandle 
ofre med respekt og på en upartisk,
professionel og selvstændiggørende måde, 
samt at bidrage til at indlede en 
afhjælpning af den skade, ofrene er blevet 
påført, og genopbygge deres tillid. 

Or. en

Ændringsforslag 503
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden, personalet ved 
retterne, advokater og andre offentligt 
ansatte embedsmænd, som vil kunne 
komme i kontakt med ofre, får både 
generel og specialiseret uddannelse og 
retningslinjer på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at 
undervise dem i og gøre dem bevidste om 
ofres rettigheder og behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk, professionel og 
selvstændiggørende måde.

Or. en

Ændringsforslag 504
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, navnlig hvis 
ofrene er børn, for at gøre dem bevidste 
om ofres behov og sætte dem i stand til at 
behandle ofre med respekt og på en
upartisk og professionel måde.

Or. it

Ændringsforslag 505
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde, og for at 
sikre, at de ved, hvordan de skal henvise 
dem til hjælpetjenesterne, helst via en 
kvikskranke, der kan give ofrene specifik 
vejledning og hjælp i forbindelse med 
komplekse administrative formaliteter.

Or. es

Ændringsforslag 506
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, herunder 
undervisning i tegnsprog, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

Or. hu

Begrundelse

Præcisering med henblik på at sikre beskyttelse af ofrene og deres rettigheder, i 
overensstemmelse med punkt L, 11 og 37 i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 (om 
mobilitet og integrering af handicappede og den europæiske handicapstrategi for 2010-
2020).
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Ændringsforslag 507
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden, dommere, 
personalet ved retterne, advokater, 
nødhjælpstjenester, sundhedstjenester, 
socialforsorgen og alle andre personer, 
som vil kunne komme i kontakt med ofre, 
får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

Or. fr

Ændringsforslag 508
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne, advokater og andre offentligt 
ansatte embedsmænd, som vil kunne 
komme i kontakt med ofre, får både 
generel og specialiseret uddannelse på et 
niveau svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, for at gøre dem bevidste om ofres 
behov og sætte dem i stand til at behandle 
ofre med respekt og på en upartisk og 
professionel måde. Denne specialiserede 
uddannelse omfatter alle embedsmænds 
respektive bidrag til processen med 
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individuel udpegning af ofre med særlige 
behov, der er omtalt i artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 509
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden, personalet ved 
retterne, advokater og andre offentligt 
ansatte embedsmænd, som vil kunne 
komme i kontakt med ofre, får både 
generel og specialiseret uddannelse på et 
niveau svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, for at gøre dem bevidste om ofres 
behov og sætte dem i stand til at behandle 
ofre med respekt og på en upartisk og 
professionel måde. Disse 
uddannelsesordninger omfatter alle 
embedsmænds respektive bidrag til den 
udpegning af ofre med særlige behov, der 
er omtalt i artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 510
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 

1. Medlemsstaterne kan sikre, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
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bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

Or. nl

Ændringsforslag 511
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
anklagemyndigheden og personalet ved 
retterne får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

1. Medlemsstaterne sikrer, at politiet, 
sundhedspersonale, anklagemyndigheden,
personalet ved retterne og andet personale 
får både generel og specialiseret 
uddannelse på et niveau svarende til den 
kontakt, de har med ofrene, for at gøre dem 
bevidste om ofres behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

Or. en

Ændringsforslag 512
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne foreslår og fremmer 
passende specialiseret uddannelse 
vedrørende børneofre, ofre for 
kønsrelateret vold og ofre for vold i nære 
forhold. Fagfolk, der vil kunne komme i 
kontakt med disse ofre, modtager især 
passende uddannelse om de rettigheder og 
behov, som børn i forskellige 
aldersgrupper har, samt om, hvilken 
fremgangsmåde der passer bedst til deres 
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behov.

Or. fr

Ændringsforslag 513
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd 
inden for retsvæsenet har adgang til både 
generel og specialiseret uddannelse for at 
gøre dem bevidste om ofres behov og sætte 
dem i stand til at behandle ofre med 
respekt og på en upartisk og professionel 
måde.

2. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd 
inden for retsvæsenet har adgang til både 
generel og specialiseret uddannelse for at 
gøre dem bevidste om og uddanne dem i 
ofres rettigheder og behov og sætte dem i 
stand til at behandle ofre med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

Or. en

Ændringsforslag 514
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd 
inden for retsvæsenet har adgang til både 
generel og specialiseret uddannelse for at 
gøre dem bevidste om ofres behov og sætte 
dem i stand til at behandle ofre med 
respekt og på en upartisk og professionel 
måde.

2. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd 
inden for retsvæsenet har adgang til både 
generel og specialiseret uddannelse for at 
gøre dem bevidste om ofres behov, navnlig 
hvis ofrene er børn, og sætte dem i stand 
til at behandle ofre med respekt og på en 
upartisk og professionel måde.

Or. it

Ændringsforslag 515
Licia Ronzulli
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd 
inden for retsvæsenet har adgang til både 
generel og specialiseret uddannelse for at
gøre dem bevidste om ofres behov og sætte 
dem i stand til at behandle ofre med 
respekt og på en upartisk og professionel 
måde.

2. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd 
inden for retsvæsenet og advokater har 
adgang til både generel og specialiseret 
uddannelse for at gøre dem bevidste om 
ofres behov og sætte dem i stand til at 
behandle ofre med respekt og på en 
upartisk og professionel måde.

Or. it

Ændringsforslag 516
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd 
inden for retsvæsenet har adgang til både 
generel og specialiseret uddannelse for at 
gøre dem bevidste om ofres behov og sætte 
dem i stand til at behandle ofre med 
respekt og på en upartisk og professionel 
måde.

2. Medlemsstaterne kan sikre, at 
embedsmænd inden for retsvæsenet har 
adgang til både generel og specialiseret 
uddannelse for at gøre dem bevidste om 
ofres behov og sætte dem i stand til at 
behandle ofre med respekt og på en 
upartisk og professionel måde.

Or. nl

Ændringsforslag 517
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at de, der tilbyder en 

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at de, der tilbyder en 
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hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, får den 
nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, og andre 
tjenester, der kommer i kontakt med ofre 
for forbrydelser, såsom sundhedstjenester, 
får den nødvendige uddannelse på et 
niveau svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk, professionel og 
selvstændiggørende måde.

Or. en

Ændringsforslag 518
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at de, der tilbyder en 
hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, får den 
nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at de, der tilbyder en 
hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, får den 
nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og til ofrenes alder, og overholder 
de faglige standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

Or. it

Ændringsforslag 519
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
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til at sikre, at de, der tilbyder en 
hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, får den 
nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

til at sikre, at de, der tilbyder en 
hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, får den 
nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk, personlig og professionel 
måde. På samme måde sikrer 
medlemsstaterne, at særligt udsatte ofre 
behandles af specialiseret personalet.

Or. es

Ændringsforslag 520
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at de, der tilbyder en 
hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, får den 
nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at de, der tilbyder en 
hjælpetjeneste for ofre eller tilbyder 
genoprettende retfærdighed, får den 
nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder standarderne, så det 
sikres, at disse tjenesteydelser udføres med 
respekt og på en upartisk og professionel 
måde.

Or. de

Begrundelse

Personer, der frivilligt arbejder med at hjælpe ofre, bør også være omfattet af 
uddannelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 521
Auke Zijlstra
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger til at sikre, at de, der 
tilbyder en hjælpetjeneste for ofre eller 
tilbyder genoprettende retfærdighed, får 
den nødvendige uddannelse på et niveau
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

3. Medlemsstaterne kan træffe
foranstaltninger til at sikre, at de, der 
tilbyder en hjælpetjeneste for ofre eller 
tilbyder genoprettende retfærdighed, får 
den nødvendige uddannelse på et niveau 
svarende til den kontakt, de har med 
ofrene, og overholder de faglige 
standarder, så det sikres, at disse 
tjenesteydelser udføres med respekt og på 
en upartisk og professionel måde.

Or. nl

Ændringsforslag 522
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, skal uddannelsen mindst omfatte 
emner vedrørende de konsekvenser, 
kriminalitet har for ofrene, risikoen for 
intimidering, gentagen og sekundær 
viktimisering, og hvordan dette kan 
undgås, samt viden om den hjælp, der står 
til rådighed for ofre, og relevansen heraf.

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, skal uddannelsen mindst omfatte 
emner vedrørende ofrenes rettigheder, de 
konsekvenser, kriminalitet har for ofrene, 
risikoen for intimidering, gentagen og 
sekundær viktimisering, og hvordan dette 
kan undgås, samt viden om den hjælp, der 
står til rådighed for ofre, og relevansen 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 523
Judith Sargentini
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, skal uddannelsen mindst omfatte 
emner vedrørende de konsekvenser, 
kriminalitet har for ofrene, risikoen for 
intimidering, gentagen og sekundær 
viktimisering, og hvordan dette kan 
undgås, samt viden om den hjælp, der står 
til rådighed for ofre, og relevansen heraf.

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, skal uddannelsen mindst omfatte 
de færdigheder, den viden og indstilling, 
der kræves for at hjælpe ofre, samt emner 
vedrørende de konsekvenser, kriminalitet 
har for ofrene, risikoen for intimidering, 
gentagen og sekundær viktimisering, og 
hvordan dette kan undgås, samt viden om 
den hjælp, der står til rådighed for ofre, og 
relevansen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 524
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, skal uddannelsen mindst omfatte 
emner vedrørende de konsekvenser, 
kriminalitet har for ofrene, risikoen for 
intimidering, gentagen og sekundær 
viktimisering, og hvordan dette kan 
undgås, samt viden om den hjælp, der står 
til rådighed for ofre, og relevansen heraf.

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, skal uddannelsen mindst omfatte 
emner vedrørende de konsekvenser, 
kriminalitet har for ofrene, risikoen for 
intimidering, gentagen og sekundær 
viktimisering, og hvordan dette kan 
undgås, viden om den hjælp, der står til 
rådighed for ofre, og relevansen heraf, 
samt de faglige kvalifikationer, den 
faglige viden og adfærd, der kræves for at 
hjælpe ofre. 

Or. fr



AM\893900DA.doc 95/102 PE483.724v01-00

DA

Ændringsforslag 525
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, skal uddannelsen mindst omfatte 
emner vedrørende de konsekvenser, 
kriminalitet har for ofrene, risikoen for 
intimidering, gentagen og sekundær 
viktimisering, og hvordan dette kan 
undgås, samt viden om den hjælp, der står 
til rådighed for ofre, og relevansen heraf.

4. Under hensyn til de arbejdsopgaver, der 
udføres, og til, hvilken form for kontakt 
den pågældende har med ofre, og i hvilket 
omfang, kan uddannelsen omfatte emner 
vedrørende de konsekvenser, kriminalitet 
har for ofrene, risikoen for intimidering, 
gentagen og sekundær viktimisering, og 
hvordan dette kan undgås, samt viden om 
den hjælp, der står til rådighed for ofre, og 
relevansen heraf.

Or. nl

Ændringsforslag 526
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne samarbejder om at 
fremme en mere effektiv beskyttelse af 
ofres rettigheder og interesser under 
straffesager enten i form af netværk, der 
direkte er knyttet til retssystemet, eller ved 
hjælp af forbindelser mellem 
organisationer, der yder hjælp til ofre, 
herunder gennem støtte fra europæiske 
netværk, der er beskæftiget med ofres 
anliggender.

1. Medlemsstaterne samarbejder om at 
fremme en mere effektiv beskyttelse af 
ofres rettigheder og interesser under 
straffesager enten i form af netværk, der 
direkte er knyttet til retssystemet, eller ved 
hjælp af forbindelser mellem 
organisationer, der yder hjælp til ofre, 
herunder gennem støtte fra europæiske 
netværk, der er beskæftiget med ofres 
anliggender. EU-myndighederne sikrer, at 
disse organisationer og netværk fungerer 
fuldstændig uafhængigt og upartisk, med 
fuldstændig finansiel gennemsigtighed og 
troværdig koordination mellem alle deres 
medlemmer med henblik på at styrke 
støtteforanstaltningerne og 
kriminalitetsforebyggelsen. Denne 
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forebyggende virksomhed bør styrke 
foranstaltninger til bekæmpelse af den 
voldelige ekstremisme, der ligger til grund 
for de attentater og forbrydelser, som 
begås af terrororganisationer.

Or. es

Ændringsforslag 527
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne samarbejder om at 
fremme en mere effektiv beskyttelse af 
ofres rettigheder og interesser under 
straffesager enten i form af netværk, der 
direkte er knyttet til retssystemet, eller ved 
hjælp af forbindelser mellem 
organisationer, der yder hjælp til ofre, 
herunder gennem støtte fra europæiske 
netværk, der er beskæftiget med ofres 
anliggender.

1. Medlemsstaterne samarbejder om at 
fremme en mere effektiv beskyttelse af 
ofres rettigheder og interesser under 
straffesager enten i form af netværk, der 
direkte er knyttet til retssystemet, eller ved 
hjælp af forbindelser mellem 
organisationer, der yder hjælp til ofre, 
høring i de enkelte sager, herunder 
gennem støtte fra europæiske netværk, der 
er beskæftiget med ofres anliggender.

Or. en

Ændringsforslag 528
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne samarbejder om at 
fremme en mere effektiv beskyttelse af 
ofres rettigheder og interesser under 
straffesager enten i form af netværk, der 
direkte er knyttet til retssystemet, eller ved 
hjælp af forbindelser mellem 
organisationer, der yder hjælp til ofre, 

1. Medlemsstaterne kan samarbejde om at 
fremme en mere effektiv beskyttelse af 
ofres rettigheder og interesser under 
straffesager enten i form af netværk, der 
direkte er knyttet til retssystemet, eller ved 
hjælp af forbindelser mellem 
organisationer, der yder hjælp til ofre, 
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herunder gennem støtte fra europæiske 
netværk, der er beskæftiget med ofres 
anliggender.

herunder gennem støtte fra europæiske 
netværk, der er beskæftiget med ofres 
anliggender.

Or. nl

Ændringsforslag 529
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
myndigheder, der arbejder med eller yder
hjælp til ofre, samarbejder for at sikre en 
koordineret indsats over for ofre og for 
mest muligt at reducere de negative 
konsekvenser af forbrydelsen, risikoen for 
sekundær og gentagen viktimisering og den 
byrde for offeret, der følger af kontakten 
mellem offeret og de strafferetlige 
myndigheder.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
myndigheder, der arbejder med eller yder 
hjælp til ofre, samarbejder for at sikre en 
koordineret indsats over for ofre, for at 
sikre udpegning af ofre med særlige 
behov som omhandlet i artikel 18, for at 
gøre det lettere at anmelde forbrydelser og 
for mest muligt at reducere de negative 
konsekvenser af forbrydelsen, risikoen for 
sekundær og gentagen viktimisering og den 
byrde for offeret, der følger af kontakten 
mellem offeret og de strafferetlige 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 530
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
myndigheder, der arbejder med eller yder 
hjælp til ofre, samarbejder for at sikre en 
koordineret indsats over for ofre og for 
mest muligt at reducere de negative 
konsekvenser af forbrydelsen, risikoen for 

2. Medlemsstaterne kan sikre, at de 
myndigheder, der arbejder med eller yder 
hjælp til ofre, samarbejder for at sikre en 
koordineret indsats over for ofre og for 
mest muligt at reducere de negative 
konsekvenser af forbrydelsen, risikoen for 
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sekundær og gentagen viktimisering og den 
byrde for offeret, der følger af kontakten 
mellem offeret og de strafferetlige 
myndigheder.

sekundær og gentagen viktimisering og den 
byrde for offeret, der følger af kontakten 
mellem offeret og de strafferetlige 
myndigheder.

Or. nl

Ændringsforslag 531
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne fremmer 
forskningen i samarbejde mellem 
hjælpetjenester for ofre og tilskynder til 
innovative projekter med henblik på at 
forbedre færdigheder og bistanden til ofre 
og udveksler erfaringer på dette område.

Or. fr

Ændringsforslag 532
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a
Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelig koordination mellem de 
relevante myndigheder, der arbejder med 
eller yder støtte til ofre og deres 
familiemedlemmer i sager, der går på 
tværs af grænserne, med henblik på at 
lette udvekslingen af oplysninger og 
samarbejdet.

Or. en
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Ændringsforslag 533
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse udgår
1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i 
kraft for at efterkomme dette direktiv 
senest den [to år efter vedtagelsen].
2. Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen teksten til de love og 
administrative bestemmelser, som de 
vedtager på det område, der er omfattet af 
dette direktiv, sammen med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.
3. Lovene og bestemmelserne skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. nl

Ændringsforslag 534
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsendelse af data og statistikker udgår
Medlemsstaterne giver Europa-
Kommissionen meddelelse om data om 
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anvendelsen af de nationale procedurer 
for ofre for kriminalitet senest [to år efter 
vedtagelsen].

Or. nl

Ændringsforslag 535
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Europa-
Kommissionen meddelelse om data om 
anvendelsen af de nationale procedurer for 
ofre for kriminalitet senest [to år efter 
vedtagelsen].

Medlemsstaterne giver senest den …* 
Europa-Kommissionen meddelelse om data 
om anvendelsen af de nationale procedurer 
for ofre for kriminalitet, herunder som 
minimum antallet af anmeldte 
forbrydelser, ofrenes og de påståede 
gerningsmænds køn og alder, ofrenes 
nationalitet, forholdet mellem 
gerningsmanden og ofret, de anmeldte 
forbrydelsers antal, type eller art, antallet 
af domfældelser og frifindelser, iværksatte 
beskyttelsesforanstaltninger, og arten af 
tjenester, som ofrene er blevet henvist til.

Or. en

Ændringsforslag 536
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Europa-
Kommissionen meddelelse om data om 
anvendelsen af de nationale procedurer for 
ofre for kriminalitet senest [to år efter 
vedtagelsen].

Medlemsstaterne indsamler og giver 
Europa-Kommissionen meddelelse om data 
om anvendelsen af de nationale procedurer 
for ofre for kriminalitet, herunder som 
minimum antal, type og art af anmeldte 
forbrydelser, ofrenes og 
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gerningsmændenes køn og alder, ofrenes 
nationalitet, forholdet mellem 
gerningsmand og offer, geografisk 
placering, og hvilke tjenester der er blevet 
ydet til ofrene. Medlemsstaterne giver 
endvidere oplysninger om antallet af 
frifindelser, domfældelser og antallet af 
beskyttelsesordrer udstedt til beskyttelse af 
ofre samt oplysninger om gennemførelsen 
af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Europarådets konvention af 2011 indeholder i sin begrundelse en henstilling om, at 
registrerede data om offer og gerningsmand bør inddeles efter køn, alder, voldstype samt 
forholdet mellem gerningsmand og offer, geografisk placering, samt andre faktorer, som 
parterne finder vigtige (punkt 76).

Ændringsforslag 537
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Europa-
Kommissionen meddelelse om data om 
anvendelsen af de nationale procedurer for 
ofre for kriminalitet senest [to år efter 
vedtagelsen].

Medlemsstaterne giver Europa-
Kommissionen meddelelse om data om 
anvendelsen af de nationale procedurer for 
ofre for kriminalitet senest [to år efter 
vedtagelsen], herunder oplysninger om 
handicappede og personer, der bruger 
tegnsprog – oplysninger, som hidtil har 
manglet.

Or. hu

Ændringsforslag 538
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Europa-
Kommissionen meddelelse om data om 
anvendelsen af de nationale procedurer for 
ofre for kriminalitet senest [to år efter 
vedtagelsen].

Medlemsstaterne giver Europa-
Kommissionen meddelelse om data om 
anvendelsen af de nationale procedurer for 
ofre for kriminalitet senest [to år efter 
vedtagelsen] under behørig hensyntagen 
til de grundlæggende principper om 
privatlivets fred og beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. fr


