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Ændringsforslag 103
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union har sat sig det 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor 
hjørnestenen er princippet om gensidig 
anerkendelse af retsafgørelser i civilretlige 
og strafferetlige sager.

(1) Den Europæiske Union har sat sig det 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, som 
bygger på respekt for 
menneskerettighederne, demokratiske 
institutioner og retsstaten, og hvor 
hjørnestenen er princippet om gensidig 
anerkendelse af retsafgørelser i civilretlige 
og strafferetlige sager.

Or. en

Ændringsforslag 104
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er Unionen magtpåliggende, at ofre 
for kriminalitet bliver beskyttet, og at der 
fastsættes minimumsstandarder, hvorfor 
den vedtog Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager. Som 
led i Stockholmprogrammet, som Det 
Europæiske Råd vedtog på sit møde den 
10. og 11. december 2009, er 
Kommissionen og medlemsstaterne blevet 
opfordret til at undersøge, hvordan 
lovgivningen og de praktiske 
støtteforanstaltninger til beskyttelse af ofre 
kan forbedres.

(2) Det er Unionen magtpåliggende, at ofre 
for kriminalitet bliver beskyttet, og at der 
fastsættes minimumsstandarder, hvorfor 
den vedtog Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager. Som 
led i Stockholmprogrammet, som Det 
Europæiske Råd vedtog på sit møde den 
10. og 11. december 2009, er
Kommissionen og medlemsstaterne blevet 
opfordret til at undersøge, hvordan 
lovgivningen og de praktiske 
støtteforanstaltninger til beskyttelse af ofre 
kan forbedres, idet det indføjes som en 
europæisk prioritet, at alle ofre, særlig 
terrorofre, skal gives opmærksomhed, 
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støtte og anerkendelse.

Or. es

Ændringsforslag 105
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er Unionen magtpåliggende, at ofre 
for kriminalitet bliver beskyttet, og at der 
fastsættes minimumsstandarder, hvorfor 
den vedtog Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager. Som 
led i Stockholmprogrammet, som Det 
Europæiske Råd vedtog på sit møde den 
10. og 11. december 2009, er 
Kommissionen og medlemsstaterne blevet 
opfordret til at undersøge, hvordan 
lovgivningen og de praktiske 
støtteforanstaltninger til beskyttelse af ofre 
kan forbedres.

(2) Det er Unionen magtpåliggende, at ofre 
for kriminalitet bliver beskyttet, og at der 
fastsættes minimumsstandarder, hvorfor 
den vedtog Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager. Som 
led i Stockholmprogrammet, som Det 
Europæiske Råd vedtog på sit møde den 
10. og 11. december 2009, er 
Kommissionen og medlemsstaterne blevet 
opfordret til at undersøge, hvordan 
lovgivningen og de praktiske
støtteforanstaltninger til beskyttelse af ofre 
kan forbedres, og hvordan området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed kan 
styrkes gennem tiltag, der fokuserer på 
borgernes interesser og behov.

Or. en

Ændringsforslag 106
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Dette direktiv indgår i en 
lovgivningspakke, der skal styrke ofres 
rettigheder inden for EU. Ved 
gennemførelsen af det bør 
medlemsstaterne tage hensyn til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/92/EU af 13. december 2011 om 
bekæmpelse af seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi1.
______________
1 EUT L 335 af 17.12.2011, s.1.

Or. it

Ændringsforslag 107
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I Rådets konklusioner af 8. marts 
2010 om udryddelse af vold mod kvinder i 
Den Europæiske Union opfordres 
medlemsstaterne til at afsætte passende 
ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse 
af vold mod kvinder og til at yde ofre den 
fornødne bistand og beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 108
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I Europa-Parlamentets beslutning af 
5. april 2011 om prioriteringer og udkast 
til en ny EU-rammepolitik til bekæmpelse 
af vold mod kvinder1 foreslås der en 
strategi til bekæmpelse af vold mod 
kvinder, vold i hjemmet og skamfering af 
kvinders kønsorganer som grundlag for 
fremtidige strafferetlige instrumenter 
rettet mod kønsbestemt vold, herunder en 
rammepolitik til bekæmpelse af vold mod 
kvinder på områderne politik, 
forebyggelse, beskyttelse, strafforfølgelse, 
foranstaltninger og partnerskab, der skal 
følges op af en EU-handlingsplan.
_____________
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Ændringsforslag 109
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør det anerkendes, at 
de er ofre, og de bør behandles med respekt 
og indfølelse og på en professionel måde i 
enhver kontakt med offentlige
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 
modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør det anerkendes, at 
de er ofre, og de bør behandles med respekt 
og indfølelse og på en professionel måde i 
enhver kontakt med kompetente
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, eller relevante 
organisationer, der måtte være i kontakt 
med dem, under hensyn til deres personlige 
situation, rettigheder og umiddelbare 
behov, deres alder, køn, handicap og 
modenhedsniveau og med fuld respekt for 
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og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
effektiv adgang til retssystemet.

Or. es

Ændringsforslag 110
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør det anerkendes, at 
de er ofre, og de bør behandles med respekt 
og indfølelse og på en professionel måde i 
enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 
modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

(5) Kriminalitet er en krænkelse af ofrenes 
individuelle rettigheder. Derfor bør det 
anerkendes, at de er ofre, og de bør 
behandles med respekt og indfølelse og på 
en individuel og professionel måde i 
enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 
modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

Or. es

Ændringsforslag 111
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør det anerkendes, at 
de er ofre, og de bør behandles med respekt 
og indfølelse og på en professionel måde i 
enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 
modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør ofre behandles 
under behørig hensyntagen til deres 
menneskerettigheder, det bør anerkendes, 
at de er ofre, og de bør behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde i enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov 
uden nogen form for forskelsbehandling 
på grund af køn, race, farve, etnisk eller 
social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, nationalitet, tilhørsforhold til 
et nationalt mindretal, formueforhold, 
fødsel, handicap, alder, kønsidentitet og -
udtryk, seksuel orientering, indvandrings-
og opholdsstatus eller helbredstilstand 
(herunder hiv og aids), og med fuld 
respekt for deres fysiske, psykiske og 
moralske integritet. De bør beskyttes mod 
sekundær og gentagen viktimisering og 
intimidering, de bør have tilstrækkelig 
støtte til at fremme deres restituering, og de 
bør have tilstrækkelig adgang til 
retssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 112
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør det anerkendes, at 
de er ofre, og de bør behandles med respekt 
og indfølelse og på en professionel måde i 
enhver kontakt med offentlige
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 
modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder, men er også en forbrydelse 
mod samfundet som helhed. Derfor bør det 
anerkendes, at de er ofre, og de bør 
behandles med respekt og indfølelse og på 
en professionel måde i enhver kontakt med 
kompetente myndigheder, hjælpetjenester 
for ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, under hensyn 
til deres personlige situation og 
umiddelbare behov, deres alder, køn, 
handicap og modenhedsniveau og med fuld 
respekt for deres fysiske, psykiske og 
moralske integritet. De bør beskyttes mod 
sekundær og gentagen viktimisering og 
intimidering, de bør have tilstrækkelig 
støtte til at fremme deres restituering, og de 
bør have effektiv og rettidig adgang til 
retssystemet.

Or. it

Ændringsforslag 113
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør det anerkendes, at 
de er ofre, og de bør behandles med respekt 
og indfølelse og på en professionel måde i 
enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder, men er også en forbrydelse 
mod samfundet. Derfor bør det anerkendes, 
at de er ofre, og de bør behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde i enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 
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modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

Or. nl

Ændringsforslag 114
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør det anerkendes, at 
de er ofre, og de bør behandles med respekt 
og indfølelse og på en professionel måde i 
enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov, 
deres alder, køn, handicap og 
modenhedsniveau og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

(5) Kriminalitet udgør ikke alene en 
forbrydelse mod samfundet, men er også 
en krænkelse af ofrenes individuelle 
rettigheder. Derfor bør ofre behandles
under behørig hensyntagen til deres 
menneskerettigheder, det bør anerkendes, 
at de er ofre, og de bør behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde i enhver kontakt med offentlige 
myndigheder, hjælpetjenester for ofre og 
tjenester, der tilbyder genoprettende 
retfærdighed, under hensyn til deres 
personlige situation og umiddelbare behov 
uden nogen form for forskelsbehandling 
på grund af alder, køn, farve, etnisk eller 
social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, retsstilling, nationalitet, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, kønsidentitet og -
udtryk, seksuel orientering, indvandrings-
og opholdsstatus, helbredstilstand 
(herunder hiv og aids) og 
modenhedsniveau, og med fuld respekt for 
deres fysiske, psykiske og moralske 
integritet. De bør beskyttes mod sekundær 
og gentagen viktimisering og intimidering, 
de bør have tilstrækkelig støtte til at 
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fremme deres restituering, og de bør have 
tilstrækkelig adgang til retssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 115
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Endvidere udgør kriminalitet en 
forbrydelse mod samfundet som helhed og 
de sameksistensværdier, det bygger på. 
Dette princip gælder navnlig, når visse 
organisationer med udemokratiske midler 
søger at ændre de grundlæggende regler 
for sameksistens eller med vold forsøger 
at etablere uofficielle myndighedssystemer 
parallelt med dem, der er oprettet med 
legale midler. Dette er tilfældet med 
terror- og mafiaorganisationer. I disse 
tilfælde opstår der specifikke problemer 
som f.eks. organiseret intimidering, 
hvilket fører til særlige krav om 
beskyttelse, støtte og anerkendelse af de 
berørte personer.

Or. es

Ændringsforslag 116
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Den 25. oktober 2011 vedtog 
Europa-Parlamentet en beslutning om 
mobilitet og integrering af personer med 
handicap og den europæiske 



PE483.693v02-00 12/132 AM\894864DA.doc

DA

handicapstrategi for 2010-2020, hvori det 
påpeges, at mange personer med 
handicap fortsat diskrimineres med 
hensyn til manglende anerkendelse af 
lighed for loven, og medlemsstaterne 
opfordres til at afhjælpe disse mangler, 
bl.a. således at der sikres effektiv 
domstolsadgang for personer med 
handicap, især med hensyn til 
kommunikationsfrihed og adgang til 
kommunikation (herunder Braille og 
tegnsprog og andre alternative 
kommunikationsformer).

Or. hu

Begrundelse

Præcisering med henblik på at beskytte og sikre ofres rettigheder; Europa-Parlamentet har 
allerede vedtaget en holdning, der skal sikre ret til domstolsadgang for personer med 
handicap.

Ændringsforslag 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Særligt skal det 
fremme retten til menneskelig værdighed, 
retten til livet, retten til respekt for den 
fysiske og mentale integritet, retten til 
respekt for privatliv og familieliv, 
ejendomsretten og børns, ældres og 
handicappedes rettigheder samt retten til en 
retfærdig rettergang.

(7) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Særligt skal det 
fremme retten til menneskelig værdighed, 
retten til livet, retten til respekt for den 
fysiske og mentale integritet, retten til 
ikke-forskelsbehandling, retten til respekt 
for privatliv og familieliv, princippet om 
ligestilling mellem mænd og kvinder,
ejendomsretten og børns, ældres og 
handicappedes rettigheder samt retten til en 
retfærdig rettergang.
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Or. en

Ændringsforslag 118
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Særligt skal det 
fremme retten til menneskelig værdighed, 
retten til livet, retten til respekt for den 
fysiske og mentale integritet, retten til 
respekt for privatliv og familieliv, 
ejendomsretten og børns, ældres og 
handicappedes rettigheder samt retten til en 
retfærdig rettergang.

(7) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Særligt skal det 
fremme retten til menneskelig værdighed, 
retten til livet, retten til respekt for den 
fysiske og mentale integritet, retten til 
respekt for privatliv og familieliv, 
ejendomsretten og børns, ældres og 
handicappedes rettigheder samt retten til en 
retfærdig rettergang. Dette direktiv berører 
ikke FN-konventionen af 1951 om 
flygtninges retsstilling, hvad angår non-
refoulement-princippet og ofres 
grundlæggende ret til i givet fald at søge 
om og få asyl.

Or. en

Ændringsforslag 119
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Særligt skal det 
fremme retten til menneskelig værdighed, 

(7) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Særligt skal det 
fremme retten til menneskelig værdighed, 



PE483.693v02-00 14/132 AM\894864DA.doc

DA

retten til livet, retten til respekt for den 
fysiske og mentale integritet, retten til 
respekt for privatliv og familieliv, 
ejendomsretten og børns, ældres og 
handicappedes rettigheder samt retten til en 
retfærdig rettergang.

retten til livet, retten til respekt for den 
fysiske og mentale integritet, retten til 
frihed og sikkerhed, retten til respekt for 
privatliv og familieliv, retten til ikke-
forskelsbehandling, ejendomsretten og 
børns, ældres og handicappedes rettigheder 
samt retten til en retfærdig rettergang.

Or. it

Ændringsforslag 120
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv fastsætter 
minimumsregler. Medlemsstaterne kan 
gøre rettighederne, der er fastsat i dette 
direktiv, mere omfattende for at give et 
højere beskyttelsesniveau.

(8) Dette direktiv fastsætter 
minimumsregler. Medlemsstaterne kan 
gøre rettighederne, der er fastsat i dette 
direktiv, mere omfattende for at give et 
højere beskyttelsesniveau. Ofres 
rettigheder som omhandlet i dette direktiv 
berører ikke gerningsmandens 
rettigheder.
 Dette direktiv bør også dække situationer, 
hvor en person er blevet dømt for at have 
begået en forbrydelse. Direktivet bør finde 
anvendelse på forbrydelser, der er begået i 
EU, og straffesager, der finder sted i EU. 

Or. en

Ændringsforslag 121
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Dette direktiv bygger på det princip, 
at det for at sikre ofre for forbrydelser den 
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nødvendige opmærksomhed kræver 
inddragelse af de offentlige tjenester på 
alle administrative niveauer, dvs. såvel på 
EU-niveau som på nationalt, regionalt og 
lokalt niveau. Der slås derfor til lyd for 
udnyttelse af de offentlige tjenesters 
tidligere erfaringer, interinstitutionel 
koordinering og inddragelse af samtlige 
administrative niveauer i udformningen 
og gennemførelsen af 
støtteprogrammerne og undersøgelsen af 
de finansielle virkninger. Disse 
henstillinger sigter på at nå tre mål: at 
øge synligheden af disse programmer og 
gøre dem mere tilgængelige for 
offentligheden, at begrænse eller afskaffe 
det unødvendige bureaukrati, som ofrene 
møder, når de ønsker at få adgang til de 
programmer, der tilbydes på mange 
niveauer, og at sikre, at bistanden kan 
opretholdes. For at opnå dette bør 
princippet med "one-stop-shops" eller 
kvikskranker forbedres, og der bør træffes 
foranstaltninger til at indføre en fælles 
europæisk "selskabsidentitet" for at 
identificere tjenester af denne type. 
Forvaltningen af disse kvikskranker bør 
finde sted på det administrative niveau, 
der er tættest på den brede offentlighed, 
eller på det niveau, der stemmer bedst 
overens med den nationale lovgivning i 
den pågældende medlemsstat. En intensiv 
anvendelse af ikt bør også fremmes, 
således at disse programmer kan indgå i 
e-forvaltningssystemer.

Or. es

Ændringsforslag 122
Kyriacos Triantaphyllides

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

(8a) Dette direktiv bør fortolkes og 
anvendes på en måde, der er forenelig 
med andre menneskers rettigheder, 
herunder hvis de er mistænkt eller tiltalt 
for at have begået en forbrydelse. Det høje 
beskyttelsesniveau for ofre for 
forbrydelser bør ikke berøre forsvarets 
rettigheder som omhandlet i artikel 48 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. De i dette 
direktiv fastsatte foranstaltninger til 
beskyttelse af ofre bør fortolkes strengt og 
i overensstemmelse med princippet om 
retten til adgang til en upartisk domstol 
som fastsat i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
som fortolket i Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
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Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen. Foranstaltninger vedrørende 
en sådan støtte og bistand bør om 
fornødent være kønsspecifikke og 
tilgængelige for ofre med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 124
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten er af afgørende betydning både for 
offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen. Eventuelle foranstaltninger 
vedrørende en sådan støtte og bistand bør 
være kønsspecifikke og tage hensyn til 
offerets alder. 

Or. it

Ændringsforslag 125
Angelika Werthmann
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Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand 
eller en lovovertræder, og om denne er 
blevet pågrebet, tiltalt eller dømt, og 
uanset, om der består et familiemæssigt 
forhold mellem gerningsmanden eller 
lovovertræderen og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen. Når offeret er et barn, bør 
indehaveren af forældremyndigheden 
have ret til at udøve rettighederne i 
henhold til dette direktiv på barnets vegne.

Or. en

Ændringsforslag 126
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
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forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen. Foranstaltninger vedrørende 
en sådan støtte og bistand bør om 
fornødent være kønsspecifikke og 
tilgængelige for ofre med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 127
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Endvidere 
kan børn, der overværer vold i hjemmet, 
have de samme psykiske reaktioner som 
børn, der selv har været udsat for vold.
Disse indirekte ofre bør derfor også kunne 
få beskyttelse, støtte og erstatning i 
henhold til dette direktiv. Ofre har behov 
for passende støtte og bistand, allerede 
inden de anmelder en forbrydelse. Støtten 
kan være af afgørende betydning både for 
offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
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forbrydelsen.

Or. en

Ændringsforslag 128
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
uanset om de anmelder forbrydelsen eller 
ikke. Støtten kan være af afgørende 
betydning både for offerets restituering og 
for, om vedkommende i sidste ende vil 
anmelde forbrydelsen.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal udelukkende klarlægge kommissionsforslaget, ikke ændre 
betydningen af det. Ændringsforslaget præciserer blot, at ofre har behov for støtte og bistand, 
inden de anmelder en forbrydelse, men at dette behov for hjælp også er til stede, selv om de 
beslutter sig til ikke at anmelde den.

Ændringsforslag 129
Sonia Alfano
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Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen og i enhver 
afhjælpende og kompenserende 
foranstaltning. Disse indirekte ofre bør 
derfor også være beskyttet i henhold til 
dette direktiv. Ofre har behov for passende 
støtte og bistand, allerede inden de 
anmelder en forbrydelse. Støtten kan være 
af afgørende betydning både for offerets 
restituering og for, om vedkommende i 
sidste ende vil anmelde forbrydelsen.
Eventuelle foranstaltninger vedrørende en 
sådan støtte og bistand bør om fornødent 
være kønsspecifikke.

Or. it

Ændringsforslag 130
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 

(9) Man bør anses for at være et offer, 
uanset om der er fundet en gerningsmand, 
og om gerningsmanden er blevet pågrebet, 
tiltalt eller dømt, og uanset, om der består 
et familiemæssigt forhold mellem 
gerningsmanden og offeret. Ofrenes 
familiemedlemmer bliver også berørt af 
forbrydelsen, særligt familien til et offer, 
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der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen. Disse 
indirekte ofre bør derfor også være 
beskyttet i henhold til dette direktiv. Ofre 
har behov for passende støtte og bistand, 
allerede inden de anmelder en forbrydelse. 
Støtten kan være af afgørende betydning 
både for offerets restituering og for, om 
vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen.

der er afgået ved døden, idet den har en 
retlig interesse i straffesagen; dette gælder 
også overlevende ofre, der er så alvorligt 
såret, at de kan have behov for betydelig 
støtte, deres familiemedlemmer eller 
andre støttepersoner. Disse indirekte ofre 
bør derfor også være beskyttet i henhold til 
dette direktiv. Ofre har behov for passende 
støtte og bistand, allerede inden de 
anmelder en forbrydelse. Støtten kan være 
af afgørende betydning både for offerets 
restituering og for, om vedkommende i 
sidste ende vil anmelde forbrydelsen.

Or. lt

Ændringsforslag 131
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Viktimisering, der ikke forekommer 
som et direkte resultat af en kriminel 
handling, men gennem den måde, hvorpå 
institutioner og enkeltpersoner reagerer 
eller ikke reagerer over for offeret, også 
kendt som "sekundær viktimisering", bør 
undgås ved hjælp af brugerrelevante 
tjenesteydelser til ofrene. Sådanne 
tjenesteydelser bør anerkende 
kønsdynamikken i samt indvirkningen og 
følgerne af specifikke former for vold og 
samtidig ydes inden for en ramme 
kendetegnet ved overholdelse af 
ligestillingsprincippet og 
menneskerettighederne.

Or. it

Ændringsforslag 132
Anna Záborská
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Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Begrebet "familiemedlemmer" er 
defineret i medlemsstaternes nationale 
lovgivning og bør ikke reguleres af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 133
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Når der informeres, bør informationen 
være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre, at 
ofrene behandles med respekt, og til at 
sætte dem i stand til på grundlag af 
informationen at beslutte, om de vil deltage 
i sagen, og hvordan de vil gøre deres 
rettigheder gældende. I den forbindelse er 
det særlig vigtigt, at offeret får 
information, så den pågældende ved, hvor 
en eventuel straffesag står, og hvor langt 
den er kommet. Dette gør sig også 
gældende for information, så offeret kan 
beslutte, om den pågældende vil anmode 
om en prøvelse af afgørelsen om ikke at
rejse tiltale.

(10) Når der informeres, bør informationen 
være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre, at 
ofrene behandles med respekt, og til at 
sætte dem i stand til på grundlag af 
informationen at beslutte, om de vil deltage 
i sagen, og hvordan de vil gøre deres 
rettigheder gældende. I den forbindelse er 
det særlig vigtigt, at offeret får information 
på en hensigtsmæssig og letforståelig 
måde, så den pågældende ved, hvor en 
eventuel straffesag står, og hvor langt den 
er kommet. Dette gør sig også gældende 
for information, så offeret kan beslutte, om 
den pågældende vil anmode om en 
prøvelse af afgørelsen om ikke at rejse 
tiltale.

Or. hu

Begrundelse

Præcisering med henblik på at beskytte og sikre ofres rettigheder.
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Ændringsforslag 134
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Information og rådgivning fra 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, bør så vidt 
muligt gives gennem et bredt spektrum af 
medier på en måde, så det kan forstås af 
offeret. Det bør også sikres, at offeret kan 
blive forstået under sagen. I den 
forbindelse bør offerets kundskaber på det 
sprog, informationen gives på, offerets 
alder, modenhed, intellektuelle og 
følelsesmæssige evner, læsefærdighed og 
eventuelle psykiske eller fysiske 
svækkelse, f.eks. af syn eller hørelse, tages 
i betragtning. Tilsvarende bør 
begrænsninger i et offers evne til at 
meddele sig tages i betragtning under 
straffesagen.

(11)Information og rådgivning fra 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, bør så vidt 
muligt gives gennem et bredt spektrum af 
medier på en måde, så det kan forstås af 
offeret. Denne information og rådgivning 
bør gives i et enkelt og letforståeligt sprog. 
Det bør også sikres, at offeret kan blive 
forstået under sagen. I den forbindelse bør 
offerets kendskab til det sprog, 
informationen gives på, offerets alder, 
modenhed, intellektuelle og 
følelsesmæssige evner, læsefærdighed og 
eventuelle psykiske eller fysiske 
svækkelse, f.eks. af syn eller hørelse, tages 
i betragtning. Tilsvarende bør 
begrænsninger i et offers evne til at 
meddele sig tages i betragtning under 
straffesagen. Ofre bør kunne anmelde 
forbrydelsen på et sprog, de forstår.

Or. en

Ændringsforslag 135
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Information og rådgivning fra 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, bør så vidt 
muligt gives gennem et bredt spektrum af 
medier på en måde, så det kan forstås af 

(11) Information og rådgivning fra 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, bør så vidt 
muligt gives gennem et bredt spektrum af 
medier på en måde, så det kan forstås af 
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offeret. Det bør også sikres, at offeret kan 
blive forstået under sagen. I den 
forbindelse bør offerets kundskaber på det 
sprog, informationen gives på, offerets 
alder, modenhed, intellektuelle og 
følelsesmæssige evner, læsefærdighed og 
eventuelle psykiske eller fysiske 
svækkelse, f.eks. af syn eller hørelse, tages 
i betragtning. Tilsvarende bør 
begrænsninger i et offers evne til at 
meddele sig tages i betragtning under 
straffesagen.

offeret. Det bør også sikres, at offeret kan 
blive forstået under sagen. I den 
forbindelse bør følgende tages i 
betragtning: offerets kendskab til det sprog, 
informationen gives på, offerets alder, 
modenhed, intellektuelle og 
følelsesmæssige evner, læsefærdighed og 
eventuelle psykiske, fysiske eller 
sensoriske svækkelse, f.eks. af syn eller 
hørelse, tages i betragtning. Tilsvarende 
bør begrænsninger i et offers evne til at 
meddele sig tages i betragtning under 
straffesagen.

Or. hu

Begrundelse

Det var nødvendigt at præcisere kategorierne.

Ændringsforslag 136
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Information og rådgivning fra 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, bør så vidt 
muligt gives gennem et bredt spektrum af 
medier på en måde, så det kan forstås af 
offeret. Det bør også sikres, at offeret kan 
blive forstået under sagen. I den 
forbindelse bør offerets kundskaber på det 
sprog, informationen gives på, offerets 
alder, modenhed, intellektuelle og 
følelsesmæssige evner, læsefærdighed og 
eventuelle psykiske eller fysiske 
svækkelse, f.eks. af syn eller hørelse, tages 
i betragtning. Tilsvarende bør
begrænsninger i et offers evne til at 
meddele sig tages i betragtning under 
straffesagen.

(11) Information og rådgivning fra 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, bør så vidt 
muligt gives gennem et bredt spektrum af 
medier på en måde, så det kan forstås af 
offeret. Det bør også sikres, at offeret kan 
blive forstået under sagen. I den 
forbindelse kan offerets kendskab til det 
sprog, informationen gives på, offerets 
alder, modenhed, intellektuelle og 
følelsesmæssige evner, læsefærdighed og 
eventuelle psykiske eller fysiske 
svækkelse, f.eks. af syn eller hørelse, tages 
i betragtning. Tilsvarende kan
begrænsninger i et offers evne til at 
meddele sig tages i betragtning under 
straffesagen.
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Or. nl

Ændringsforslag 137
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder. Med hensyn til 
andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 
Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, det 
er nødvendigt for, at ofrene kan udøve 
deres rettigheder.

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder: dette gælder såvel 
tolkning af sproglige årsager som 
tolkning på grund af 
kommunikationsproblemer, der skyldes et 
eventuelt handicap hos offeret. Med 
hensyn til andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 
Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, det 
er nødvendigt for, at ofrene kan udøve 
deres rettigheder.

Or. es

Ændringsforslag 138
Izaskun Bilbao Barandica



AM\894864DA.doc 27/132 PE483.693v02-00

DA

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder. Med hensyn til 
andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 
Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, det 
er nødvendigt for, at ofrene kan udøve 
deres rettigheder.

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning på det af 
offeret valgte sprog under afhøringen af 
offeret og ved offerets deltagelse i 
retsmøder. Med hensyn til andre forhold i 
forbindelse med straffesagen kan behovet 
for tolkning og oversættelse variere 
afhængig af konkrete spørgsmål, offerets 
status og den pågældendes rolle i sagen og 
eventuelle særlige rettigheder, offeret måtte 
have. Tolkning og oversættelse for disse 
andre tilfælde behøver kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for, at ofrene 
kan udøve deres rettigheder.

Or. es

Ændringsforslag 139
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
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behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder. Med hensyn til 
andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 
Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, det 
er nødvendigt for, at ofrene kan udøve 
deres rettigheder.

behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning, herunder 
tolkning på tegnsprog, under afhøringen af 
offeret og ved offerets deltagelse i 
retsmøder. Med hensyn til andre forhold i 
forbindelse med straffesagen kan behovet 
for tolkning og oversættelse variere 
afhængig af konkrete spørgsmål, offerets 
status og den pågældendes rolle i sagen og 
eventuelle særlige rettigheder, offeret måtte 
have. Tolkning og oversættelse for disse 
andre tilfælde behøver kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for, at ofrene 
kan udøve deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 140
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder. Med hensyn til 
andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder. Med hensyn til 
andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 
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Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for, at ofrene kan udøve
deres rettigheder.

Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde bør ydes i det omfang, det er 
nødvendigt for, at ofrene kan udøve deres 
rettigheder. Tolkning - herunder tolkning 
på tegnsprog - og oversættelse i henhold 
til dette direktiv skal ydes på et af de 
sprog, der tales og forstås af ofrene (og i 
den form, de har valgt), for at sætte dem i 
stand til at udøve deres rettigheder fuldt 
ud.

Or. hu

Begrundelse

Hørehæmmede er særlig sårbare, hvad angår kommunikation. Der findes stadig mere 
tilgængelige og effektive løsninger, som giver hørehæmmede adgang til information og 
kommunikation, og som ville sikre uhindret domstolsadgang, der ellers fortsat begrænses. 

Ændringsforslag 141
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder. Med hensyn til 
andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 

(12) (Vedrører ikke den danske udgave)
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Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, det 
er nødvendigt for, at ofrene kan udøve 
deres rettigheder.

Or. nl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske udgave).

Ændringsforslag 142
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder. Der bør derfor altid være 
mulighed for gratis tolkning under 
afhøringen af offeret og ved offerets 
deltagelse i retsmøder. Med hensyn til 
andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 
Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, det 
er nødvendigt for, at ofrene kan udøve 
deres rettigheder.

(12) Der kan ikke opnås en effektiv 
retspleje, medmindre ofrene kan forklare 
omstændighederne ved den forbrydelse, de 
har været ude for, ordentligt og give deres 
vidneforklaring på en måde, der er 
forståelig for de kompetente myndigheder. 
Det er også vigtigt at sikre, at ofre 
behandles med respekt, og at sikre, at de 
kan få mulighed for at udnytte deres 
rettigheder uanset nationalitet. Der bør 
derfor altid være mulighed for gratis 
tolkning under afhøringen af offeret og ved 
offerets deltagelse i retsmøder. Med 
hensyn til andre forhold i forbindelse med 
straffesagen kan behovet for tolkning og 
oversættelse variere afhængig af konkrete 
spørgsmål, offerets status og den 
pågældendes rolle i sagen og eventuelle 
særlige rettigheder, offeret måtte have. 
Tolkning og oversættelse for disse andre 
tilfælde behøver kun ydes i det omfang, det 
er nødvendigt for, at ofrene kan udøve 
deres rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre og ofre for 
organiseret kriminalitet, har behov for en 
specialiseret hjælpetjeneste på grund af de 
særlige forhold ved den forbrydelse, de har 
været udsat for.

Or. es

Ændringsforslag 144
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
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formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Børn og 
visse grupper af ofre, heriblandt ofre for 
seksuel vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt ofre for 
masseviktimisering, har ofte behov for en 
specialiseret hjælpetjeneste på grund af de 
særlige forhold ved den forbrydelse, de har 
været udsat for.

Or. en

Ændringsforslag 145
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Børn og 
visse grupper af ofre, heriblandt ofre for 
seksuel vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad, tortur og 
grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling, kriminelle 
krænkelser af menneskerettighederne 
begået af statsansatte eller andre 
forbrydelser mod en særlig persongruppe 
samt ofre for masseviktimisering, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.
Medlemsstaterne bør stille de nødvendige 
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ressourcer til rådighed til støtte og bistand 
til og beskyttelse af ofre.

Or. en

Ændringsforslag 146
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe eller 
diskriminationsbaserede forbrydelser 
samt terrorofre eller ofre for tortur eller 
anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller 
afstraffelse, har ofte behov for en 
specialiseret hjælpetjeneste på grund af de 
særlige forhold ved den forbrydelse, de har 
været udsat for.

Or. en

Ændringsforslag 147
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, som 
registreres og overvåges i henhold til 
national lovgivning, bør den tilbydes fra 
det tidspunkt, forbrydelsen finder sted, 
under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

Or. it

Ændringsforslag 148
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 

(13) Hvad enten støtte ydes af behørigt 
identificerede statslige eller ikke-statslige 
organisationer, bør den tilbydes fra det 
tidspunkt, forbrydelsen finder sted, under 
hele straffesagen og efter straffesagen 
afhængig af offerets behov. Der bør ydes 
støtte ved hjælp af mange forskellige 
midler, uden unødvendige formaliteter og 
med en passende geografisk spredning, så 
alle ofre får mulighed for at få adgang 
hertil. Visse grupper af ofre, heriblandt 
ofre for seksuel vold, kønsbaserede 
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forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

forbrydelser, forbrydelser begrundet i 
racehad eller andre forbrydelser mod en 
særlig persongruppe samt terrorofre og 
ofre for organiseret kriminalitet, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.
Medlemsstaterne bør stille de nødvendige 
ressourcer til rådighed til støtte og bistand 
til og beskyttelse af ofre, og udbytte, der 
beslaglægges i forbindelse med 
almindelig, organiseret eller 
terrorrelateret kriminalitet, bør i første 
række anvendes til dette formål.

Or. it

Ændringsforslag 149
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den 
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, hadefulde 
udtalelser eller hadforbrydelser samt 
terrorofre, har ofte behov for en 
specialiseret hjælpetjeneste på grund af de 
særlige forhold ved den forbrydelse, de har 
været udsat for.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvad enten støtte ydes af statslige 
eller ikke-statslige organisationer, bør den
tilbydes fra det tidspunkt, forbrydelsen 
finder sted, under hele straffesagen og efter 
straffesagen afhængig af offerets behov. 
Der bør ydes støtte ved hjælp af mange 
forskellige midler, uden unødvendige 
formaliteter og med en tilstrækkelig 
geografisk spredning, så alle ofre får 
mulighed for at få adgang hertil. Visse 
grupper af ofre, heriblandt ofre for seksuel 
vold, kønsbaserede forbrydelser, 
forbrydelser begrundet i racehad eller 
andre forbrydelser mod en særlig 
persongruppe samt terrorofre, har ofte 
behov for en specialiseret hjælpetjeneste på 
grund af de særlige forhold ved den 
forbrydelse, de har været udsat for.

(13) Støtte bør tilbydes fra det tidspunkt, 
forbrydelsen finder sted, under hele 
straffesagen og efter straffesagen 
afhængigt af offerets behov og i henhold til 
de rettigheder, der fremgår af dette 
direktiv. Der bør ydes støtte ved hjælp af 
mange forskellige midler, uden 
unødvendige formaliteter og med en 
tilstrækkelig geografisk spredning, så alle 
ofre får mulighed for at få adgang hertil. 
Visse grupper af ofre, heriblandt ofre for 
seksuel vold, race- eller hadforbrydelser 
samt terrorofre, har ofte behov for en 
specialiseret hjælpetjeneste på grund af de 
særlige forhold ved den forbrydelse, de har 
været udsat for.

Or. en

Ændringsforslag 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det er af afgørende betydning, at 
der findes særlige støttestrukturer for at 
opfylde de særlige behov hos kvinder, der 
har været ofre for kønsbaseret vold. Disse 
strukturer bør opbygges ud fra de 
erfaringer og den viden, der findes i 
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krisecenterbevægelsen, og bør yderligere 
styrke deres kapacitet til at videreudvikle 
deres hjælpetjenester.

Or. en

Ændringsforslag 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Selv om hjælpen ikke bør afhænge af, 
om offeret anmelder forbrydelsen til en 
kompetent myndighed som politiet, har 
disse myndigheder ofte de bedste 
forudsætninger for at informere ofrene om 
mulighederne for at få hjælp. 
Medlemsstaterne tilskyndes derfor til at 
tilvejebringe de rette betingelser for, at ofre 
kan henvises til en hjælpetjeneste for ofre, 
herunder ved at sikre, at kravene til 
databeskyttelse kan opfyldes.

(14) Selv om hjælpen ikke bør afhænge af, 
om offeret anmelder forbrydelsen til en 
kompetent myndighed som politiet, har 
disse myndigheder ofte de bedste 
forudsætninger for at informere ofrene om 
mulighederne for at få hjælp. 
Medlemsstaterne tilskyndes derfor til at 
tilvejebringe de rette betingelser for, at ofre 
kan henvises til en hjælpetjeneste for ofre, 
herunder ved at sikre, at kravene til 
databeskyttelse kan opfyldes. I tilfælde af 
særlige typer forbrydelser, som f.eks. 
kønsbaseret vold, bør der henvises direkte 
til specialiserede hjælpetjenester for ofre 
for at undgå stress som følge af gentagne 
henvisninger.

Or. en

Ændringsforslag 153
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Personer, som lider af psykiske og 
mentale handicap som følge af en 
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forbrydelse, bør modtage lægebehandling, 
som er passende for deres særlige 
situation.

Or. es

Ændringsforslag 154
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I tilfælde, hvor en forbrydelse, der 
fører til beskyttelse af ofre, begås med 
henblik på økonomisk vinding, opfordres 
medlemsstaterne til at overveje at gøre det 
muligt at pålægge gerningsmænd bøder.

Or. it

Ændringsforslag 155
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret, men de kræver visse garantier for 
at forebygge yderligere viktimisering.
Disse ydelser bør derfor først og fremmest 
varetage offerets interesser og behov, så 
den skade, der er forvoldt offeret, oprettes, 
og det undgås, at offeret gøres yderligere 
fortræd. Der bør tages hensyn til faktorer 
som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret, men de kræver visse garantier for 
at forebygge yderligere viktimisering.
Disse ydelser bør derfor først og fremmest 
varetage offerets interesser og behov, så 
den skade, der er forvoldt offeret, oprettes, 
og det undgås, at offeret gøres yderligere 
fortræd. Der bør tages hensyn til faktorer 
som forbrydelsens art, karakter og alvor, 
graden af eventuelt efterfølgende traumer,
magtbalance og offerets alder, modenhed 
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evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces.
Selv om privatretlige sager generelt bør 
være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
den offentlige interesse.

eller intellektuelle evner, som kunne 
begrænse eller nedsætte offerets evne til at 
træffe et velfunderet valg eller være til 
hinder for et positivt resultat for offeret, 
ved henvisning af en sag til en proces med 
henblik på genopretning og ved 
gennemførelsen af en sådan proces. Selv 
om sager generelt bør være hemmelige, 
medmindre parterne har aftalt noget andet,
bør det af hensyn til faktorer som f.eks., 
det forhold, at der er fremsat trusler eller 
begået enhver anden form for vold under 
sagen, anses for nødvendigt, at der er 
åbenhed af hensyn til den offentlige 
interesse.

Or. es

Ændringsforslag 156
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret, men de kræver visse garantier for 
at forebygge yderligere viktimisering. 
Disse ydelser bør derfor først og fremmest 
varetage offerets interesser og behov, så 
den skade, der er forvoldt offeret, oprettes, 
og det undgås, at offeret gøres yderligere 
fortræd. Der bør tages hensyn til faktorer 
som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces. 
Selv om privatretlige sager generelt bør 

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret, men de kræver visse garantier for 
at forebygge yderligere viktimisering. 
Disse ydelser bør derfor først og fremmest 
varetage offerets interesser og behov, så 
den skade, der er forvoldt offeret, oprettes, 
og det undgås, at offeret gøres yderligere 
fortræd. Der bør tages hensyn til faktorer 
som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces. 
Selv om privatretlige sager generelt bør 
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være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
den offentlige interesse.

være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
den offentlige interesse. Ethvert skridt af 
denne karakter kræver under alle 
omstændigheder offerets udtrykkelige 
tilladelse.

Or. es

Ændringsforslag 157
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret, men de kræver visse garantier for
at forebygge yderligere viktimisering. 
Disse ydelser bør derfor først og fremmest 
varetage offerets interesser og behov, så 
den skade, der er forvoldt offeret, oprettes, 
og det undgås, at offeret gøres yderligere 
fortræd. Der bør tages hensyn til faktorer 
som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces.
Selv om privatretlige sager generelt bør 
være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd kan være til stor gavn for offeret.
For at forebygge yderligere viktimisering
skal sådanne ydelser gennemføres på 
kompetent vis og bør derfor først og 
fremmest varetage offerets interesser og 
behov, så den skade, der er forvoldt offeret, 
oprettes, og det undgås, at offeret gøres 
yderligere fortræd. Der bør tages hensyn til 
faktorer som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces.
Selv om privatretlige sager generelt bør 
være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
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den offentlige interesse. den offentlige interesse.

Or. en

Ændringsforslag 158
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret, men de kræver visse garantier for 
at forebygge yderligere viktimisering. 
Disse ydelser bør derfor først og fremmest 
varetage offerets interesser og behov, så 
den skade, der er forvoldt offeret, oprettes, 
og det undgås, at offeret gøres yderligere 
fortræd. Der bør tages hensyn til faktorer 
som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces.
Selv om privatretlige sager generelt bør 
være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
den offentlige interesse.

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret. For at forebygge sekundær
viktimisering skal disse ydelser
gennemføres på kompetent vis og bør først 
og fremmest varetage offerets interesser og 
behov, så den skade, der er forvoldt offeret, 
oprettes, og det undgås, at offeret gøres 
yderligere fortræd. Der bør tages hensyn til 
faktorer som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces.
Selv om privatretlige sager generelt bør 
være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
den offentlige interesse. I betragtning af 
de potentielle fordele ved genoprettende 
retfærdighed bør ofre i videst muligt 
omfang have mulighed at drage fordel af 
sådanne ydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 159
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret, men de kræver visse garantier for 
at forebygge yderligere viktimisering. 
Disse ydelser bør derfor først og fremmest 
varetage offerets interesser og behov, så 
den skade, der er forvoldt offeret, oprettes, 
og det undgås, at offeret gøres yderligere 
fortræd. Der bør tages hensyn til faktorer 
som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces.
Selv om privatretlige sager generelt bør 
være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
den offentlige interesse.

(16) Genoprettende retfærdighed, herunder 
f.eks. mægling mellem offeret og 
gerningsmanden, familierådslagning og 
strafferåd, kan være til stor gavn for 
offeret. For at forebygge sekundær
viktimisering skal disse ydelser
gennemføres på kompetent vis og bør først 
og fremmest varetage offerets interesser og 
behov, så den skade, der er forvoldt offeret, 
oprettes, og det undgås, at offeret gøres 
yderligere fortræd. Der bør tages hensyn til 
faktorer som magtbalance og offerets alder, 
modenhed eller intellektuelle evner, som 
kunne begrænse eller nedsætte offerets 
evne til at træffe et velfunderet valg eller 
være til hinder for et positivt resultat for 
offeret, ved henvisning af en sag til en 
proces med henblik på genopretning og 
ved gennemførelsen af en sådan proces.
Selv om privatretlige sager generelt bør 
være hemmelige, medmindre parterne har 
aftalt noget andet, kan det af hensyn til 
faktorer som f.eks., det forhold, at der er 
fremsat trusler under sagen, anses for 
nødvendigt, at der er åbenhed af hensyn til 
den offentlige interesse. I betragtning af 
de potentielle fordele ved genoprettende 
retfærdighed bør ofre i videst muligt 
omfang have mulighed at drage fordel af 
sådanne ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 160
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at sikre, at ofre og disses 
rettigheder beskyttes i fuldt omfang, bør 
personer, som anses som skyldige i en 
forbrydelse, kun have mulighed for 
adgang til fordele, der findes i deres egen 
procesret og materielle ret (betinget straf 
mod opfyldelse af visse betingelser, 
formildende omstændigheder, fordele i 
fængslet osv.), efter de har ydet fuld 
erstatning for den skade, de har påført 
ofrene og disses familier, og forudsat at 
de opfylder alle betingelser.

Or. it

Ændringsforslag 161
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller 
hans omgangskreds. En sådan sårbarhed 
kan generelt konstateres på grundlag af 
offerets personlige egenskaber eller 
forbrydelsens art eller type. På den 
baggrund er visse ofre, såsom børn, 
handicappede, ofre for seksuel vold og ofre 
for menneskehandel i de fleste tilfælde 
sårbare over for yderligere viktimisering og 
har behov for særlige 
beskyttelsesforanstaltninger. Kun under 
ekstraordinære omstændigheder, såsom når 
der skal foretages en afvejning over for den 
tiltaltes eller mistænktes grundlæggende 
rettigheder, eller når offeret ønsker det, bør 
adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær 
viktimisering og kan let intimideres af
gerningsmanden eller hans omgangskreds.
En sådan sårbarhed kan generelt 
konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold, ofre for organiseret 
kriminalitet begået af eksempelvis 
terrorister, mafiaorganisationer og 
narkotikahandlere og ofre for 
menneskehandel i de fleste tilfælde sårbare 
over for yderligere viktimisering og har 
behov for særlige 
beskyttelsesforanstaltninger. Kun under 
ekstraordinære omstændigheder, såsom når 
der skal foretages en afvejning over for den 
tiltaltes eller mistænktes grundlæggende 
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så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 
der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

rettigheder, eller når offeret ønsker det, bør 
adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 
der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

Or. es

Ændringsforslag 162
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneskehandel i 
de fleste tilfælde sårbare over for 
yderligere viktimisering og har behov for 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder, 
såsom når der skal foretages en afvejning 
over for den tiltaltes eller mistænktes 
grundlæggende rettigheder, eller når offeret 
ønsker det, bør adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, ofre for seksuel vold,
ofre for menneskehandel, migranter og 
flygtninge, navnlig kvindelige migranter 
og flygtninge, hvis juridiske status kan 
afhænge af gerningsmandens, 
asylansøgere, børneflygtninge, statsløse 
personer, bøsser, lesbiske, biseksuelle og 
transpersoner (LGBT) samt ofre, som skal 
afgive vidneudsagn er i de fleste tilfælde 
sårbare over for yderligere viktimisering og 
har behov for særlige 
beskyttelsesforanstaltninger. Kun under 
ekstraordinære omstændigheder, såsom når 
der skal foretages en afvejning over for den 
tiltaltes eller mistænktes grundlæggende 



AM\894864DA.doc 45/132 PE483.693v02-00

DA

detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 
der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

rettigheder, eller når offeret ønsker det, bør 
adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 
der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 163
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneskehandel i 
de fleste tilfælde sårbare over for 
yderligere viktimisering og har behov for 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder, 
såsom når der skal foretages en afvejning 
over for den tiltaltes eller mistænktes 
grundlæggende rettigheder, eller når offeret 
ønsker det, bør adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneske- og 
organhandel i de fleste tilfælde sårbare 
over for yderligere viktimisering og har 
behov for særlige 
beskyttelsesforanstaltninger. Kun under 
ekstraordinære omstændigheder, såsom når 
der skal foretages en afvejning over for den 
tiltaltes eller mistænktes grundlæggende 
rettigheder, eller når offeret ønsker det, bør 
adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneske- og
organhandel og ofre for seksuelt misbrug
og seksuel udnyttelse af børn og
udviklingshæmmede og pornografi, der 
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der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

involverer disse grupper, hvor der allerede 
findes særlige og mere detaljerede 
bestemmelser i andre retsakter, der er 
vedtaget eller under forhandling, regulerer 
dette direktiv ikke de samme spørgsmål.

Or. hu

Begrundelse

Der er behov for at yde same beskyttelse som for børn til handicappede, som har samme 
fatteevne som børn (eller som slet intet kan forstå), dvs. handicappede (som også er ramt af 
fattigdom), som udgør en af de grupper, som er ofre for ulovlig organhandel.

Ændringsforslag 164
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneskehandel i 
de fleste tilfælde sårbare over for 
yderligere viktimisering og har behov for 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder, 
såsom når der skal foretages en afvejning 
over for den tiltaltes eller mistænktes 
grundlæggende rettigheder, eller når offeret 
ønsker det, bør adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede,
asylansøgere, ofre for seksuel vold, ofre 
for menneskehandel, torturofre og ofre for 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling i de fleste tilfælde sårbare over 
for yderligere viktimisering og har behov 
for særlige beskyttelsesforanstaltninger.
Kun under ekstraordinære 
omstændigheder, såsom når der skal 
foretages en afvejning over for den tiltaltes 
eller mistænktes grundlæggende 
rettigheder, eller når offeret ønsker det, bør 
adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
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der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 
der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneskehandel i 
de fleste tilfælde sårbare over for 
yderligere viktimisering og har behov for 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder, 
såsom når der skal foretages en afvejning 
over for den tiltaltes eller mistænktes 
grundlæggende rettigheder, eller når 
offeret ønsker det, bør adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses.
For så vidt angår ofre for menneskehandel 
og ofre for seksuelt misbrug af børn, 
seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi, hvor der allerede findes 
særlige og mere detaljerede bestemmelser i 
andre retsakter, der er vedtaget eller under 
forhandling, regulerer dette direktiv ikke 
de samme spørgsmål.

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneskehandel i 
de fleste tilfælde sårbare over for 
yderligere viktimisering og har behov for 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. For så 
vidt angår ofre for menneskehandel og ofre 
for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 
der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

Or. nl
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Ændringsforslag 166
Silvia Costa

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneskehandel i 
de fleste tilfælde sårbare over for 
yderligere viktimisering og har behov for 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder, 
såsom når der skal foretages en afvejning 
over for den tiltaltes eller mistænktes 
grundlæggende rettigheder, eller når offeret 
ønsker det, bør adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. For 
så vidt angår ofre for menneskehandel og 
ofre for seksuelt misbrug af børn, seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi, 
hvor der allerede findes særlige og mere 
detaljerede bestemmelser i andre retsakter, 
der er vedtaget eller under forhandling, 
regulerer dette direktiv ikke de samme 
spørgsmål.

(17) Visse ofre er under straffesagen 
særligt sårbare over for sekundær og 
gentagen viktimisering og over for 
intimidering fra gerningsmanden eller hans 
omgangskreds. En sådan sårbarhed kan 
generelt konstateres på grundlag af offerets 
personlige egenskaber eller forbrydelsens 
art eller type. På den baggrund er visse 
ofre, såsom børn, handicappede, ofre for 
seksuel vold og ofre for menneskehandel i 
de fleste tilfælde sårbare over for 
yderligere viktimisering og har behov for 
særlige beskyttelsesforanstaltninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder, 
såsom når der skal foretages en afvejning 
over for den tiltaltes eller mistænktes 
grundlæggende rettigheder, eller når offeret 
ønsker det, bør adgangen til disse 
beskyttelsesforanstaltninger begrænses. Ud 
over de foranstaltninger, der står til 
rådighed for alle ofre, bør 
medlemsstaterne sikre, at der står særlig 
bistand, støtte og beskyttelse til rådighed 
for børneofre. Disse foranstaltninger bør 
træffes i overensstemmelse med barnets 
tarv og med FN’s konvention om barnets 
rettigheder fra 1989. For så vidt angår ofre 
for menneskehandel og ofre for seksuelt 
misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn 
og børnepornografi, hvor der allerede 
findes særlige og mere detaljerede 
bestemmelser i andre retsakter, der er 
vedtaget eller under forhandling, regulerer 
dette direktiv ikke de samme spørgsmål.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kønsbaseret vold refererer til vold 
rettet mod en person på grund af 
vedkommendes køn. Det er en form for 
vold, der i uforholdsmæssig grad rammer 
kvinder, og som kan være indbyrdes 
forbundet med, men ikke begrænset til, 
tilfælde af vold i nære forhold, seksuel 
vold (herunder seksuelle overfald og 
sexchikane), sexhandel og sexslaveri, vold 
i intime forhold og andre skadelige 
praksisser såsom tvangsægteskaber og 
kvindelig kønslemlæstelse. Homofobiske 
og transfobiske overfald er også blevet 
defineret som en form for kønsbaseret 
vold. Forskning viser, at mellem en 
femtedel og en fjerdedel af alle kvinder 
har været udsat for fysisk vold mindst én 
gang i deres voksenliv, og at mere end en 
tiendedel har været udsat for seksuel vold 
med anvendelse af tvang. Det er derfor 
særdeles vigtigt at kriminalisere alle 
former for kønsbaseret vold og træffe 
særlige forebyggelses- og 
beskyttelsesforanstaltninger samt 
afhjælpende foranstaltninger til fordel for 
ofrene.
Kvinder, der er ofre for kønsbaseret vold, 
og disses børn kræver også særlig 
opmærksomhed og beskyttelse på grund 
af den høje risiko for en gentagelse af 
viktimiseringen ved denne type 
forbrydelse og på grund af de alvorlige 
traumer sådanne forbrydelser forårsager, 
fordi den begås af en person, som ofret 
burde kunne stole på, samt fordi, ofre ikke 
kan regne med støtte fra partneren i 
forbindelse med overvindelsen af traumet.
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Or. en

Ændringsforslag 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Terrorofres ret til at mindes bør 
anerkendes, og en vigtig del af dette er 
terrorofres politiske betydning. Denne 
politiske betydning kommer til udtryk 
gennem forsvaret af alt det, som 
terrorismen forsøger at eliminere for at 
påtvinge sin eksklusive totalitære plan, 
nemlig de friheder, der er grundelementer 
i demokratiske stater, der bygger på 
retsstatsprincippet.

Or. es

Ændringsforslag 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Alle ofre bør gives tilpasninger i 
rimeligt omfang, når det er nødvendigt i 
konkrete tilfælde, hvilket betyder, 
nødvendige og passende ændringer og 
justeringer, som ikke indebærer en 
uforholdsmæssig stor eller unødvendig 
byrde, for at sikre, at rettighederne for 
ofre med handicap beskyttes i henhold til 
dette direktiv på lige fod med andre ofres. 
Tilpasninger i rimeligt omfang kan bl.a. 
omfatte, men skal ikke begrænses til, 
bistand til at kommunikere, herunder ved 
hjælp af kvalificerede tegnsprogstolke, 
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sikring af fysisk tilgængelighed til 
bygninger og de oplysninger, der er 
direkte relateret til deres sag, oplysninger 
i et letforståeligt sprog og tilpasning af 
lydformatet for at tilpasse det til ofre med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 170
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Dette direktiv omhandler heller ikke 
specifikt spørgsmålet om ofre for terror-
og mafiaorganisationer, som har en 
særlig struktur i visse medlemsstater. Der 
bør indarbejdes særlige afsnit om dette 
specifikke problem i de statistikker, der 
udarbejdes på grundlag af data fra 
medlemsstaterne om hjælpetjenester for 
ofre. Når omfanget af dette særlige 
problem er blevet fastslået, og der 
eventuelt er fastslået nye behov, skal der 
udarbejdes et EU-charter, som 
koncentrerer sig om anerkendelsen af 
rettighederne for ofre til denne type 
forbrydelser. Dette dokument skal baseres 
på fem hovedpunkter:
Udarbejde en EU-definition for ofre for 
organiseret kriminalitet og 
terrorvirksomhed med en struktureret 
rapport om de særlige omstændigheder.
Anerkende lidelser, tilbyde beskyttelse og 
accept af, at de, som dør eller såres, er 
ofre, hvilket også er tilfældet for deres 
familiemedlemmer, personer, som trues 
eller intimideres, og disses frihed, som 
også er vores frihed.
Genoprette den skade, der er sket, med 
væsentlige og skrappe foranstaltninger, 
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fremme erindringen og sikre, at 
retfærdigheden sker fyldest. 
Give diskussioner om ofre for disse 
organisationer et menneskeligt ansigt, 
eftersom det drejer sig om enkeltpersoner, 
som lider, og som legemliggør angrebet på 
de fælles værdier og kampen mod 
gerningsmændene til disse forbrydelser. 
Afpolitisere debatten om ofrene. Dette er 
et principspørgsmål: tilhængere af 
totalitære systemer og fanatikere slår 
ihjel. Fordrejelsen af menneskehedens 
grundlæggende værdier slår ihjel. Her 
befinder oprindelsen til vold sig, ikke i 
den frie udveksling af demokratiske 
tanker.

Or. es

Ændringsforslag 171
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Uskyldige ofre for terrorisme og 
organiseret kriminalitet er særligt sårbare 
som følge af kriminalitets særlige 
karakter. De udsættes for intimidering, 
fjendtlig adfærd og gengældelsestrusler 
fra medlemmer af de samfundsgrupper, 
der har forbindelser til gerningsmændene. 
Disse ofre bør derfor nyde godt af særlig 
hjælp og anerkendelse fra samfundets 
side og beskyttes mod enhver form for 
eksponering for intimidering, had og 
frygt. Kommissionen og medlemsstaterne 
bør overveje at vedtage særlig lovgivning 
om ofre for terrorisme og organiseret 
kriminalitet for at anerkende deres 
offentlige karakter og medtage mere 
detaljerede bestemmelser til sikring af 
tilstrækkelig beskyttelse og støtte, 
anerkendelse blandt andre rettigheder, 
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langsigtet nødhjælp, omfattende 
erstatning, beskyttelse af privat- og 
familielivet, beskyttelse af værdighed og 
sikkerhed, retten til at kende sandheden 
og retten til ikke at blive glemt. I denne 
forbindelse skal domstolenes etablering af 
sandheden inden for en rimelig frist 
prioriteres højt.

Or. it

Ændringsforslag 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kønsbaseret vold refererer til vold 
rettet mod en person på grund af 
vedkommendes køn, kønsidentitet eller 
kønsudtryk. Det er en form for vold, der i 
uforholdsmæssig grad rammer kvinder, 
og som kan være indbyrdes forbundet 
med, men ikke begrænset til, tilfælde af 
vold i nære forhold, seksuel vold (både 
seksuelle overfald og sexchikane), 
sexhandel og sexslaveri, vold i intime 
forhold og andre skadelige praksisser 
såsom tvangsægteskaber og kvindelig 
kønslemlæstelse. Homofobiske og 
transfobiske overfald er også blevet 
defineret som en form for kønsbaseret 
vold. Forskning viser, at mellem en 
femtedel og en fjerdedel af alle kvinder 
har været udsat for fysisk vold mindst én 
gang i deres voksenliv, og at mere end en 
tiendedel har været udsat for seksuel vold 
med anvendelse af tvang. Det er i denne 
forbindelse afgørende at kriminalisere 
alle former for kønsbaseret vold og træffe 
særlige forebyggelses- og 
beskyttelsesforanstaltninger samt 
afhjælpende foranstaltninger til fordel for 
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ofrene.

Or. en

Ændringsforslag 173
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Der bør ydes særlig støtte til 
uskyldige ofre for terrorisme og 
organiseret kriminalitet, eftersom 
krænkelse af en individuel rettighed i en 
sådan sammenhæng også er en krænkelse 
af de rettigheder, der tilkommer 
samfundet som helhed. Følgelig bør en 
rettighed af individuel karakter beskyttes 
på særlig vis, da den berører kollektive 
rettigheder. Enhver afhjælpende og 
kompenserende foranstaltning, der 
træffes af de offentlige myndigheder, 
navnlig for så vidt angår kompensation, 
bør udelukkende være tilgængelige for 
uskyldige ofre for terrorisme og 
organiseret kriminalitet samt disses 
familier.

Or. it

Ændringsforslag 174
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen – kan enhver 
være sårbar og i større fare for sekundær 
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vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med ofre 
for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

og gentagen viktimisering af samme 
forbryder, f.eks. kvinder, som er ofre for 
kønsbaseret vold. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, forbrydelsens resultat og
det trauma, som offeret påføres, og til, om 
offeret er udlænding. Ved enhver vurdering 
skal der tages særlige hensyn i forbindelse 
med ofre for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.
Kvinder, der er ofre for kønsbaseret vold, 
og disses børn kræver også særlig 
opmærksomhed og øjeblikkelig 
beskyttelse, eftersom der er høj risiko for 
en gentagelse af viktimiseringen samt 
alvorlige traumer, fordi sådanne 
forbrydelser begås af en person, som ofret 
burde kunne stole på.

Or. es

Ændringsforslag 175
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med ofre 
for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med ofre 
for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer. Der 
skal ofres særlig opmærksomhed på 
"organiseret intimidering", hvor den 
samlede kompleksitet i de kriminelle 
organisationer og de sociale grupper, der 
støtter disse, flyder sammen i en 
koordineret direkte intimidering af 
specifikke personer og gennem dem af 
samfundet som sådan. De intimiderer og 
lægger pres på personer, som på grund af 
deres aktiviteter, tanker, holdninger og 
stilling i det sociale liv og erhvervslivet 
kan gøres til genstand for mere alvorlige 
angreb, herunder drab.

Or. es
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Ændringsforslag 176
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med ofre 
for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til blandt andet
alder, køn og kønsidentitet, etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, til, om offeret er 
udlænding, og til, om offeret er migrant, 
asylansøger eller er under international 
beskyttelse, navnlig om det er en kvinde, 
hvis juridiske status kan afhænge af den 
påståede gerningsmands. Ved enhver 
vurdering skal der tages særlige hensyn i 
forbindelse med ofre for terrorisme på 
baggrund af de forskellige former for 
terrorhandlinger, der går fra tilfælde af 
masseterrorisme til målrettet terrorisme 
mod individer.

Or. en

Ændringsforslag 177
Judith Sargentini
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med 
ofre for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, 
der går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, 
forbrydelser mod en særlig persongruppe, 
og til, om offeret er udlænding.

Or. en

Ændringsforslag 178
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 

(18) Ud over disse kategorier – men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen – kan enhver 
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være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med 
ofre for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, 
der går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

være sårbar og have særlige behov. Kun 
ved en individuel vurdering, der foretages 
så snart, der er lejlighed til det, af dem, der 
har beføjelse til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til 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, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, tortur og 
grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling, krænkelser af 
menneskerettighederne begået af 
statsansatte eller forbrydelser mod en 
særlig persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding.

Or. en

Ændringsforslag 179
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar og have særlige behov. Kun 
ved en individuel vurdering, der foretages 
så snart, der er lejlighed til det, af dem, der 
har beføjelse til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
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kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Der skal tages særlige hensyn 
til ofre for terrorisme i forbindelse med 
enhver vurdering på grund af de forskellige 
former for terrorhandlinger, der går fra 
tilfælde af masseterrorisme til målrettet 
terrorisme mod individer.

kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Der skal tages særlige hensyn 
til ofre for terrorisme i forbindelse med 
enhver vurdering på grund af de forskellige 
former for terrorhandlinger, der går fra 
tilfælde af masseterrorisme til målrettet 
terrorisme mod individer, og til ofre for 
organiseret kriminalitet, navnlig 
mafialignende kriminalitet.

Or. it

Ændringsforslag 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 

(18) Ud over disse kategorier – men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen – kan enhver 
være sårbar og have særlige behov. Kun 
ved en individuel vurdering, der foretages 
så snart, der er lejlighed til det, af dem, der 
har beføjelse til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn, 
kønsidentitet og kønsudtryk, etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
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kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med ofre 
for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med ofre 
for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

Or. en

Ændringsforslag 181
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør 
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding.

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen kan 
der tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme 
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding.

Or. nl
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Ændringsforslag 182
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør
der navnlig tages hensyn til alder, køn og 
kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, race, 
religion, seksuel orientering, 
helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet, terrorisme
eller forbrydelser mod en særlig 
persongruppe, og til, om offeret er 
udlænding. Ved enhver vurdering skal der 
tages særlige hensyn i forbindelse med ofre 
for terrorisme på baggrund af de 
forskellige former for terrorhandlinger, der 
går fra tilfælde af masseterrorisme til 
målrettet terrorisme mod individer.

(18) Ud over disse kategorier - men stadig 
på grundlag af de personlige egenskaber og 
under hensyn til forbrydelsen - kan enhver 
være sårbar. Kun ved en individuel 
vurdering, der foretages så snart, der er 
lejlighed til det, af dem, der har beføjelse 
til at henstille, at der træffes 
beskyttelsesforanstaltninger, kan det 
effektivt konstateres, at der foreligger en 
sådan sårbarhed. Under vurderingen bør
blandt andet tages hensyn til alder, køn, 
etnisk tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbredstilstand, handicap, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold til 
eller afhængighed af den mistænkte eller 
tiltalte, tidligere oplevelser med 
kriminalitet, forbrydelsens art eller type, 
såsom organiseret kriminalitet og
terrorisme, og til, om offeret er udlænding.
Ved enhver vurdering skal der tages 
særlige hensyn i forbindelse med ofre for 
terrorisme på baggrund af de forskellige 
former for terrorhandlinger, der går fra 
tilfælde af masseterrorisme til målrettet 
terrorisme mod individer.

Or. en

Ændringsforslag 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Ofre for terrorisme er særligt 
sårbare som følge af denne form for 
kriminalitets særlige karakter. Ofre for 
terrorisme udsættes for intimidering, 
fjendtlig adfærd og gengældelsestrusler 
fra medlemmer af de samfundsgrupper, 
der har forbindelser til gerningsmændene 
til terrorhandlinger, og bør derfor nyde 
godt af særlig hjælp og anerkendelse fra 
samfundets side og beskyttes mod enhver 
form for eksponering for had og frygt. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
ufortøvet overveje at vedtage særlig 
lovgivning om ofre for terrorisme for at 
anerkende deres offentlige karakter og 
medtage mere detaljerede bestemmelser til 
sikring af tilstrækkelig beskyttelse og 
støtte, anerkendelse blandt andre 
rettigheder, langsigtet nødhjælp, 
omfattende erstatning, beskyttelse af 
privat- og familielivet, beskyttelse af 
værdighed og sikkerhed, retten til at 
kende sandheden og retten til at mindes.

Or. en

Ændringsforslag 184
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Når det er konstateret, at offeret er 
sårbart, bør den pågældende have tilbudt 
passende foranstaltninger til beskyttelse 
under straffesagen. Den nøjagtige art og 
det nøjagtige omfang af 
beskyttelsesforanstaltningerne bør 
bestemmes i lyset af den individuelle 
vurdering efter drøftelse med offeret og i 
overensstemmelse med reglerne om 

(19) Når det er konstateret, at offeret har 
særlige behov, bør den pågældende have 
tilbudt passende foranstaltninger til 
beskyttelse fra starten af intimideringen 
samt før, under og efter straffesagen eller 
enhver anden retlig proces i forbindelse 
med forbrydelsen. Den nøjagtige art og det 
nøjagtige omfang af 
beskyttelsesforanstaltningerne bør
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domstolenes skøn. Offerets bekymring og 
frygt for straffesagen bør være en central 
faktor ved bedømmelsen af, om den 
pågældende har behov for særlige 
foranstaltninger.

overholde folkerettens bestemmelser og de 
internationale regler om beskyttelse, og 
bør bestemmes i lyset af den individuelle 
vurdering efter drøftelse med offeret og i 
overensstemmelse med reglerne om 
domstolenes skøn. Offerets bekymring og 
frygt for straffesagen bør være en central 
faktor ved bedømmelsen af, om den 
pågældende har behov for særlige 
foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 185
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Når det er konstateret, at offeret er 
sårbart, bør den pågældende have tilbudt 
passende foranstaltninger til beskyttelse 
under straffesagen. Den nøjagtige art og 
det nøjagtige omfang af 
beskyttelsesforanstaltningerne bør 
bestemmes i lyset af den individuelle
vurdering efter drøftelse med offeret og i 
overensstemmelse med reglerne om 
domstolenes skøn. Offerets bekymring og 
frygt for straffesagen bør være en central 
faktor ved bedømmelsen af, om den 
pågældende har behov for særlige 
foranstaltninger.

(19) Når det er konstateret, at offeret er 
sårbart, bør den pågældende have tilbudt 
passende foranstaltninger til beskyttelse 
under straffesagen. Den nøjagtige art og 
det nøjagtige omfang af 
beskyttelsesforanstaltningerne bør 
bestemmes i lyset af en professionel 
individuel vurdering efter drøftelse med 
offeret og i overensstemmelse med 
reglerne om domstolenes skøn. Offerets 
bekymring og frygt for straffesagen bør 
være en central faktor ved bedømmelsen 
af, om den pågældende har behov for 
særlige foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 186
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Når det er konstateret, at offeret er 
sårbart, bør den pågældende have tilbudt 
passende foranstaltninger til beskyttelse 
under straffesagen. Den nøjagtige art og 
det nøjagtige omfang af 
beskyttelsesforanstaltningerne bør 
bestemmes i lyset af den individuelle 
vurdering efter drøftelse med offeret og i 
overensstemmelse med reglerne om 
domstolenes skøn. Offerets bekymring og 
frygt for straffesagen bør være en central 
faktor ved bedømmelsen af, om den 
pågældende har behov for særlige 
foranstaltninger.

(19) Når det er konstateret, at offeret er 
sårbart, bør den pågældende have tilbudt 
passende foranstaltninger til beskyttelse 
under straffesagen og efterfølgende, hvis 
det er nødvendigt. Den nøjagtige art og det 
nøjagtige omfang af 
beskyttelsesforanstaltningerne bør 
bestemmes i lyset af den individuelle 
vurdering efter drøftelse med offeret og i 
overensstemmelse med reglerne om 
domstolenes skøn. Offerets bekymring og 
frygt for straffesagen bør være en central 
faktor ved bedømmelsen af, om den 
pågældende har behov for særlige 
foranstaltninger.

Or. it

Ændringsforslag 187
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ved anvendelsen af dette direktiv skal 
barnets tarv være et af de primære hensyn i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder af 1989.

(20) Ved anvendelsen af dette direktiv skal 
barnets tarv være et af de primære hensyn i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og De Forenende Nationers 
konvention om barnets rettigheder af 1989. 
Der skal tages særligt hensyn til børn og 
navnlig til uledsagede børn, eftersom de 
har behov for beskyttelse, støtte og særlig 
bistand på grund af deres særligt sårbare 
stilling. Medlemsstaterne bør sikre, at der 
findes passende garantier, så børn kan 
modtage passende beskyttelse, og de bør 
træffe alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at de nødvendige 
foranstaltninger til at hjælpe og støtte 
børneofre i deres fysiske og psykosociale 
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rehabilitering iværksættes efter en 
individuel vurdering af de særlige 
forhold, der gør sig gældende for det 
enkelte barneoffer. Fagfolk, der 
sandsynligvis kommer i kontakt med 
børneofre, bør også modtage passende 
uddannelse om de rettigheder og behov, 
som børn alt efter alder har, samt om den 
form for fremgangsmåde, der passer bedst 
til dem.

Or. fr

Ændringsforslag 188
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Gennemførelsen af dette direktiv 
bør tage høje for FN's konvention om
afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder (CEDAW), 
CEDAW-Komitéens henstillinger og 
afgørelser samt Europarådets konvention 
om forebyggelse og bekæmpelse af vold 
mod kvinder.

Or. es

Ændringsforslag 189
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I forbindelse med anvendelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv bør 
medlemsstaterne handle med rettidig 
omhu og sikre, at kvinders rettigheder 
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beskyttes i henhold til forpligtelserne i 
FN's konvention om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder, 
og tage højde for de standarder, der er 
fastsat i Europarådets konvention om 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet

Or. en

Ændringsforslag 190
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Risikoen for yderligere viktimisering 
enten fra forbryderens side eller som følge 
af deltagelse i straffesagen bør begrænses
ved, at sagerne tilrettelægges på en 
koordineret måde, der behandler ofrene 
med respekt og gør det muligt for dem at få 
tillid til myndighederne. Kontakten til 
myndighederne bør forløbe så enkelt som 
muligt, og unødvendig kontakt mellem 
dem og offeret bør begrænses, f.eks. ved 
brug af videooptagelser af afhøringer og 
lovlig anvendelse heraf under retssager.
Aktørerne i retsvæsenet bør råde over så 
mange forskellige foranstaltninger som 
muligt til at undgå, at offeret belastes 
psykisk under retssagen, særligt som følge 
af visuel kontakt med forbryderen, dennes 
familie, omgangskreds eller tilhørere. Med 
henblik herpå tilskyndes medlemsstaterne 
til efter omstændighederne at indføre de 
mulige og praktiske foranstaltninger, så 
domstolsfaciliteterne omfatter separate 
venteområder for ofrene. Beskyttelse af 
offerets privatliv kan være et vigtigt middel 
til at forhindre yderligere viktimisering, og 
det kan sikres ved et bredt spektrum af 
foranstaltninger, herunder 
hemmeligholdelse af oplysninger om 

(22) Risikoen for yderligere viktimisering 
enten fra forbryderens side eller som følge 
af deltagelse i straffesagen bør begrænses 
ved, at sagerne tilrettelægges på en 
koordineret måde, der først og fremmest 
tager højde for ofrenes rettigheder og 
behov, behandler ofrene med respekt og 
gør det muligt for dem at få tillid til 
myndighederne. Kontakten til 
myndighederne bør forløbe så enkelt som 
muligt, og unødvendig kontakt mellem 
dem og offeret bør begrænses, f.eks. ved 
brug af videooptagelser af afhøringer og 
lovlig anvendelse heraf under retssager
eller gennem anvendelse af specialiserede 
hjælpetjenester for ofre. Aktørerne i 
retsvæsenet bør råde over så mange 
forskellige foranstaltninger som muligt, 
herunder effektive 
beskyttelsesforanstaltninger, der 
forhindrer alle former for kontakt mellem 
offeret og den anklagede, for at undgå, at 
offeret belastes psykisk før, under og efter
retssagen, særligt som følge af visuel 
kontakt med forbryderen, dennes familie, 
omgangskreds eller tilhørere. Med henblik 
herpå tilskyndes medlemsstaterne til efter 
omstændighederne at indføre de mulige og 
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offerets identitet og opholdssted eller 
begrænsninger i videregivelsen af disse 
oplysninger. Denne beskyttelse er særlig 
vigtig for børneofre, navnlig 
hemmeligholdelsen af barnets navn.

praktiske foranstaltninger, så 
domstolsfaciliteterne omfatter separate 
venteområder for ofrene. Beskyttelse af 
offerets privatliv kan være et vigtigt middel 
til at forhindre yderligere viktimisering, og 
det kan sikres ved et bredt spektrum af 
foranstaltninger, herunder
hemmeligholdelse af oplysninger om 
offerets identitet og opholdssted eller 
begrænsninger i videregivelsen af disse 
oplysninger. Denne beskyttelse er særlig 
vigtig for børneofre, navnlig 
hemmeligholdelsen af barnets navn.

Or. es

Ændringsforslag 191
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Risikoen for yderligere viktimisering 
enten fra forbryderens side eller som følge 
af deltagelse i straffesagen bør begrænses 
ved, at sagerne tilrettelægges på en 
koordineret måde, der behandler ofrene 
med respekt og gør det muligt for dem at få 
tillid til myndighederne. Kontakten til 
myndighederne bør forløbe så enkelt som 
muligt, og unødvendig kontakt mellem 
dem og offeret bør begrænses, f.eks. ved 
brug af videooptagelser af afhøringer og 
lovlig anvendelse heraf under retssager.
Aktørerne i retsvæsenet bør råde over så 
mange forskellige foranstaltninger som 
muligt til at undgå, at offeret belastes 
psykisk under retssagen, særligt som følge 
af visuel kontakt med forbryderen, dennes 
familie, omgangskreds eller tilhørere. Med 
henblik herpå tilskyndes medlemsstaterne 
til efter omstændighederne at indføre de 
mulige og praktiske foranstaltninger, så 
domstolsfaciliteterne omfatter separate 

(22) Risikoen for yderligere viktimisering 
enten fra forbryderens side eller som følge 
af deltagelse i straffesagen bør begrænses 
ved, at sagerne tilrettelægges på en 
koordineret måde, der behandler ofrene 
med respekt og gør det muligt for dem at
stole på myndighederne. Kontakten til 
myndighederne bør forløbe så enkelt som 
muligt, og unødvendig kontakt mellem 
dem og offeret bør begrænses, f.eks. ved 
brug af videooptagelser af afhøringer og 
lovlig anvendelse heraf under retssager.
Aktørerne i retsvæsenet bør råde over så 
mange forskellige foranstaltninger som 
muligt til at undgå, at offeret belastes 
psykisk under retssagen, særligt som følge 
af visuel kontakt med forbryderen, dennes 
familie, omgangskreds eller tilhørere. Med 
henblik herpå tilskyndes medlemsstaterne 
til efter omstændighederne at indføre de 
mulige og praktiske foranstaltninger, så 
domstolsfaciliteterne omfatter separate 
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venteområder for ofrene. Beskyttelse af 
offerets privatliv kan være et vigtigt middel 
til at forhindre yderligere viktimisering, og 
det kan sikres ved et bredt spektrum af 
foranstaltninger, herunder 
hemmeligholdelse af oplysninger om 
offerets identitet og opholdssted eller 
begrænsninger i videregivelsen af disse 
oplysninger. Denne beskyttelse er særlig 
vigtig for børneofre, navnlig
hemmeligholdelsen af barnets navn.

venteområder for ofrene. Beskyttelse af 
offerets privatliv kan være et vigtigt middel 
til at forhindre yderligere viktimisering, og 
det kan sikres ved et bredt spektrum af 
foranstaltninger, herunder 
hemmeligholdelse af oplysninger om 
offerets identitet og opholdssted eller 
begrænsninger i videregivelsen af disse 
oplysninger. Denne beskyttelse er særlig 
vigtig for børneofre, navnlig 
hemmeligholdelsen af barnets navn.

Or. es

Ændringsforslag 192
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Risikoen for yderligere viktimisering 
enten fra forbryderens side eller som følge 
af deltagelse i straffesagen bør begrænses 
ved, at sagerne tilrettelægges på en 
koordineret måde, der behandler ofrene 
med respekt og gør det muligt for dem at få 
tillid til myndighederne. Kontakten til 
myndighederne bør forløbe så enkelt som 
muligt, og unødvendig kontakt mellem 
dem og offeret bør begrænses, f.eks. ved 
brug af videooptagelser af afhøringer og 
lovlig anvendelse heraf under retssager. 
Aktørerne i retsvæsenet bør råde over så 
mange forskellige foranstaltninger som 
muligt til at undgå, at offeret belastes 
psykisk under retssagen, særligt som følge 
af visuel kontakt med forbryderen, dennes 
familie, omgangskreds eller tilhørere. Med 
henblik herpå tilskyndes medlemsstaterne 
til efter omstændighederne at indføre de 
mulige og praktiske foranstaltninger, så 
domstolsfaciliteterne omfatter separate 

(22) Risikoen for yderligere viktimisering 
enten fra forbryderens side eller som følge 
af deltagelse i straffesagen bør begrænses 
ved, at sagerne tilrettelægges på en 
koordineret måde, der behandler ofrene 
med respekt og gør det muligt for dem at få 
tillid til myndighederne. Kontakten til 
myndighederne bør forløbe så enkelt som 
muligt, og unødvendig kontakt mellem 
dem og offeret bør begrænses. Aktørerne i 
retsvæsenet bør råde over så mange 
forskellige foranstaltninger som muligt til 
at undgå, at offeret belastes psykisk under 
retssagen, særligt som følge af visuel 
kontakt med forbryderen, dennes familie, 
omgangskreds eller tilhørere. Med henblik 
herpå tilskyndes medlemsstaterne til efter 
omstændighederne at indføre de mulige og 
praktiske foranstaltninger, så 
domstolsfaciliteterne omfatter separate 
venteområder for ofrene. Beskyttelse af 
offerets privatliv kan være et vigtigt middel 
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venteområder for ofrene. Beskyttelse af 
offerets privatliv kan være et vigtigt middel 
til at forhindre yderligere viktimisering, og 
det kan sikres ved et bredt spektrum af 
foranstaltninger, herunder 
hemmeligholdelse af oplysninger om 
offerets identitet og opholdssted eller 
begrænsninger i videregivelsen af disse 
oplysninger. Denne beskyttelse er særlig
vigtig for børneofre, navnlig 
hemmeligholdelsen af barnets navn.

til at forhindre yderligere viktimisering, og 
det kan sikres ved et bredt spektrum af 
foranstaltninger, herunder 
hemmeligholdelse af oplysninger om 
offerets identitet og opholdssted. Denne 
beskyttelse er også vigtig for børneofre, 
navnlig hemmeligholdelsen af barnets 
navn.

Or. nl

Ændringsforslag 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Medlemsstaterne bør om 
nødvendigt, samtidig med at de 
anerkender princippet om ytringsfrihed, 
tilskynde medierne og journalister til at 
vedtage selvregulerende retningslinjer og 
til at træffe passende foranstaltninger til i 
forbindelse med deres 
informationsvirksomhed at sikre 
beskyttelse af ofrenes – især mindreårige 
ofres – og deres familiemedlemmers 
privat- og familieliv. Medlemsstaterne bør 
tilskynde medierne til at afholde sig fra at 
udspørge ofre på upassende tidspunkter, 
udspørge børneofre, omtale grusomme 
detaljer i forbindelse med forbrydelser, 
offentliggøre oplysninger, der ville 
indvirke negativt på ofrenes troværdighed, 
popularisere gerningsmanden eller give 
offeret skylden for forbrydelsen. 
Medlemsstaterne bør sikre, at ofrene er i 
besiddelse af effektive redskaber til at 
beskytte sig selv, hvis deres ret til respekt 
for privat- og familielivets fred er blevet 
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krænket.

Or. en

Ændringsforslag 194
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) For at fremme en mere effektiv 
beskyttelse af ofrenes rettigheder og 
interesser bør medlemsstaterne udvikle en 
generel tilgang, der inddrager mange 
forskellige myndigheder og favner bredt. 
Med hensyn hertil bør medlemsstaterne 
sikre, at der findes passende mekanismer, 
som muliggør et effektivt samarbejde 
mellem domstole, offentlige anklagere, 
retshåndhævende myndigheder, lokale og 
regionale myndigheder, passende 
udvalgte ikke-statslige organisationer og 
andre relevante organisationer. Termen 
"mekanisme" refererer til enhver formel 
eller uformel struktur som f.eks. vedtagne 
protokoller, rundbordsdrøftelser eller 
enhver anden metode, som sætter en 
række fagfolk i stand til at samarbejde på 
standardiseret vis.

Or. it

Ændringsforslag 195
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Når der i overensstemmelse med dette
direktiv skal udpeges en værge og/eller en 

(Vedrører ikke den danske tekst).
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repræsentant for et barn, kan disse roller 
varetages af samme person eller af en 
juridisk person, en institution eller en 
myndighed.

Or. nl

Ændringsforslag 196
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene.
Efter omstændighederne bør dette også
omfatte specialuddannelse.

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene.
Dette bør omfatte undervisning om de 
specifikke tjenesteydelser, som ofre bør 
henvises til, og specialuddannelse, hvis 
arbejde fokuserer på ofre med særlige 
behov.

Or. es

Ændringsforslag 197
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i personlig
kontakt med ofre under straffesager, bør 
uddannes i at klarlægge og opfylde ofrenes 
behov, både i deres grunduddannelse og i 
deres videreuddannelse – herunder ved at 
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under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse.

lære tegnsprog – på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse.

Or. hu

Begrundelse

Præcisering med henblik på at beskytte og sikre ofrenes rettigheder i overensstemmelse med 
punkt 11 og 37 i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 (om mobilitet og integrering af 
handicappede og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020).

Ændringsforslag 198
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse.

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse eller målrettet 
efteruddannelse i psykologi.

Or. it

Ændringsforslag 199
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
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ofre under straffesager, bør uddannes i at
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse.

ofre under straffesager, bør have adgang til 
og modtage passende uddannelse, så de 
kan identificere ofre, tage sig af disse og
klarlægge og opfylde deres behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse.
Medlemsstaterne bør fremme denne 
uddannelse for følgende grupper: 
politikorps, advokater, sundhedstjenester, 
socialforsorgen og socialarbejdere, 
dommere og personale ved retlige 
myndigheder, personale med ansvar for 
beskyttelsen af børns rettigheder og andre 
personer, som sandsynligvis vil komme i 
kontakt med ofre i deres arbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 200
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse.

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse. Politi, 
anklagere og andet personale, der er 
involveret i sager om kønsbaseret vold, 
bør gives uddannelse i passende metoder 
til at tage sig af ofre for denne form for 
vold på kønssensitiv vis. En sådan 
uddannelse bør institutionaliseres og 
standardiseres på tværs af 
medlemsstaterne og bør gives i nært 
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samråd med ikke-statslige organisationer 
og hjælpetjenester for ofre for 
kønsbaseret vold, der er udpeget på 
passende vis.

Or. it

Ændringsforslag 201
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, bør uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne bør dette også 
omfatte specialuddannelse.

(24) Alle offentligt ansatte, som 
sandsynligvis vil komme i kontakt med 
ofre under straffesager, kan uddannes i at 
klarlægge og opfylde ofrenes behov, både i 
deres grunduddannelse og i deres 
videreuddannelse, på et passende niveau 
under hensyn til deres kontakt med ofrene. 
Efter omstændighederne kan dette også 
omfatte specialuddannelse.

Or. nl

Ændringsforslag 202
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne bør støtte og 
arbejde tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om 

udgår
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uddannelse samt i forbindelse med 
overvågning og evaluering af virkningen 
af foranstaltninger til at støtte og beskytte 
ofre for kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 203
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet.

(25) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet. I denne forbindelse bør alle 
nationale programmer og EU-
programmer, som støtter udviklingen af 
denne form for aktiviteter, gives en 
fremtrædende plads, og unødvendigt 
bureaukrati, som organisationer, der er 
parate til at udnytte disse programmer, 
møder, bør fjernes.

Or. es

Ændringsforslag 204
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet.

(25) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet. For så vidt angår 
handicappede, bør medlemsstaterne råde 
over uddannede fagfolk, der er i stand til 
at opfylde førstnævntes behov, så de kan 
udøve deres rettigheder på lige fod med 
andre.

Or. es

Ændringsforslag 205
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet.

(25) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet som fuldtidsbeskæftigelse 
eller frivilligt, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet.
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Or. de

Begrundelse

Direktivet bør nævne frivilligt arbejde, som er en vigtig del af hjælpetjenester til ofre.

Ændringsforslag 206
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne bør støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet.

(25) Medlemsstaterne kan støtte og arbejde 
tæt sammen med 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
anerkendte og aktive ikke-statslige 
organisationer, der arbejder med ofre for 
kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet.

Or. nl

Ændringsforslag 207
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Miljøforbrydelser medfører også 
ofre: Den kollektive viktimisering og 
masseviktimiseringen, tendensen til at 
ukonventionelle ofre berøres og 
viktimiseringens ofte gradvise og tavse 
karakter gør det vanskeligt at behandle 
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miljøforbrydelser. Miljøskader og 
spørgsmålet om ofre for sådanne påvirker 
ikke blot individuelle, men også hele 
samfunds eller gruppers interesser, og det 
omfatter behovet for at overveje 
konsekvenserne af nutidens handlinger 
for de kommende generationer på 
grundlag af ansvaret på tværs af 
generationerne og for at anerkende 
eksistensen af retten for ethvert menneske 
i nuværende og kommende generationer 
til at leve i et miljø, der er passende for 
hans eller hendes sundhed og velfærd, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om 
anvendelse af Århus-konventionens 
bestemmelser om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet på Fællesskabets 
institutioner og organer1. Visse 
proceduremæssige miljørettigheder 
vedrørende bl.a. domstolsadgang kan 
sikres, hvis miljøet og dets økosystemer i 
dette direktiv anerkendes som potentielle 
ofre, som skades af ulovlig adfærd.

____________
1 EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Ændringsforslag 208
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Der kan forekomme yderligere 
viktimisering, intimidering og 
forskelsbehandling i tilfælde, hvor ofrene 
er mål for misbrug på grund af deres 
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race, religion, tro, nationalitet, alder, 
seksuelle orientering, handicap, køn eller 
sociale baggrund. En anden årsag til, at 
forbrydelser ikke anmeldes, er den lave 
grad af tillid til det strafferetlige system, 
vanskeligheder med at forstå systemet for 
indgivelse af klager og frygt for at blive 
udsat for uacceptabel behandling af 
myndighederne, som, samtidig med at de 
ikke tror på eller forstår ofre (f.eks. på 
grund af døvhed), erklærer, at sådanne 
personer har samme borgerrettigheder 
som myndighedernes repræsentanter. Der 
er også bekymring for, at de ikke vil 
respektere ofre eller ikke vil anerkende 
deres offerstatus. For at tilskynde til og 
fremme anmeldelse og for at gøre det 
muligt for ofre at bryde cirklen med 
gentagen viktimisering er det bydende 
nødvendigt, at ofrene har adgang til 
pålidelige støttetjenester, og at de 
kompetente myndigheder er villige til at 
reagere på ofrenes anmeldelser på 
respektfuld, hensynsfuld, ligelig og 
professionel vis. Der er behov for 
passende uddannelse og et ordentligt 
specialiseringsniveau hos de relevante 
myndigheder samt for bestemmelser, som 
tager ordentligt hensyn til ofrenes 
rettigheder, herunder beskyttelse mod 
intimidering og sekundær viktimisering. 
Disse foranstaltninger bør omfatte 
muligheden for, at tredjepersoner kan 
anmelde hændelser, give hjælpetjenester 
for ofre processuelle rettigheder til at 
repræsentere andre og gøre muligt at 
anvende kommunikationsteknologi såsom 
e-mail, videooptagelser, som er 
officielle/godkendte, eller som optages, og 
eventuelle andre elektroniske metoder til 
indgivelse af klager med henblik på 
optagelse af rapport.

Or. hu

Begrundelse

Der er behov for præciseringer for at sikre navnlig døves rettigheder, eftersom det ikke altid 
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er indlysende, hvorvidt døve, som kun forstå tegnsprog, også forstår det sprog, der tales i 
deres land.

Ændringsforslag 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Der kan forekomme yderligere 
viktimisering, intimidering og 
forskelsbehandling i tilfælde, hvor ofrene 
er mål for misbrug som følge af deres 
personlige karakteristika som f.eks. deres 
race, religion, tro, nationalitet, alder, 
seksuelle orientering, handicap, køn, 
kønsidentitet, kønsudtryk eller sociale 
baggrund, som er en fremtrædende årsag 
til det høje antal uanmeldte forbrydelser. 
Yderligere årsager til uanmeldte 
forbrydelser er lav tillid til det 
strafferetlige system, vanskeligheder med 
at forstå systemet for indgivelse af 
anmeldelser og frygt for at blive udsat for 
uacceptabel behandling fra 
myndighedernes side, fordi disse ikke tror 
på eller ikke respekterer og anerkender 
offeret. For at tilskynde til og fremme 
anmeldelse og for at gøre det muligt for 
ofre at bryde cirklen med gentagen 
viktimisering er det bydende nødvendigt, 
at ofrene har adgang til pålidelige 
støttetjenester, og at medlemsstaternes 
myndigheder er villige til at reagere på 
ofrenes anmeldelser på respektfuld, 
hensynsfuld, ligelig og professionel vis. 
Dette kræver tilstrækkelig uddannelse og 
et passende specialiseringsniveau for alle 
relevante myndigheders vedkommende 
såvel som bestemmelser, der tager 
tilstrækkeligt hensyn til ofres rettigheder, 
herunder retten til beskyttelse mod 
intimidering og sekundær viktimisering. 
Foranstaltningerne kan også omfatte 
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anmeldelse fra tredjeparts side, åbning af 
mulighed for, at støtteorganisationer for 
ofre kan indtræde i retssager på vegne af 
ofrene, og tilladelse til anvendelse af 
kommunikationsteknologier som e-mail 
eller indgivelse af anmeldelser via 
webstedbaserede formularer.

Or. en

Ændringsforslag 210
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Målet om at fastsætte fælles 
minimumsstandarder kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes ved, at 
medlemsstaterne handler alene, hverken 
på nationalt, regionalt eller lokalt plan, og 
kunne i stedet på grund af omfanget og de 
potentielle virkninger bedre nås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

(26) Medlemsstaterne kan selv i 
tilstrækkelig grad fastsætte 
minimumsstandarder, så forslaget til 
direktiv strider mod nærhedsprincippet, jf.
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Or. nl

Begrundelse

Nederlandene har allerede vedtaget fuldstændigt dækkende bestemmelser vedrørende støtte 
og beskyttelse til ofre for forbrydelser og har derfor ikke behov for det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 211
Auke Zijlstra
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Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Personoplysninger, der behandles som 
led i gennemførelsen af dette direktiv, bør 
beskyttes i overensstemmelse med Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager og i overensstemmelse med 
principperne i Europarådets konvention
af 28. januar 1981 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger, som alle 
medlemsstaterne har ratificeret.

(27) Personoplysninger, der behandles, 
hvis dette direktiv gennemføres, bør 
beskyttes i overensstemmelse med
national lovgivning.

Or. nl

Ændringsforslag 212
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen eller 
andre retlige procedurer i forbindelse med 
forbrydelsen og modtager anerkendelse og 
behandles med respekt og indfølelse og på 
en professionel måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med
kompetente myndigheder, hjælpetjenester 
for ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed, eller andre 
organer, der tager sig af ofre for 
forbrydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 213
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en individuel 
og professionel måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

Or. es

Ændringsforslag 214
Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde uden nogen form for 
forskelsbehandling på grund af køn, farve, 
etnisk eller social oprindelse, genetiske 
anlæg, sprog, religion eller tro, politiske 
eller andre anskuelser, nationalitet, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, kønsidentitet og -
udtryk, seksuel orientering, indvandrings-
og opholdsstatus, helbredstilstand 
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(herunder hiv og aids) i enhver kontakt 
med offentlige myndigheder, 
hjælpetjenester for ofre og tjenester, der 
tilbyder genoprettende retfærdighed.

Or. en

Ændringsforslag 215
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet uanset deres juridiske 
status får en passende beskyttelse og støtte 
og kan deltage i straffesagen og modtager 
anerkendelse og behandles med respekt og 
indfølelse og på en professionel måde uden
nogen form for forskelsbehandling i enhver 
kontakt med kompetente myndigheder, 
hjælpetjenester for ofre og tjenester, der 
tilbyder genoprettende retfærdighed.

Or. en

Ændringsforslag 216
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i hele straffesagen 
og modtager anerkendelse og behandles 
med respekt og indfølelse og på en 
professionel måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
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ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

Or. it

Ændringsforslag 217
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivets formål er at sikre, at alle ofre 
for kriminalitet får en passende beskyttelse 
og støtte og kan deltage i straffesagen og 
modtager anerkendelse og behandles med 
respekt og indfølelse og på en professionel 
måde uden nogen form for 
forskelsbehandling i enhver kontakt med 
offentlige myndigheder, hjælpetjenester for 
ofre og tjenester, der tilbyder 
genoprettende retfærdighed.

Direktivets formål er at sikre, at alle 
uskyldige ofre for kriminalitet får en 
passende beskyttelse og støtte og kan 
deltage i straffesagen og modtager 
anerkendelse og behandles med respekt og 
indfølelse og på en professionel måde uden 
nogen form for forskelsbehandling i enhver 
kontakt med offentlige myndigheder, 
hjælpetjenester for ofre og tjenester, der 
tilbyder genoprettende retfærdighed.

Or. it

Ændringsforslag 218
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en fysisk person, som har lidt skade, 
herunder fysisk eller psykisk overlast, eller 
er påført følelsesmæssig lidelse eller 
økonomisk tab, som direkte er forvoldt ved 
en forbrydelse

i) en fysisk person, som individuelt eller 
kollektivt har lidt skade, herunder fysisk 
eller psykisk overlast, eller er påført 
følelsesmæssig lidelse eller økonomisk tab, 
som direkte er forvoldt ved en forbrydelse
eller, eller væsentlig forringelse af deres 
grundlæggende rettigheder som følge af 
en handling eller undladelse heraf, der 
strider mod gældende straffelovgivning i 
medlemsstaterne, herunder lovgivning, 
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der forbyder magtmisbrug 

Or. en

Ændringsforslag 219
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en fysisk person, som er udsat for 
forskelsbehandling i sit private, sociale 
eller offentlige liv på grund af sin 
seksuelle, sproglige eller etniske identitet 
eller filosofiske, ideologiske, politiske eller 
kulturelle overbevisning

Or. it

Ændringsforslag 220
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) en fysisk person, som er mål for planer 
– fra terrorgrupper, kriminelle 
organisationer, mafiaorganisationer eller 
organiserede kriminelle grupper, som kan 
handle, hvornår det skal være – som har 
til formål at true denne persons liv, 
begrænse vedkommendes ytrings- og 
bevægelsesfrihed, deltagelse i det sociale 
og offentlige liv eller forårsage økonomisk 
og psykologisk skade

Or. it
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Ændringsforslag 221
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) en fysisk person, som efter at have 
samarbejdet med domstolene permanent 
trues af terrorgrupper, kriminelle 
organisationer, mafiaorganisationer eller 
organiserede kriminelle grupper, som kan 
handle, hvornår det skal være

Or. it

Ændringsforslag 222
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. i d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

id) en fysisk person, hvis materielle eller 
psykiske livsbetingelser er blevet reduceret 
på en måde, der er upassende for 
mennesker 

Or. it

Ændringsforslag 223
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) familiemedlemmer til en person, hvis 
død er forvoldt af en forbrydelse

ii) umiddelbare familiemedlemmer til et 
offer, hvis død er forvoldt af en forbrydelse
eller personer, som dette offer har 
forsørgerpligt over for, og personer, som 
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har lidt skade, da de greb ind for at 
hjælpe ofre i nød eller for at forebygge 
viktimisering 

Or. en

Ændringsforslag 224
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) familiemedlemmer til en person, hvis 
død er forvoldt af en forbrydelse

ii) familiemedlemmer til en person, hvis 
død eller fysiske eller mentale 
funktionsnedsættelse er forvoldt af en 
forbrydelse

Or. en

Ændringsforslag 225
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) familiemedlemmer til en person, hvis 
død er forvoldt af en forbrydelse

ii) familiemedlemmer til og fostre 
tilhørende en person, hvis død eller 
handicap er forvoldt af en forbrydelse

Or. hu

Begrundelse

The emergence of permanent disability – which manifests ‘objectively’, in physical reality, as 
well as mentally – is a real hindrance when using a built environment which has not been 
rendered accessible. The loss of an embryo must not be regarded as simply a (serious) 
physical injury, since in European countries embryos can have legal capacity with retroactive 
effect which is linked to the live birth and is conditional (e.g. in the area of inheritance), 
whilst another body part which is lost cannot. (Making a deliberate and violent change to 
intestate succession gives rise to a different situation).
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Ændringsforslag 226
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) familiemedlemmer til en person, hvis 
død er forvoldt af en forbrydelse

ii) familiemedlemmer til en person, hvis 
død er direkte forvoldt af en forbrydelse, 
og som derfor har lidt skade

Or. en

Ændringsforslag 227
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) det miljø, som lider skade på grund af 
en forbrydelse. Medlemsstaterne sikrer, at 
enhver gruppe, stiftelse og forening, som 
ifølge sine vedtægter i henhold til national 
lovgivning har til formål at beskytte 
miljøet, kan udøve de rettigheder, der er 
omhandlet i dette direktivs kapitel 3

Or. en

Ændringsforslag 228
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) mindreårige, som er efterkommere 
efter et offer, som har lidt fysisk eller 
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mental skade som følge af en påstået 
kriminel handling, eller personer, som 
dette offer har forsørgerpligt over for

Or. en

Ændringsforslag 229
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) familiemedlemmer til en person, hvis 
død er blevet forårsaget af en kriminel 
handling, eller en person eller personer 
ankerkendt som værge eller repræsentant 
for et offer, der på tidspunktet for eller 
efter forbrydelsen blev gjort delvis eller 
fuldstændig handicappet

Or. hu

Begrundelse

The emergence of permanent disability – which manifests ‘objectively’, in physical reality, as 
well as mentally – is a real hindrance because of a built environment which has not been 
rendered accessible. The loss of an embryo must not be regarded as simply a (serious) 
physical injury, since in European countries embryos can have legal capacity with retroactive 
effect which is linked to the live birth and conditional (e.g. in the area of inheritance), whilst 
another body part which is lost cannot. (The question of making a deliberate and violent 
change to intestate succession should be raised here).

Ændringsforslag 230
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) familiemedlemmer til en person, der 
er blevet alvorligt såret som følge af en 
forbrydelse, eller støttepersoner, som har 
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officiel godkendelse til at bistå ofre, der 
kræver betragtelig støtte for at udøve 
deres rets- og handleevne, før eller efter 
forbrydelsen 

Or. lt

Ændringsforslag 231
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "familiemedlemmer": offerets 
ægtefælle, papirløst samlevende, 
registrerede partner, slægtning i direkte 
linje, brødre og søstre samt personer, som 
offeret har forsørgerpligt over for

udgår

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til papirløst samlevende og registrerede partnere synes malplaceret, i 
betragtning af at sådanne forhold ikke anerkendes i et stort antal medlemsstater. Det er 
overordnet set at foretrække, hvis bestemmelsen fjernes, således at respekten for de nationale 
kompetencer inden for familieretten sikres.

Ændringsforslag 232
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "familiemedlemmer": offerets ægtefælle,
papirløst samlevende, registrerede 
partner, slægtning i direkte linje, brødre 
og søstre samt personer, som offeret har 
forsørgerpligt over for

b) "familiemedlemmer": offerets ægtefælle,
den person, der lever sammen med offeret
i et fast nært forhold på et stabilt og varigt 
grundlag i en fælles husholdning, 
slægtningе i direkte linje, søskende samt 
personer, som offeret har forsørgerpligt 
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over for

Or. en

Ændringsforslag 233
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "papirløst samlevende": en person, der 
lever sammen med offeret i et stabilt og 
varigt forhold, uden at det pågældende 
forhold er registreret hos nogen 
myndighed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 234
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "papirløst samlevende": en person, der 
lever sammen med offeret i et stabilt og 
varigt forhold, uden at det pågældende 
forhold er registreret hos nogen 
myndighed

udgår

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til papirløst samlevende i artikel 2, litra c), synes malplaceret, i betragtning af 
at sådanne forhold ikke anerkendes i et stort antal medlemsstater. Det er overordnet set at 
foretrække, hvis bestemmelsen fjernes, således at respekten for de nationale kompetencer 
inden for familieretten sikres.
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Ændringsforslag 235
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "papirløst samlevende": en person, der 
lever sammen med offeret i et stabilt og 
varigt forhold, uden at det pågældende 
forhold er registreret hos nogen myndighed

c) "papirløst samlevende": enhver person, 
der uden forskelsbehandling lever 
sammen med offeret i et stabilt og varigt 
forhold, uden at det pågældende forhold er 
registreret hos nogen myndighed

Or. en

Ændringsforslag 236
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "registreret partner": en person, 
offeret har indgået et registreret 
partnerskab med i henhold til en 
medlemsstats lovgivning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "registreret partner": en person, 
offeret har indgået et registreret 
partnerskab med i henhold til en 
medlemsstats lovgivning

udgår
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Or. en

Begrundelse

Henvisningen til papirløst samlevende i artikel 2, litra c), synes malplaceret, i betragtning af 
at sådanne forhold ikke anerkendes i et stort antal medlemsstater. Det er overordnet set at 
foretrække, hvis bestemmelsen fjernes, således at respekten for de nationale kompetencer 
inden for familieretten sikres.

Ændringsforslag 238
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål at føre offeret og den 
tiltalte sammen, så de af egen fri vilje kan
nå til enighed om, hvordan den skade, der 
er sket ved forbrydelsen, kan oprettes

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål fremme processen med at 
nå til enighed om en udenretslig 
bilæggelse af sagen gennem en frivillig 
aftale, hvori den tiltalte erkender sit 
ansvar for forbrydelsen og giver lovning 
på erstatning, skadesgodtgørelse og 
erstatning til offeret, forudsat at offeret er 
enigt heri, og at den tiltalte opfylder de 
pålagte krav

Or. es

Ændringsforslag 239
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål at føre offeret og den
tiltalte sammen, så de af egen fri vilje kan 
nå til enighed om, hvordan den skade, der 
er sket ved forbrydelsen, kan oprettes

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål fremme processen med at
genoprette retfærdigheden, hvor den 
tiltalte påtager sig ansvaret, går ind på at 
betale offeret godtgørelse og erstatning 
for skader, hvilket kan føre til en 
udenretslig bilæggelse af sagen, forudsat 
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at offeret er enigt heri, og den tiltalte 
opfylder de pålagte erstatningskrav

Or. en

Begrundelse

Ordlyden virker problematisk: Der står, at hvis offeret og den tiltalte ”finder en løsning på et 
fælles problem” og det anerkendes ikke, at den ene person, offeret, er blevet gjort til offer af 
den anden, den tiltalte.

Ændringsforslag 240
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål at føre offeret og den 
tiltalte sammen, så de af egen fri vilje kan 
nå til enighed om, hvordan den skade, der 
er sket ved forbrydelsen, kan oprettes

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål at føre offeret og den 
tiltalte sammen, så de af egen fri vilje kan 
nå til enighed om, hvordan den skade, der 
er sket ved forbrydelsen, kan oprettes. Det 
er en metode til at opnå retfærdighed, som 
fokuserer på ofrenes, gerningsmændenes 
og de involverede lokalsamfunds behov i 
stedet for at opfylde abstrakte juridiske 
principper eller straffe gerningsmanden

Or. en

Ændringsforslag 241
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål at føre offeret og den 
tiltalte sammen, så de af egen fri vilje kan 
nå til enighed om, hvordan den skade, der 

e) "genoprettende retfærdighed": tjenester, 
der har til formål at føre offeret og den 
tiltalte sammen, så de af egen fri vilje kan 
nå til enighed om, hvordan den skade, der 
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er sket ved forbrydelsen, kan oprettes er sket ved forbrydelsen, kan oprettes.
Genoprettende retfærdighed kan finde 
sted direkte gennem møder mellem offeret 
og gerningsmanden eller ved indirekte 
kontakt, hvor offeret ikke møder 
gerningsmanden

Or. en

Ændringsforslag 242
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "handicappede": personer med en 
fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk 
funktionsnedsættelse, som i samspil med 
forskellige barrierer kan hæmme dem i 
fuldt ud og effektivt at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 242
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "hjælpetjenester for ofre": tjenester, 
der tilbyder fuld eller delvis støtte, 
herunder ledsagelse eller repræsentation 
af offeret i retten; disse tjenester skal være 
uafhængige, og deres vigtigste formål er 
at forsvare offerets rettigheder og behov; 
hjælpetjenester for ofre omfatter også 
eksperthjælp til specifikke offergrupper 
som f. eks. ofre for kønsbaseret vold, 
børn, ofre for terrorangreb osv.

Or. es
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Ændringsforslag 243
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "kønsbaseret vold": vold rettet mod 
en kvinde, fordi hun er en kvinde, eller 
som rammer kvinder i uforholdsmæssig 
grad, eller som er rettet mod en person på 
grund af vedkommendes køn eller 
kønsidentitet

Or. en

Ændringsforslag 244
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "kønsbaseret vold": vold mod 
kvinder, hvilket er en form for 
diskrimination ifølge konventionen om 
afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder, og som er 
rettet mod en kvinde, fordi hun er en 
kvinde, eller som rammer kvinder i 
uforholdsmæssig grad, eller som er rettet 
mod en person på grund af 
vedkommendes køn eller kønsidentitet

Or. en

Ændringsforslag 245
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "kønsbaseret vold": en forbrydelse 
begået mod en person på grund af 
vedkommendes køn eller kønsidentitet, 
eller som rammer personer af et bestemt 
køn eller en bestemt kønsidentitet i 
uforholdsmæssig grad, og offeret som 
følge heraf lider fysisk eller psykisk 
overlast eller påføres følelsesmæssig 
lidelse eller økonomisk tab 

Or. en

Ændringsforslag 246
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "kønsbaseret vold": vold rettet mod 
en person på grund af vedkommendes 
køn, kønsidentitet eller kønsudtryk

Or. en

Ændringsforslag 247
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb)"vold i nære forhold": vold begået 
mod et offer af en person, der er eller 
tidligere var offerets ægtefælle eller 
partner eller er et andet familiemedlem til 
offeret. Kvinder rammes i 
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uforholdsmæssig grad af denne type vold.

Or. en

Ændringsforslag 248
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "vold i nære forhold": vold begået 
mod et offer af en person, der er eller 
tidligere var offerets ægtefælle eller 
partner eller er et andet familiemedlem til 
offeret. Kvinder rammes i 
uforholdsmæssig grad af denne type vold, 
og forbrydelsen forværres af, at de 
desuden ofte er afhængige af den tiltalte 
på det økonomiske, sociale eller 
boligmæssige plan.

Or. en

Ændringsforslag 249
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "vold i nære forhold": en forbrydelse 
begået mod et offer af en person, der er 
eller tidligere var offerets ægtefælle eller 
partner eller er et andet familiemedlem til 
offeret, uanset om gerningsmanden deler 
eller har delt husholdning med offeret 
eller ikke, og offeret som følge heraf lider 
fysisk eller psykisk overlast eller påføres 
følelsesmæssig lidelse eller økonomisk 
tab. 
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Or. en

Ændringsforslag 250
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre uden 
unødigt ophold modtager følgende 
information fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre straks 
modtager følgende information fra deres 
første kontakt med den myndighed, der har 
kompetence til at modtage en anmeldelse 
af en forbrydelse.

Or. en

Ændringsforslag 251
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre uden 
unødigt ophold modtager følgende 
information fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre uden 
unødigt ophold og på et sprog, de forstår, 
om fornødent under anvendelse af 
kommunikationsteknikker, der er særligt 
egnede til børn, modtager følgende 
information fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Or. en

Ændringsforslag 252
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre uden 
unødigt ophold modtager følgende 
information fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre uden 
unødigt ophold modtager følgende 
information – i den af offeret ønskede 
form (skriftligt, mundtligt og/eller på 
tegnsprog) - fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Or. hu

Begrundelse

Det må gøres klart, at oplysningerne bør tilpasses offerets behov.

Ændringsforslag 253
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre uden 
unødigt ophold modtager følgende 
information fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre uden 
unødigt ophold og på et sprog, de forstår, 
om fornødent under anvendelse af 
kommunikationsteknikker, der er særligt 
egnede til børn, modtager følgende 
information fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Or. en

Ændringsforslag 254
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre uden (vedrører ikke den danske tekst).
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unødigt ophold modtager følgende 
information fra deres første kontakt med 
den myndighed, der har kompetence til at 
modtage en anmeldelse af en forbrydelse.

Or. it

Ændringsforslag 255
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) al nødvendig information om deres 
rettigheder, herunder retten til en 
retfærdig rettergang, adgang til en 
advokat, retten til tolkning og retten til at 
klage;

Or. en

Ændringsforslag 256
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvilken form for støtte de kan få c) hvilken form for støtte de kan få, og fra 
hvem

Or. en

Ændringsforslag 257
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvilken form for støtte de kan få c) hvilken form for støtte de har ret til

Or. it

Ændringsforslag 258
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om, hvilke procedurer der 
følger efter anmeldelsen af en forbrydelse, 
og om, hvilken rolle offeret spiller i 
forbindelse med disse procedurer

d) oplysninger om, hvilke procedurer der 
følger efter anmeldelsen af en forbrydelse, 
og om, hvilken rolle offeret spiller i 
forbindelse med disse procedurer, 
inklusive om forløbet af voksen- og 
ungdomsprocesser, herunder om 
(børne)ofres rolle, vigtigheden af 
vidneudsagn, tidspunktet for og formen af 
disse samt de måder, hvorpå afhøringer 
vil blive gennemført under efterforskning 
og retssag;

Or. en

Ændringsforslag 259
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) oplysninger om, i hvilket omfang og på 
hvilke betingelser de har krav på juridisk 
rådgivning, retshjælp eller enhver anden 
form for rådgivning

f) oplysninger om, på hvilke betingelser de 
har krav på juridisk rådgivning, retshjælp 
eller enhver anden form for uafhængig og 
professionel rådgivning

Or. en
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Ændringsforslag 260
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) oplysninger om, i hvilket omfang og på 
hvilke betingelser de har krav på juridisk 
rådgivning, retshjælp eller enhver anden 
form for rådgivning

f) oplysninger om, i hvilket omfang og på 
hvilke betingelser de har krav på juridisk 
rådgivning, retshjælp eller enhver anden 
form for rådgivning, inklusive sproglig 
hjælp

Or. it

Ændringsforslag 261
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g a) i hvilken udstrækning og på hvilke 
betingelser de har krav på tolkning og 
oversættelse, herunder oversættelse til 
tegnsprog;

Or. hu

Begrundelse

Der bør også være bestemmelser om tolkning, inklusive mere ensartet adgang til, at personer 
anvender deres eget lands tegnsprog, navnlig under hensyntagen til Europa-Parlamentet 
beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og den 
europæiske handicapstrategi for 2010-2020, navnlig punkt L og 11 heri.

Ændringsforslag 262
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) oplysninger om, hvilke særlige 
faciliteter de kan benytte sig af for at 
beskytte deres interesser, hvis de har bopæl 
i en anden medlemsstat

h) oplysninger om, hvilke særlige 
faciliteter de kan benytte sig af for at 
beskytte deres interesser, hvis de har bopæl 
i en anden medlemsstat som f.eks. 
anmodning om udstedelse af en 
europæisk beskyttelsesordre.

Or. en

Ændringsforslag 263
Rosario Crocetta

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) oplysninger om, hvilke særlige 
faciliteter de kan benytte sig af for at 
beskytte deres interesser, hvis de har bopæl 
i en anden medlemsstat

h) hvilke særlige mekanismer ofre kan 
anvende til at beskytte deres interesser, 
hvis de har bopæl i en anden stat.

Or. it

Ændringsforslag 264
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvis de er i statens varetægt eller på 
institution, hvilke særlige mekanismer de 
kan anvende til at henvende sig til og 
rapportere til en kompetent instans

Or. en
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Ændringsforslag 265
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) vejledning i, hvordan der kan indgives 
klage, hvis deres rettigheder tilsidesættes

i) procedurerne for indgivelse af klage, 
hvis deres rettigheder tilsidesættes af den 
kompetente myndighed, der medvirker i 
forbindelse med en straffesag

Or. en

Ændringsforslag 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) hvordan og på hvilke betingelser de 
kan opnå beskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 267
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger sikrer medlemsstaterne, at 
ofre, der lider af store traumer, gives 
følgende oplysninger:
a) oplysninger om, i hvor stort et omfang 
de har ret til at modtage lægehjælp
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b) oplysninger om, i hvilket omfang de 
har ret til at modtage specialiseret hjælp 
og hensigtsmæssig hjælp
c) oplysninger om, hvor og på hvilke 
betingelser de kan få hjælp til at finde en 
egnet alternativ bolig, hvor der er truffet 
hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger.
d) hvordan og på hvilke betingelser de 
kan opnå beskyttelse og flytte inden for 
Unionen med samme grad af beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Psykologisk bistand kan være vigtig for ofrene, men er ikke altid nok; ofre for vold i hjemmet 
kan f.eks. have behov for øjeblikkelig økonomisk støtte, fordi de har været økonomisk 
afhængige af anklagede. Dette kan være meget presserende: til tider har ofrene end ikke 
penge til at købe mad til sig selv og deres børn; derfor er det bedre at tale om 
”hensigtsmæssig” hjælp.

Ændringsforslag 268
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er offeret et barn, er det helt essentielt, at 
det får alle de oplysninger, der er anført i 
stk. 1 på passende vis. Disse oplysninger 
skal være let tilgængelige og give klar 
vejledning om de relevante procedurer.

Or. fr

Ændringsforslag 269
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 3 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Informationen gives enten mundtligt eller 
skriftligt og i et enkelt og letforståeligt 
sprog, der tager hensyn til offerets særlige 
behov og de konkrete omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 270
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der ikke 
forstår eller taler den respektive 
medlemsstats sprog, får de i stk. 1 anførte 
oplysninger på et sprog, de forstår.

Or. en

Ændringsforslag 271
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre får 
oplysning om deres ret til at få følgende 
informationer om deres sag, og at de 
modtager informationerne, når de har 
udtrykt ønske herom:

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre uden 
unødig forsinkelse får oplysning om deres 
ret til at få følgende informationer om 
deres sag:

Or. en
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Ændringsforslag 272
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre får 
oplysning om deres ret til at få følgende 
informationer om deres sag, og at de 
modtager informationerne, når de har 
udtrykt ønske herom:

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre straks 
får oplysning om deres ret til at få følgende 
informationer om deres sag, medmindre de 
udtrykkeligt har ønsket ikke at modtage 
sådan information.

Or. en

Ændringsforslag 273
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre får 
oplysning om deres ret til at få følgende 
informationer om deres sag, og at de 
modtager informationerne, når de har 
udtrykt ønske herom:

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre på et 
sprog, de forstår, får oplysning om deres 
ret til at få følgende informationer om 
deres sag, og at de modtager 
informationerne, når de har udtrykt ønske 
herom:

Or. en

Ændringsforslag 274
Angelika Werthmann

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) information om alle afgørelser, der 
afslutter den straffesag, som er blevet 
indledt som følge af offerets anmeldelse af 

a) information om alle afgørelser, der 
afslutter den straffesag, som er blevet 
indledt som følge af offerets anmeldelse af 
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en forbrydelse, såsom en afgørelse om ikke 
at fortsætte efterforskningen eller 
retsforfølgelsen eller en afgørelse om af
afslutte den, med angivelse af afgørelsens 
begrundelse, eller en endelig dom i en 
retssag, herunder den idømte straf

en forbrydelse, såsom en afgørelse om ikke 
at fortsætte efterforskningen eller 
retsforfølgelsen eller en afgørelse om at
afslutte den, med angivelse af afgørelsens 
begrundelse, eller en endelig dom i en 
retssag, eller en jurys afgørelse uden 
angivelse af begrundelsen i henhold til 
national lov, herunder den idømte straf

Or. en

Ændringsforslag 275
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) information om alle afgørelser, der 
afslutter den straffesag, som er blevet 
indledt som følge af offerets anmeldelse af 
en forbrydelse, såsom en afgørelse om ikke 
at fortsætte efterforskningen eller 
retsforfølgelsen eller en afgørelse om af
afslutte den, med angivelse af afgørelsens 
begrundelse, eller en endelig dom i en 
retssag, herunder den idømte straf

a) information om alle afgørelser, der 
afslutter straffesagen, såsom en afgørelse 
om ikke at fortsætte efterforskningen eller 
retsforfølgelsen eller en afgørelse om at
afslutte den, med angivelse af afgørelsens 
begrundelse, eller en endelig dom i en 
retssag, herunder den idømte straf

Or. en

Ændringsforslag 276
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) information, der sætter offeret i stand til 
at forstå, hvor langt den straffesag, der er 
indledt som følge af offerets anmeldelse af 
en forbrydelse, er kommet, medmindre det 
under ekstraordinære omstændigheder vil 

b) information, der sætter offeret i stand til 
at forstå, hvor langt straffesagen er 
kommet, medmindre det under 
ekstraordinære omstændigheder vil kunne 
være til skade for sagens behandling
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kunne være til skade for sagens behandling

Or. en

Ændringsforslag 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) information om adgangen til 
sundhedstjenester, psykologiske tjenester, 
sociale tjenester og andre relevante 
tjenester samt midlerne til at benytte 
sådanne tjenester før, under eller efter, at 
en retssag er gennemført, udsat eller 
aflyst sammen med juridisk eller anden 
bistand eller repræsentation og 
økonomisk nødhjælp, om nødvendigt

Or. en

Ændringsforslag 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) information om forløbet af voksen- og 
ungdomsprocesser, herunder om 
børneofres rolle, vigtigheden af 
vidneudsagn, tidspunktet for og formen af 
disse samt de måder, hvorpå afhøringer 
vil blive gennemført under efterforskning 
og retssag

Or. en
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Ændringsforslag 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) information om de eksisterende 
støttemekanismer for ofre, når disse 
foretager anmeldelse og om deltagelsen i 
efterforskningen og retssagen

Or. en

Ændringsforslag 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne 
information, hvis de har udtrykt ønske 
herom.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene uden 
unødig forsinkelse får mulighed for at få 
meddelelse om, hvornår den person, der er 
arresteret, varetægtsfængslet, retsforfulgt 
eller dømt for forbrydelser, der vedrører 
dem, løslades eller er flygtet fra forvaring. 
Ofre skal også informeres om alle 
foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte dem, som f.eks. tilhold og forbud 
mod kontakt. Medlemsstaterne sikrer, at 
ofrene gives effektiv hjælp og bistand, når 
de modtager denne information.

Or. en

Ændringsforslag 281
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne information, 
hvis de har udtrykt ønske herom.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene uden
unødig forsinkelse får mulighed for at få 
meddelelse om, hvornår den person, der er 
arresteret, varetægtsfængslet, retsforfulgt 
eller dømt for forbrydelser, der vedrører 
dem, løslades eller er flygtet fra forvaring, 
herunder varetægtsfængsling. Ofre 
informeres desuden uden unødig 
forsinkelse om alle tilhold udstedt af de 
strafferetlige myndigheder med henblik 
på beskyttelse af ofre, som f.eks. forbud 
mod kontakt. Medlemsstaterne sikrer, at 
ofrene gives effektiv hjælp og bistand, når 
de modtager denne information. Ofre skal 
have denne information, medmindre den 
kompetente myndighed er klar over, at 
meddelelsen om løsladelse sandsynligvis 
vil føre til fortræd mod gerningsmanden.

Or. en

Ændringsforslag 282
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne 
information, hvis de har udtrykt ønske 
herom.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades, medmindre de udtrykkeligt har 
ønsket ikke at modtage sådan 
information.

Or. en

Ændringsforslag 283
Judith Sargentini
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne information, 
hvis de har udtrykt ønske herom.

2. Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades fra enhver form for forvaring. 
Alle ofre skal have denne information, hvis 
de har udtrykt ønske herom.

Or. en

Ændringsforslag 284
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne information, 
hvis de har udtrykt ønske herom.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne information, 
hvis de har udtrykt ønske herom, og deres 
afgørelse kan ændres når som helst.

Or. it

Ændringsforslag 285
Sonia Alfano

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene uden 
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mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne 
information, hvis de har udtrykt ønske 
herom.

unødig forsinkelse får mulighed for at få 
meddelelse om, hvornår den person, der er 
arresteret, varetægtsfængslet, retsforfulgt 
eller dømt for forbrydelser, der vedrører 
dem, løslades eller er flygtet fra forvaring. 
Medlemsstaterne sikrer, at ofrene gives 
effektiv hjælp og bistand, når de modtager 
denne information.

Or. it

Ændringsforslag 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene får 
mulighed for at få meddelelse om, hvornår 
den person, der retsforfølges eller er blevet 
dømt for forbrydelser, der vedrører dem, 
løslades. Ofre skal have denne information, 
hvis de har udtrykt ønske herom.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene uden 
unødig forsinkelse får mulighed for at få 
meddelelse om, hvornår den person, der er 
arresteret, varetægtsfængslet, retsforfulgt 
eller dømt for forbrydelser, der vedrører 
dem, løslades eller er flygtet fra forvaring. 
Medlemsstaterne sikrer, at ofrene gives 
effektiv hjælp og bistand, når de modtager 
denne information, herunder retten til at 
anke, om muligt. Ofre skal have denne 
information, medmindre den kompetente 
myndighed er vidende om, at meddelelsen 
om løsladelse sandsynligvis vil føre til
fortræd mod gerningsmanden.

Or. en

Ændringsforslag 287
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der 
meddeler, at de ikke ønsker at få 
informationen i stk. 1 og 2, ikke får denne 
information.

3. Medlemsstaterne sikrer ofrenes ret til på 
et hvilket som helst tidspunkt at ændre 
deres beslutning om at modtage eller ikke 
at modtage de i stk. 1 og 2 nævnte 
informationer.

Or. en

Ændringsforslag 288
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene forstår enhver kontakt, de 
har med offentlige myndigheder i
straffesager, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene og deres 
familiemedlemmer fuldt ud forstår enhver 
kontakt, de har med kompetente
myndigheder, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt, fra deres første kontakt 
med dem under og efter afslutningen af 
straffesager eller andre sager i forbindelse 
med forbrydelsen, også når disse 
myndigheder videregiver information.

Or. es

Ændringsforslag 289
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene forstår enhver kontakt, de 
har med offentlige myndigheder i 
straffesager, og fuldt ud forstås under 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene forstår enhver kontakt, de 
har med offentlige myndigheder i 
straffesager, og fuldt ud forstås under 
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denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information.

denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information. Der tages med 
henblik herpå særligt hensyn til 
forståelses- eller 
kommunikationsvanskeligheder, som kan 
skyldes et handicap, i hvilken forbindelse 
tilgængelige medier og formater 
prioriteres højt.

Or. es

Ændringsforslag 290
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene forstår enhver kontakt, de 
har med offentlige myndigheder i 
straffesager, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene forstår enhver kontakt, de 
har med kompetente myndigheder i 
straffesager, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information.

Or. en

Ændringsforslag 291
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene forstår enhver kontakt, 
de har med offentlige myndigheder i 
straffesager, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at alle ofre forstår enhver kontakt, 
de har med offentlige myndigheder i 
straffesager, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information.

Or. en
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Ændringsforslag 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene forstår enhver kontakt, 
de har med offentlige myndigheder i 
straffesager, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt, også når disse myndigheder 
videregiver information.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at alle ofre, under hensyntagen til 
deres individuelle og specifikke behov,
forstår enhver kontakt, de har med 
offentlige myndigheder i straffesager, og 
fuldt ud forstås under denne kontakt, også 
når disse myndigheder videregiver 
information.

Or. en

Ændringsforslag 293
Nathalie Griesbeck

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår stk. 1, udvises der særlig 
omhu, når offeret er et barn.

Or. fr

Ændringsforslag 294
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der ikke 
forstår eller taler sproget, der anvendes 

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der ikke 
forstår eller taler sproget, der anvendes 
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under den pågældende straffesag, hvis de 
ønsker det, får vederlagsfri tolkning under 
alle udspørgninger og afhøringer af offeret 
under straffesagen hos de myndigheder, 
der forestår efterforskningen, og hos de 
retslige myndigheder, herunder under 
politiets afhøring, og tolkning under alle 
retsmøder og alle nødvendige forberedende 
retsmøder, de deltager i.

under den pågældende straffesag, får 
vederlagsfri tolkning under alle 
udspørgninger og afhøringer af offeret 
under straffesagen hos de myndigheder, 
der forestår efterforskningen, og hos de 
retslige myndigheder, herunder under 
politiets afhøring, og tolkning under alle 
retsmøder og alle nødvendige forberedende 
retsmøder, de deltager i samt i forbindelse 
med al kommunikation med deres 
juridiske rådgiver.

Or. en

Ændringsforslag 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der ikke 
forstår eller taler sproget, der anvendes 
under den pågældende straffesag, hvis de 
ønsker det, får vederlagsfri tolkning under 
alle udspørgninger og afhøringer af offeret 
under straffesagen hos de myndigheder, 
der forestår efterforskningen, og hos de 
retslige myndigheder, herunder under 
politiets afhøring, og tolkning under alle 
retsmøder og alle nødvendige forberedende 
retsmøder, de deltager i.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der ikke 
forstår eller taler sproget, der anvendes 
under den pågældende straffesag, hvis de 
ønsker det, får vederlagsfri tolkning under 
alle udspørgninger og afhøringer af offeret 
under straffesagen hos de myndigheder, 
der forestår efterforskningen, og hos de 
retslige myndigheder, herunder under 
politiets afhøring, og tolkning under alle 
retsmøder og alle nødvendige forberedende 
retsmøder, de deltager i. Denne tolkning 
skal tage hensyn til offerets specifikke 
behov og den udstrækning, i hvilken dette 
måtte have behov for supplerende bistand 
til at forstå den fulde mening og de fulde 
konsekvenser af ethvert indlæg. Der 
træffes foranstaltninger til at sikre, at 
dette forklares på følsom og brugervenlig 
vis, der tager passende hensyn til offerets 
alder og modenhedsniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 296
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der ikke 
forstår eller taler sproget, der anvendes 
under den pågældende straffesag, hvis de 
ønsker det, får vederlagsfri tolkning under 
alle udspørgninger og afhøringer af offeret 
under straffesagen hos de myndigheder, 
der forestår efterforskningen, og hos de 
retslige myndigheder, herunder under 
politiets afhøring, og tolkning under alle 
retsmøder og alle nødvendige forberedende 
retsmøder, de deltager i.

1. Medlemsstaterne kan sikre, at ofre, der 
ikke forstår eller taler sproget, der 
anvendes under den pågældende straffesag, 
hvis de ønsker det, får vederlagsfri tolkning 
under alle udspørgninger og afhøringer af 
offeret under straffesagen hos de 
myndigheder, der forestår efterforskningen, 
og hos de retslige myndigheder, herunder 
under politiets afhøring, og tolkning under 
alle retsmøder og alle nødvendige 
forberedende retsmøder, de deltager i.

Or. nl

Ændringsforslag 297
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der 
ønsker at anmelde en forbrydelse, og som 
ikke forstår eller taler den kompetente 
myndigheds sprog, sættes i stand til at 
foretage anmeldelse. Med henblik herpå 
sikrer medlemsstaterne som et minimum, 
at ofrene ved anmeldelsen af forbrydelsen 
modtager bistand på et sprog, de forstår.

Or. en

Ændringsforslag 298
Judith Sargentini
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der 
ønsker at anmelde en forbrydelse, og som 
ikke forstår eller taler den kompetente 
myndigheds sprog, sættes i stand til at 
foretage anmeldelse. Medlemsstaterne 
sikrer som et minimum, at ofrene i 
forbindelse med anmeldelse af en 
forbrydelse modtager bistand på et sprog, 
de forstår. Medlemsstaterne sikrer, at ofre 
orienteres om deres ret til bistand på enkel 
og letforståelig vis på et sprog, de forstår.

Or. en

Ændringsforslag 299
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der 
anmelder en forbrydelse, på et enkelt og 
letforståeligt sprog orienteres om ofres ret 
til at modtage information om retten til 
aktiv deltagelse i straffesager.

Or. en

Ændringsforslag 300
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der 
anmelder en forbrydelse, på et enkel og 
letforståelig vis på et sprog de forstår, 
orienteres om ofres ret til at modtage 
information om ofres ret til aktiv 
deltagelse i straffesager.

Or. en

Ændringsforslag 301
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre, at ofre kan udøve deres 
rettigheder under straffesager, sikrer 
medlemsstaterne, at der i alle andre tilfælde 
efter anmodning fra offeret gives 
vederlagsfri tolkning i overensstemmelse 
med offerets behov og dennes rolle under 
sagen.

2. For at sikre, at ofre reelt kan udøve deres 
rettigheder under straffesager, sikrer 
medlemsstaterne, at der i alle andre tilfælde 
efter anmodning fra offeret gives 
vederlagsfri tolkning i overensstemmelse 
med offerets behov og dennes rolle under 
sagen. Medlemsstaterne sikrer, at ofre 
orienteres om deres ret til tolkning på 
enkel og letforståelig vis på et sprog, de 
forstår.

Or. en

Ændringsforslag 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre, at ofre kan udøve deres 
rettigheder under straffesager, sikrer 
medlemsstaterne, at der i alle andre tilfælde 

2. For at sikre, at ofre kan udøve deres 
rettigheder under straffesager, sikrer 
medlemsstaterne, at der i alle andre tilfælde 
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efter anmodning fra offeret gives 
vederlagsfri tolkning i overensstemmelse 
med offerets behov og dennes rolle under 
sagen.

efter anmodning fra offeret gives 
vederlagsfri tolkning i overensstemmelse 
med offerets individuelle og specifikke 
behov og dennes rolle under sagen, for 
dermed at sikre, at offeret fuldt ud forstår 
al den information, der gives..

Or. en

Ændringsforslag 303
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre, at ofre kan udøve deres 
rettigheder under straffesager, sikrer
medlemsstaterne, at der i alle andre tilfælde 
efter anmodning fra offeret gives 
vederlagsfri tolkning i overensstemmelse 
med offerets behov og dennes rolle under 
sagen.

2. For at sikre, at ofre kan udøve deres 
rettigheder under straffesager, kan
medlemsstaterne sikre, at der i alle andre 
tilfælde efter anmodning fra offeret gives 
tolkning i overensstemmelse med offerets 
behov og dennes rolle under sagen.

Or. nl

Ændringsforslag 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan efter omstændighederne 
anvendes kommunikationsteknologi, såsom 
videokonferencer, telefon eller internettet, 
medmindre tolkens fysiske tilstedeværelse 
er nødvendig, for at offeret i fuldt omfang 
kan udøve sine rettigheder eller forstå 
sagens gang.

3. Der kan efter omstændighederne 
anvendes kommunikationsteknologi, såsom 
videokonferencer, telefon eller internettet, 
medmindre tolkens fysiske tilstedeværelse 
er nødvendig, for at offeret i fuldt omfang 
kan udøve sine rettigheder eller forstå 
sagens gang. Er offeret et barn, sikres det, 
at alle lokaler eller venteområder til 
offeret til videokonferencer eller afhøring 
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er børnevenlige og ikke-truende.

Or. en

Ændringsforslag 305
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at et offer, der 
ikke forstår eller taler sproget, der 
anvendes under den pågældende straffesag, 
hvis de ønsker det, vederlagsfrit får 
oversættelse af følgende information i det 
omfang, denne information videregives til 
offeret:

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. es

Ændringsforslag 306
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at et offer, der 
ikke forstår eller taler sproget, der 
anvendes under den pågældende straffesag, 
hvis de ønsker det, vederlagsfrit får 
oversættelse af følgende information i det 
omfang, denne information videregives til 
offeret:

4. Medlemsstaterne sikrer, at et offer, der 
ikke forstår eller taler sproget, der 
anvendes under den pågældende straffesag, 
hvis de ønsker det, vederlagsfrit får 
skriftlig oversættelse af følgende 
information på et sprog, offeret forstår, og
i det omfang, denne information 
videregives til offeret:

Or. en
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Ændringsforslag 307
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at et offer, der 
ikke forstår eller taler sproget, der 
anvendes under den pågældende straffesag, 
hvis de ønsker det, vederlagsfrit får 
oversættelse af følgende information i det 
omfang, denne information videregives til 
offeret:

4. Medlemsstaterne kan sikre, at et offer, 
der ikke forstår eller taler sproget, der 
anvendes under den pågældende straffesag, 
hvis de ønsker det, får oversættelse af 
følgende information i det omfang, denne 
information videregives til offeret:

Or. nl

Ændringsforslag 308
Jan Mulder

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anmeldelsen af forbrydelsen til den 
kompetente myndighed

a) de væsentligste dele af offerets 
anmeldelse af forbrydelsen til den 
kompetente myndighed

Or. en

Ændringsforslag 309
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysninger, der er af afgørende 
betydning for offerets udøvelse af sine 
rettigheder under straffesager under 
hensyn til offerets behov og rolle under 

c) oplysninger, der er af afgørende 
betydning for offerets udøvelse af sine 
rettigheder under straffesager. Ofre eller 
deres juridiske rådgivere kan forelægge 
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sagen. en begrundet anmodning om andre 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende betydning.

Or. en

Ændringsforslag 310
Judith Sargentini

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysninger, der er af afgørende 
betydning for offerets udøvelse af sine 
rettigheder under straffesager under hensyn 
til offerets behov og rolle under sagen.

c) oplysninger, der er af afgørende 
betydning for offerets reelle udøvelse af 
sine rettigheder under straffesager under 
hensyn til offerets behov og rolle under 
sagen.

Or. en

Ændringsforslag 311
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca. Tolkning og oversættelse må ikke 
forsinke straffesagen unødigt.

Or. de

Begrundelse

Centralt i straffesagen står den anklagede, hvis skyld først skal bevises, og som er uskyldig, 
indtil det modsatte er bevist. Oversættelse kan forsinke sagen unødigt, navnlig hvis den 
formodede gerningsmand er varetægtsfængslet, og dette arbejde bør derfor begrænses til de 
væsentlige og nødvendige sager. 



PE483.693v02-00 128/132 AM\894864DA.doc

DA

Ændringsforslag 312
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en 
procedure eller fremgangsmåde til at 
afgøre, om offeret forstår og taler sproget, 
der anvendes under straffesagen, og om 
offeret har behov for oversættelse og 
tolkebistand.

5. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en 
procedure eller fremgangsmåde til at 
afgøre, om offeret forstår og taler sproget, 
der anvendes under straffesagen, og om 
offeret har behov for oversættelse og 
tolkebistand. I medlemsstater med mere 
end ét officielt sprog, skal denne ret gælde 
for de officielle sprog, offeret vælger, også 
selv om dette ikke er det almindelige sprog 
i den berørte medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 313
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at der findes en 
procedure eller fremgangsmåde til at 
afgøre, om offeret forstår og taler sproget, 
der anvendes under straffesagen, og om 
offeret har behov for oversættelse og 
tolkebistand.

5. Medlemsstaterne kan sikre, at der findes 
en procedure eller fremgangsmåde til at 
afgøre, om offeret forstår og taler sproget, 
der anvendes under straffesagen, og om 
offeret har behov for oversættelse og 
tolkebistand.

Or. nl

Ændringsforslag 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre i 
overensstemmelse med deres behov.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre, 
der er uafhængig og ofrenes interesse,
lige fra det øjeblik, hvor ofrene gøres 
fortræd, samt under straffesager og efter 
disses afslutning og uanset, hvor 
forbrydelsen blev begået.

Or. en

Ændringsforslag 315
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre i 
overensstemmelse med deres behov.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hensigtsmæssig 
hjælp for ofre, der er uafhængig og 
ofrenes interesse, lige fra det øjeblik, hvor 
ofrene gøres fortræd, samt under 
straffesager og efter disses afslutning og 
uanset, hvor forbrydelsen blev begået.
Ofre med særlige behov skal have adgang 
til hjælp for ofre, der er specialiseret i den 
type forbrydelse, ofrene har været udsat 
for, således at de får den bedst mulige 
hjælp.

Or. en

Begrundelse

Uafhængighedskriteriet må gælde, uanset om hjælpen er offentlig eller privat.

Ændringsforslag 316
Angelika Werthmann
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre i 
overensstemmelse med deres behov.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit, i 
fortrolighed og i overensstemmelse med 
deres behov har adgang til hjælp for ofre 
før, under og i et passende tidsrum efter 
straffesagen.

Or. en

Ændringsforslag 317
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre i 
overensstemmelse med deres behov.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer, uanset deres juridiske 
status, vederlagsfrit let tilgængeligt og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre 
lige fra det øjeblik, hvor ofrene gøres 
fortræd, under straffesager og efter disses 
afslutning, uanset, hvor forbrydelsen blev 
begået.

Or. en

Ændringsforslag 318
Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit, i 
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fortrolighed har adgang til hjælp for ofre i 
overensstemmelse med deres behov.

fortrolighed og i overensstemmelse med 
deres behov har adgang til hjælp for ofre 
både i deres egen medlemsstat og i andre 
medlemsstater, hvis der opstår et behov.

Or. en

Begrundelse

Dette vil gøre det muligt for ofre og disses familiemedlemmer at opnå hjælp for ofre i 
grænseoverskridende situationer, hvor forbrydelsen er sket i en anden medlemsstat end dér, 
hvor ofrene bor.

Ændringsforslag 319
Auke Zijlstra

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre og deres 
familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre i 
overensstemmelse med deres behov.

1. Medlemsstaterne kan sikre, at ofre og 
deres familiemedlemmer i fortrolighed har 
adgang til hjælp for ofre i 
overensstemmelse med deres behov.

Or. nl

Ændringsforslag 320
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ofre for visse typer af forbrydelser, 
som f.eks. kønsbaseret vold eller 
børnemisbrug skal have adgang til 
specialiserede tjenester for at sikre, at de 
modtager den bedst mulige hjælp.

Or. es
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Ændringsforslag 321
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
ofre modtager bistand og støtte, så snart 
de kompetente myndigheder har en 
rimelig begrundet indikation, der giver 
anledning til at tro, at vedkommende, kan 
have været offer for en af de 
lovovertrædelser, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. it


