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Ändringsförslag 103
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Ett av Europeiska unionens mål är att 
bevara och utveckla ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa, vilket förutsätter 
ömsesidigt erkännande av domar i civilmål 
och brottmål.

(1) Ett av Europeiska unionens mål är att 
bevara och utveckla ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa som grundar sig på 
respekt för de mänskliga rättigheterna, 
demokratiska institutioner och 
rättsstatsprincipen, vilket förutsätter 
ömsesidigt erkännande av domar i civilmål 
och brottmål.

Or. en

Ändringsförslag 104
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) EU är fast besluten att skydda 
brottsoffer och inrätta miniminormer och 
har antagit rådets rambeslut 2001/220/RIF 
av den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden. Inom 
ramen för Stockholmsprogrammet, som 
antogs av Europeiska rådet vid dess möte 
den 10 och 11 december 2009, 
uppmanades kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka hur man 
kan förbättra lagstiftning och praktiska 
stödåtgärder till skydd för offer.

(2) EU är fast besluten att skydda 
brottsoffer och inrätta miniminormer och 
har antagit rådets rambeslut 2001/220/RIF 
av den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden. Inom 
ramen för Stockholmsprogrammet, som 
antogs av Europeiska rådet vid dess möte 
den 10 och 11 december 2009, 
uppmanades kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka hur man 
kan förbättra lagstiftning och praktiska 
stödåtgärder till skydd för offer, varvid 
omsorg för, stöd till och erkännande av 
alla offer, i synnerhet offer för terrorism, 
bör framhållas som en prioriterad fråga 
för EU.
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Or. es

Ändringsförslag 105
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) EU är fast besluten att skydda 
brottsoffer och inrätta miniminormer och 
har antagit rådets rambeslut 2001/220/RIF 
av den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden. Inom 
ramen för Stockholmsprogrammet, som 
antogs av Europeiska rådet vid dess möte 
den 10 och 11 december 2009, 
uppmanades kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka hur man 
kan förbättra lagstiftning och praktiska 
stödåtgärder till skydd för offer.

(2) EU är fast besluten att skydda 
brottsoffer och inrätta miniminormer och 
har antagit rådets rambeslut 2001/220/RIF 
av den 15 mars 2001 om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden. Inom 
ramen för Stockholmsprogrammet, som 
antogs av Europeiska rådet vid dess möte 
den 10 och 11 december 2009, 
uppmanades kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka hur man 
kan förbättra lagstiftning och praktiska 
stödåtgärder till skydd för offer, och hur 
området med frihet, säkerhet och rättvisa 
kan förbättras genom åtgärder som 
fokuserar på medborgarnas intressen och 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 106
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det här direktivet ingår i ett 
lagstiftningspaket som är avsett att stärka 
brottsoffrens rättigheter i EU. Vid 
genomförandet av detta bör 
medlemsstaterna beakta 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/92/EU av den 
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13 december 2011 om bekämpande av 
sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och 
barnpornografi1.
__________
1 EUT L 335, 17.12.2011, s. 1.

Or. it

Ändringsförslag 107
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I rådets slutsatser av den 8 mars 2010 
om utrotning av våld mot kvinnor i 
Europeiska unionen uppmanades 
medlemsstaterna att dels avsätta 
tillräckliga resurser för att förhindra och 
bekämpa våld mot kvinnor, dels 
tillhandahålla lämpligt stöd och skydd för 
brottsoffer.

Or. en

Ändringsförslag 108
Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I Europaparlamentets resolution av 
den 5 april 2011 om prioriteringar och 
utkast till en ny ram för EU-politiken för 
att bekämpa våld mot kvinnor1 föreslås en 
strategi för att bekämpa 
kvinnomisshandel, våld i hemmet och 
kvinnlig könsstympning. Denna strategi 
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bör utgöra grund för framtida 
straffrättsliga instrument mot 
könsrelaterat våld och inbegripa en ram 
för att bekämpa våld mot kvinnor (politik, 
förebyggande, skydd, åtal, åtgärder och 
partnerskap) som bör följas upp med en 
handlingsplan för EU.
__________
1 Antagna texter, P7_TA-
PROV(2011)0127.

Or. en

Ändringsförslag 109
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför erkännas och behandlas på med 
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och 
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat
tillgång till rättslig prövning.

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför erkännas och behandlas med 
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med behöriga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa och 
övriga relevanta organisationer som 
kommer i kontakt med brottsoffren, med 
full hänsyn till offrets personliga situation, 
rättigheter och omedelbara behov, ålder, 
kön, funktionsnedsättningar eller mognad 
och med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras verklig
tillgång till rättslig prövning.

Or. es
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Ändringsförslag 110
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför erkännas och behandlas på med 
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och 
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat 
tillgång till rättslig prövning.

(5) Brott utgör en kränkning av de enskilda 
offrens rättigheter. Brottsoffren bör därför 
erkännas och behandlas på ett personligt 
sätt och med respekt, känslighet och 
professionalism i alla kontakter med 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och 
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat 
tillgång till rättslig prövning.

Or. es

Ändringsförslag 111
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför erkännas och behandlas på med 
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför behandlas med vederbörlig 
respekt för deras mänskliga rättigheter,
erkännas och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism i alla 
kontakter med offentliga myndigheter, 
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full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och 
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat 
tillgång till rättslig prövning.

brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov utan någon form 
av diskriminering på grund av bland 
annat ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, nationalitet, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder,
ålder, kön, könsidentitet och könsuttryck, 
sexuell läggning, invandrings- och 
uppehållsstatus, hälsotillstånd (inbegripet 
hiv och aids) och med full respekt för 
personens fysiska, psykiska och moraliska 
integritet. Brottsoffren bör skyddas mot 
upprepad eller ytterligare viktimisering 
samt hot, erhålla lämpligt stöd för att 
underlätta återhämtning och garanteras 
adekvat tillgång till rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 112
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför erkännas och behandlas på med 
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och 
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 

(5) Brott utgör både en överträdelse och en 
kränkning av de enskilda offrens 
rättigheter, och är dessutom en attack mot 
samhället i dess helhet. Brottsoffren bör 
därför erkännas och behandlas med 
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller behöriga
instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, med full hänsyn till offrets 
personliga situation och omedelbara behov, 
ålder, kön, funktionsnedsättningar eller 
mognad och med full respekt för personens 
fysiska, psykiska och moraliska integritet. 
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eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat
tillgång till rättslig prövning.

Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras effektiv och 
snabb tillgång till rättslig prövning.

Or. it

Ändringsförslag 113
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför erkännas och behandlas på med
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och 
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat
tillgång till rättslig prövning.

(5) Brott utgör både en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter och en 
överträdelse av samhällets regler. 
Brottsoffren bör därför erkännas och 
behandlas med respekt, känslighet och 
professionalism i alla kontakter med
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och 
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat 
tillgång till rättslig prövning.

Or. nl

Ändringsförslag 114
Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför erkännas och behandlas på med 
respekt, känslighet och professionalism i 
alla kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov, ålder, kön, 
funktionsnedsättningar eller mognad och
med full respekt för personens fysiska, 
psykiska och moraliska integritet. 
Brottsoffren bör skyddas mot upprepad 
eller ytterligare viktimisering samt hot, 
erhålla lämpligt stöd för att underlätta 
återhämtning och garanteras adekvat 
tillgång till rättslig prövning.

(5) Brott utgör både en överträdelse av 
samhällets regler och en kränkning av de 
enskilda offrens rättigheter. Brottsoffren 
bör därför behandlas med vederbörlig 
respekt för deras mänskliga rättigheter,
erkännas och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism i alla 
kontakter med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer eller instanser 
som arbetar med reparativ rättvisa, med 
full hänsyn till offrets personliga situation 
och omedelbara behov och utan någon 
form av diskriminering på grund av bland 
annat ålder, kön, hudfärg, etniskt eller
socialt ursprung, genetiska särdrag, 
språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, rättslig ställning, 
nationalitet, tillhörighet till nationell 
minoritet, förmögenhet, börd, 
könsidentitet och könsuttryck, sexuell 
läggning, invandrings- och 
uppehållsstatus, hälsotillstånd (inbegripet 
hiv och aids) och mognad samt med full 
respekt för personens fysiska, psykiska och 
moraliska integritet. Brottsoffren bör 
skyddas mot upprepad eller ytterligare 
viktimisering samt hot, erhålla lämpligt 
stöd för att underlätta återhämtning och 
garanteras adekvat tillgång till rättslig 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 115
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Brott utgör dessutom en kränkning 
av hela samhället och de gemensamma 
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värden för samexistens som samhället 
grundar sig på. Denna princip är särskilt 
tydlig när vissa organisationer med 
odemokratiska medel försöker förändra 
de grundläggande normerna för 
samexistens eller med våld försöker skapa 
inofficiella myndighetssystem parallellt 
med de legitima systemen. Terrorism och 
maffiaorganisationer är exempel på detta. 
I dessa fall uppstår särskilda problem, 
t.ex. fysisk förföljelse, som ger upphov till 
särskilda behov vad gäller skydd, stöd och 
erkännande för drabbade personer.

Or. es

Ändringsförslag 116
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Den 25 oktober 2011 antog 
Europaparlamentet en resolution om 
rörlighet och integrering av personer med 
funktionsnedsättning och 
EU:s handikappstrategi 2010–2020, där 
det anges att många personer med 
funktionsnedsättning fortfarande 
diskrimineras genom bristande likhet 
inför lagen och rätten och där 
parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att rätta till och avhjälpa dessa brister, 
inbegripet genom att garantera verklig 
tillgång till rättslig prövning för personer 
med funktionsnedsättning, särskilt när det 
gäller frihet och tillgång till 
kommunikation (också punktskrift och 
teckenspråk och andra alternativa 
kommunikationsformer).

Or. hu
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Motivering

Förtydligande för att skydda och garantera offrens rättigheter. Europaparlamentet har redan 
antagit en ståndpunkt om garanti för funktionshindrades rättigheter när det gäller tillgång till 
rättslig prövning.

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

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns i bland annat
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Direktivet 
syftar i synnerhet till att främja rätten till 
värdighet, liv, fysisk och psykisk integritet, 
privatlivets och familjelivets helgd, rätten 
till egendom, barnets rättigheter, äldres och 
funktionshindrades rättigheter samt rätten 
till en opartisk rättegång.

(7) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns i bland annat 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Direktivet 
syftar i synnerhet till att främja rätten till 
värdighet, liv, fysisk och psykisk integritet, 
rätten till icke-diskriminering, rätten till 
respekt för privatlivets och familjelivets 
helgd, jämställdhetsprincipen, rätten till 
egendom, barnets rättigheter, äldres och 
funktionshindrades rättigheter samt rätten 
till en opartisk rättegång.

Or. en

Ändringsförslag 118
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns i bland annat 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Direktivet 

(7) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns i bland annat 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Direktivet 
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syftar i synnerhet till att främja rätten till 
värdighet, liv, fysisk och psykisk integritet, 
privatlivets och familjelivets helgd, rätten 
till egendom, barnets rättigheter, äldres och 
funktionshindrades rättigheter samt rätten 
till en opartisk rättegång.

syftar i synnerhet till att främja rätten till 
värdighet, liv, fysisk och psykisk integritet, 
privatlivets och familjelivets helgd, rätten 
till egendom, barnets rättigheter, äldres och 
funktionshindrades rättigheter samt rätten 
till en opartisk rättegång. Direktivet 
påverkar inte tillämpningen av 1951 års 
FN-konvention angående flyktingars 
rättsliga ställning vad gäller principen om 
”non-refoulement” och den 
grundläggande rätten för brottsoffer att 
vid behov söka och åtnjuta asyl. 

Or. en

Ändringsförslag 119
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns i bland annat 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Direktivet 
syftar i synnerhet till att främja rätten till 
värdighet, liv, fysisk och psykisk integritet, 
privatlivets och familjelivets helgd, rätten 
till egendom, barnets rättigheter, äldres och 
funktionshindrades rättigheter samt rätten 
till en opartisk rättegång.

(7) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns i bland annat 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Direktivet 
syftar i synnerhet till att främja rätten till 
värdighet, liv, fysisk och psykisk integritet, 
frihet och säkerhet, rätten till respekt för 
privatlivets och familjelivets helgd, rätten 
till icke-diskriminering och rätten till 
egendom, barnets rättigheter, äldres och 
funktionshindrades rättigheter samt rätten 
till en opartisk rättegång.

Or. it

Ändringsförslag 120
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I detta direktiv fastställs miniminormer. 
Medlemsstaterna får utvidga de rättigheter 
som fastställs i direktivet för att därigenom 
bevilja en högre nivå av skydd.

(8) I detta direktiv fastställs miniminormer. 
Medlemsstaterna får utvidga de rättigheter 
som fastställs i direktivet för att därigenom 
bevilja en högre nivå av skydd.
Brottsoffers rättigheter i enlighet med 
detta direktiv påverkar inte förövarens 
rättigheter. Detta direktiv bör också 
omfatta situationer där en person har 
dömts för att ha begått ett brott. Detta 
direktiv bör gälla straffbara gärningar 
som har begåtts i unionen och 
straffrättsliga förfaranden som äger rum i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 121
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Detta direktiv utgår från principen 
att tillhandahållande av adekvat omsorg 
till brottsoffren kräver att offentliga 
förvaltningar på samtliga nivåer 
involveras, det vill säga på EU-nivå 
liksom på nationell, regional och lokal 
nivå. Mot bakgrund av tidigare 
erfarenheter inom den offentliga sektorn 
förespråkar direktivet därför 
interinstitutionell samordning och 
involvering av förvaltningar på samtliga 
nivåer för att utarbeta och genomföra 
stödprogram och undersöka de 
ekonomiska konsekvenserna. Genom 
rekommendationer ska tre målsättningar 
uppnås: att göra programmen synligare 
och underlätta medborgarnas tillgång till 
dem, att begränsa eller undanröja den 
byråkrati som drabbar offer som önskar 
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få tillgång till program som erbjuds på 
flera nivåer samt att säkerställa att stödet 
upprätthålls. För att uppnå detta måste 
principen om en enda åtkomstpunkt eller 
en enda kontaktpunkt tillämpas och 
åtgärder måste vidtas för att skapa en 
gemensam EU-logotyp för att identifiera 
denna typ av tjänster. Dessa 
åtkomstpunkter bör förvaltas på den 
förvaltningsnivå som ligger närmast 
medborgarna eller på den nivå som bäst 
överensstämmer med medlemsstatens 
nationella lagstiftning. Omfattande 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik bör också främjas 
för att prioritera införlivandet av dessa 
program i e-förvaltningssystemen.

Or. es

Ändringsförslag 122
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Detta direktiv bör tolkas och 
tillämpas på ett sätt som är förenligt med 
rättigheterna för andra personer, 
inbegripet personer som misstänks eller 
anklagas för att ha begått ett brott. Den 
höga skyddsnivån för brottsoffer bör inte 
påverka rätten till försvar i enlighet med 
artikel 48 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. De 
åtgärder som i detta direktiv föreskrivs för 
att skydda brottsoffer bör tolkas strikt och 
i enlighet med den princip om rätten till 
en rättvis rättegång som föreskrivs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och dess 
tolkning i Europadomstolens rättspraxis.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet.

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet. Åtgärder för 
sådant stöd och bistånd bör i 
förekommande fall vara könsspecifika 
och tillgängliga för brottsoffer med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 124
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
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åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet.

åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd är av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet. Åtgärder för 
sådant stöd och bistånd bör vara 
könsspecifika och ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder.

Or. it

Ändringsförslag 125
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen eller förövaren 
identifierats, gripits, åtalats eller fällts och 
oberoende av eventuella familjeband 
mellan gärningsmannen eller förövaren 
och offret. Familjemedlemmar till 
brottsoffer skadas också av brottet, i 
synnerhet familjemedlemmar till 
brottsoffer som avlidit, och de har ett 
rättmätigt intresse av de straffrättsliga 
förfarandena. Sådana indirekta offer bör 
därför också åtnjuta skydd i enlighet med 
detta direktiv. Brottsoffer behöver lämpligt 
stöd och bistånd även innan brottet 
anmälts. Sådant stöd kan vara av 
avgörande betydelse för brottsoffrets 
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beslut om att anmäla brottet. återhämtning och eventuella beslut om att 
anmäla brottet. Om brottsoffret är ett barn 
bör vårdnadshavaren för barnets räkning 
få utöva de rättigheter som fastställs 
genom detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 126
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet.

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet. Åtgärder för 
sådant stöd och bistånd bör i 
förekommande fall vara könsspecifika 
och tillgängliga för brottsoffer med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 127
Anna Hedh
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Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet.

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Barn som 
blir vittnen till våld i hemmet kan också 
uppvisa psykologiska reaktioner liknande 
dem som förekommer bland barn som har 
blivit offer för ett konkret övergrepp.
Sådana indirekta offer bör därför också 
åtnjuta skydd, stöd och rätt till ersättning i 
enlighet med detta direktiv. Brottsoffer 
behöver lämpligt stöd och bistånd även 
innan brottet anmälts. Sådant stöd kan vara 
av avgörande betydelse för brottsoffrets 
återhämtning och eventuella beslut om att 
anmäla brottet.

Or. en

Ändringsförslag 128
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
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också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet.

också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd, oberoende av om de anmäler
brottet eller inte. Sådant stöd kan vara av 
avgörande betydelse för brottsoffrets 
återhämtning och eventuella beslut om att 
anmäla brottet.

Or. de

Motivering

Ändringsförslagets syfte är endast att förtydliga men inte att ändra innebörden i 
kommissionens förslag. Genom ändringen förtydligas endast att brottsoffer behöver stöd och 
bistånd innan de anmäler brottet. Detta stödbehov förändras inte av ett eventuellt beslut att 
inte anmäla brottet.

Ändringsförslag 129
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena samt 
vederbörliga åtgärder för gottgörelse och 
ersättning. Sådana indirekta offer bör 
därför också åtnjuta skydd i enlighet med 
detta direktiv. Brottsoffer behöver lämpligt 
stöd och bistånd även innan brottet 
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brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet.

anmälts. Sådant stöd kan vara av 
avgörande betydelse för brottsoffrets 
återhämtning och eventuella beslut om att 
anmäla brottet. Åtgärder för sådant stöd 
och bistånd bör i förekommande fall vara 
könsspecifika.

Or. it

Ändringsförslag 130
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena. Sådana 
indirekta offer bör därför också åtnjuta 
skydd i enlighet med detta direktiv. 
Brottsoffer behöver lämpligt stöd och 
bistånd även innan brottet anmälts. Sådant 
stöd kan vara av avgörande betydelse för 
brottsoffrets återhämtning och eventuella 
beslut om att anmäla brottet.

(9) En person som utsatts för brott är att 
anse som brottsoffer oavsett om 
gärningsmannen identifierats, gripits, 
åtalats eller fällts och oberoende av 
eventuella familjeband mellan 
gärningsmannen och offret. 
Familjemedlemmar till brottsoffer skadas 
också av brottet, i synnerhet 
familjemedlemmar till brottsoffer som 
avlidit, och de har ett rättmätigt intresse av 
de straffrättsliga förfarandena; detta gäller 
också för överlevande brottsoffer som har 
så allvarliga skador att de kan behöva 
avsevärt stöd från familjemedlemmar eller 
andra stödpersoner. Sådana indirekta offer 
bör därför också åtnjuta skydd i enlighet 
med detta direktiv. Brottsoffer behöver 
lämpligt stöd och bistånd även innan 
brottet anmälts. Sådant stöd kan vara av 
avgörande betydelse för brottsoffrets 
återhämtning och eventuella beslut om att 
anmäla brottet.

Or. lt

Ändringsförslag 131
Sonia Alfano
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Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Viktimisering som inte är en direkt 
följd av en brottslig handling utan som 
uppstår genom institutioners och enskilda 
personers bemötande av och tröghet
gentemot offret – även känt som 
”sekundär viktimisering” – bör undvikas 
genom att man erbjuder offren tjänster 
som visar på en användarrelevant 
strategi. De här tjänsterna bör ta hänsyn 
till dynamiken mellan könen samt 
effekterna och konsekvenserna av olika 
former av våld, samtidigt som tjänsterna 
utförs inom ramen för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag 132
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Begreppet familjemedlem definieras i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
och bör inte regleras genom detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 133
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 10



AM\894864SV.doc 23/130 PE483.693v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den information som ges bör vara 
tillräckligt uttömmande för att säkerställa 
att brottsoffren behandlas med respekt och 
kan fatta välinformerade beslut om sin 
medverkan i förfarandena och hur de kan 
åberopa sina rättigheter. Det är av särskild 
vikt att brottsoffren får information om 
ställningen i eventuella pågående 
förfaranden och om hur de utvecklas. 
Sådan information är också vikig för att 
brottsoffret ska kunna besluta om att 
eventuellt begära omprövning av beslut om 
att inte väcka åtal.

(10) Den information som ges bör vara 
tillräckligt uttömmande för att säkerställa 
att brottsoffren behandlas med respekt och 
kan fatta välinformerade beslut om sin 
medverkan i förfarandena och hur de kan 
åberopa sina rättigheter. Det är av särskild 
vikt att brottsoffren får information på ett 
lämpligt och meningsfullt sätt om 
ställningen i eventuella pågående 
förfaranden och om hur de utvecklas. 
Sådan information är också vikig för att 
brottsoffret ska kunna besluta om att 
eventuellt begära omprövning av beslut om 
att inte väcka åtal.

Or. hu

Motivering

Förtydligande för att skydda och garantera offrens rättigheter.

Ändringsförslag 134
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Information och rådgivning från 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser som 
arbetar med reparativ rättvisa bör så långt 
som möjligt lämnas i olika former och på 
ett sätt som kan förstås av brottsoffret. Man 
bör även försäkra sig om att brottsoffret 
kan göra sig förstått under förfarandena. 
Man bör ta hänsyn till brottsoffrets 
kunskaper i det språk på vilket 
informationen lämnas, personens ålder, 
mognad, intellektuella kapacitet eller 
emotionella tillstånd, läsvana och 
eventuella fysiska eller psykiska 

(11) Information och rådgivning från 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser som 
arbetar med reparativ rättvisa bör så långt 
som möjligt lämnas i olika former och på 
ett sätt som kan förstås av brottsoffret. 
Informationen och rådgivningen bör ges 
på ett enkelt och begripligt språk. Man bör 
även försäkra sig om att brottsoffret kan 
göra sig förstått under förfarandena. Man 
bör ta hänsyn till brottsoffrets kunskaper i 
det språk på vilket informationen lämnas, 
personens ålder, mognad, intellektuella 
kapacitet eller emotionella tillstånd, 
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funktionsnedsättningar till exempel med 
avseende på syn eller hörsel. Om 
brottsoffret har svårt att kommunicera ska 
även detta beaktas i samband med det 
straffrättsliga förfarandet.

läsvana och eventuella fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar till 
exempel med avseende på syn eller hörsel. 
Om brottsoffret har svårt att kommunicera 
ska även detta beaktas i samband med det 
straffrättsliga förfarandet. Brottsoffren bör 
ges möjlighet att anmäla brottet på ett 
språk som de förstår.

Or. en

Ändringsförslag 135
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Information och rådgivning från 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser som 
arbetar med reparativ rättvisa bör så långt 
som möjligt lämnas i olika former och på 
ett sätt som kan förstås av brottsoffret. Man 
bör även försäkra sig om att brottsoffret 
kan göra sig förstått under förfarandena. 
Man bör ta hänsyn till brottsoffrets 
kunskaper i det språk på vilket 
informationen lämnas, personens ålder, 
mognad, intellektuella kapacitet eller 
emotionella tillstånd, läsvana och 
eventuella fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar till exempel med 
avseende på syn eller hörsel. Om 
brottsoffret har svårt att kommunicera ska 
även detta beaktas i samband med det 
straffrättsliga förfarandet.

(11) Information och rådgivning från 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser som 
arbetar med reparativ rättvisa bör så långt 
som möjligt lämnas i olika former och på 
ett sätt som kan förstås av brottsoffret. Man 
bör även försäkra sig om att brottsoffret 
kan göra sig förstått under förfarandena. 
Man bör ta hänsyn till brottsoffrets 
kunskaper i det språk på vilket 
informationen lämnas, personens ålder, 
mognad, intellektuella kapacitet eller 
emotionella tillstånd, läsvana och 
eventuella psykiska, fysiska eller 
sensoriska funktionsnedsättningar till 
exempel med avseende på syn eller hörsel. 
Om brottsoffret har svårt att kommunicera 
ska även detta beaktas i samband med det 
straffrättsliga förfarandet.

Or. hu

Motivering

Kategorierna behövde förtydligas.
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Ändringsförslag 136
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Information och rådgivning från 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser som 
arbetar med reparativ rättvisa bör så långt 
som möjligt lämnas i olika former och på 
ett sätt som kan förstås av brottsoffret. Man 
bör även försäkra sig om att brottsoffret 
kan göra sig förstått under förfarandena. 
Man bör ta hänsyn till brottsoffrets 
kunskaper i det språk på vilket 
informationen lämnas, personens ålder, 
mognad, intellektuella kapacitet eller 
emotionella tillstånd, läsvana och 
eventuella fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar till exempel med 
avseende på syn eller hörsel. Om 
brottsoffret har svårt att kommunicera ska
även detta beaktas i samband med det 
straffrättsliga förfarandet.

(11) Information och rådgivning från 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser som 
arbetar med reparativ rättvisa bör så långt 
som möjligt lämnas i olika former och på 
ett sätt som kan förstås av brottsoffret. Man 
bör även försäkra sig om att brottsoffret 
kan göra sig förstått under förfarandena. 
Man kan ta hänsyn till brottsoffrets 
kunskaper i det språk på vilket 
informationen lämnas, personens ålder, 
mognad, intellektuella kapacitet eller 
emotionella tillstånd, läsvana och 
eventuella fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar till exempel med 
avseende på syn eller hörsel. Om 
brottsoffret har svårt att kommunicera kan
även detta beaktas i samband med det 
straffrättsliga förfarandet.

Or. nl

Ändringsförslag 137
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning alltid 

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning – till 
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erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
ska kunna hävda sina rättigheter.

exempel tolkning av språkliga skäl eller 
tolkning på grund av 
kommunikationsproblem som uppstår till 
följd av offrets eventuella funktionshinder 
– alltid erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret
ska kunna hävda sina rättigheter.

Or. es

Ändringsförslag 138
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning alltid 
erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
ska kunna hävda sina rättigheter.

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning på 
det språk som offret valt alltid erbjudas i 
samband med förhör av brottsoffer och i 
samband med deltagande i rättegång. I 
andra skeden av de straffrättsliga 
förfarandena kan behovet av tolkning och 
översättning variera beroende på vilka 
frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
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ska kunna hävda sina rättigheter.

Or. es

Ändringsförslag 139
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning alltid 
erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
ska kunna hävda sina rättigheter.

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning, 
inbegripet tolkning på teckenspråk, alltid 
erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
ska kunna hävda sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 140
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte (12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
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brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning alltid 
erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
ska kunna hävda sina rättigheter.

brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning alltid 
erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning borde i dessa fall erbjudas 
i den mån det krävs för att brottsoffret ska 
kunna hävda sina rättigheter. Tolkning, 
inbegripet tolkning till teckenspråk, och 
översättning i enlighet med direktivet 
måste tillhandahållas på ett av de språk 
som offren talar och förstår (i den form 
som offren väljer) så att de fullt ut kan 
utöva sina rättigheter.

Or. hu

Motivering

Personer med hörselnedsättning är särskilt sårbara när det gäller kommunikation. Det finns 
lösningar, som blir allt mer tillgängliga och effektiva, för att ge personer med 
hörselnedsättning tillgång till information och kommunikation. Denna möjlighet att utan 
hinder få tillgång till rättslig prövning är ännu begränsad.

Ändringsförslag 141
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 

(Berör inte den svenska versionen.)
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de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning alltid 
erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 
och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
ska kunna hävda sina rättigheter.

Or. nl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 142
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter. Därför bör gratis tolkning alltid 
erbjudas i samband med förhör av 
brottsoffer och i samband med deltagande i 
rättegång. I andra skeden av de 
straffrättsliga förfarandena kan behovet av 
tolkning och översättning variera beroende 
på vilka frågor som behandlas, brottsoffrets 
ställning och deltagande i förfarandet samt 
eventuella särskilda rättigheter. Tolkning 

(12) Rättvisa kan inte skipas om inte 
brottoffret ordentligt kan förklara 
omständigheterna kring brottet och lämna 
bevisning på ett sätt som är förståeligt för 
de behöriga myndigheterna. Det är även 
viktigt att se till att brottsoffren behandlas 
med respekt och att de kan hävda sina 
rättigheter, oavsett nationalitet. Därför bör 
gratis tolkning alltid erbjudas i samband 
med förhör av brottsoffer och i samband 
med deltagande i rättegång. I andra skeden 
av de straffrättsliga förfarandena kan 
behovet av tolkning och översättning 
variera beroende på vilka frågor som 
behandlas, brottsoffrets ställning och 
deltagande i förfarandet samt eventuella 
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och översättning bör i dessa fall erbjudas 
bara i den mån det krävs för att brottsoffret 
ska kunna hävda sina rättigheter.

särskilda rättigheter. Tolkning och 
översättning bör i dessa fall erbjudas bara i 
den mån det krävs för att brottsoffret ska 
kunna hävda sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 143
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd och organiserad 
brottslighet kräver specialistvård på grund 
av den särskilda karaktären på det brott de 
utsatts för.

Or. es

Ändringsförslag 144
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga (13) Stöd från staten eller icke-statliga 
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organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Barn och vissa 
kategorier av brottsoffer, till exempel 
personer som utsatts för sexuellt våld, 
könsrelaterat eller rasrelaterat våld, andra 
typer av hatbrott eller massviktimisering
kan kräva specialistvård på grund av den 
särskilda karaktären på det brott de utsatts 
för.

Or. en

Ändringsförslag 145
Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Barn och vissa 
kategorier av brottsoffer, till exempel 
personer som utsatts för sexuellt våld, 
könsrelaterat eller rasrelaterat våld, tortyr, 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling, brottsliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna som begås av 
statliga aktörer, eller andra typer av 
hatbrott eller masstraumatiseringar kan 
kräva specialistvård på grund av den 
särskilda karaktären på det brott de utsatts 
för. Medlemsstaterna bör tillhandahålla 
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de resurser som krävs för stöd och bistånd 
till samt skydd av brottsoffren.

Or. en

Ändringsförslag 146
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott, 
brott som grundar sig på diskriminering 
eller terrordåd, och personer som utsatts 
för tortyr eller annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller 
bestraffning, kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

Or. en

Ändringsförslag 147
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga (13) Stöd från staten eller icke-statliga 
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organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

organisationer som är registrerade och 
omfattas av nationell lagstiftning, bör 
lämnas från det att brottet ägt rum och hela 
tiden under de straffrättsliga förfarandena 
och efteråt beroende på brottsoffrets behov. 
Stöd bör lämnas i en rad olika former, utan 
onödig formalia, och med tillräcklig
geografisk spridning för att alla brottsoffer 
ska kunna använda sig av det. Vissa 
kategorier av brottsoffer, till exempel 
personer som utsatts för sexuellt våld, 
könsrelaterat eller rasrelaterat våld, andra 
typer av hatbrott eller terrordåd kan kräva 
specialistvård på grund av den särskilda 
karaktären på det brott de utsatts för.

Or. it

Ändringsförslag 148
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer, som valts ut på lämpligt 
sätt, bör lämnas från det att brottet ägt rum 
och hela tiden under de straffrättsliga 
förfarandena och efteråt beroende på 
brottsoffrets behov. Stöd bör lämnas i en 
rad olika former, utan onödig formalia, och 
med en lämplig geografisk spridning för 
att alla brottsoffer ska kunna använda sig 
av det. Vissa kategorier av brottsoffer, till 
exempel personer som utsatts för sexuellt 
våld, könsrelaterat eller rasrelaterat våld, 
andra typer av hatbrott, terrordåd och 
organiserad brottslighet kan kräva 
specialistvård på grund av den särskilda 
karaktären på det brott de utsatts för.
Medlemsstaterna bör tillhandahålla de 
resurser som krävs för att stödja, hjälpa 
och skydda brottsoffren. Konfiskerade 
intäkter från olika typer av 
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vardagsbrottslighet, organiserad 
brottslighet och terrordåd bör i första 
hand avsättas för detta ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 149
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller 
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 
beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat våld, 
hatiska uttalanden, hatbrott eller terrordåd 
kan kräva specialistvård på grund av den 
särskilda karaktären på det brott de utsatts
för.

Or. en

Ändringsförslag 150
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Stöd från staten eller icke-statliga 
organisationer bör lämnas från det att 
brottet ägt rum och hela tiden under de 
straffrättsliga förfarandena och efteråt 

(13) Stöd bör lämnas från det att brottet ägt 
rum och hela tiden under de straffrättsliga 
förfarandena och efteråt beroende på 
brottsoffrets behov. Stöd bör lämnas i en 
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beroende på brottsoffrets behov. Stöd bör 
lämnas i en rad olika former, utan onödig 
formalia, och med tillräcklig geografisk 
spridning för att alla brottsoffer ska kunna 
använda sig av det. Vissa kategorier av 
brottsoffer, till exempel personer som 
utsatts för sexuellt våld, könsrelaterat eller
rasrelaterat våld, andra typer av hatbrott 
eller terrordåd kan kräva specialistvård på 
grund av den särskilda karaktären på det 
brott de utsatts för.

rad olika former, utan onödig formalia, och 
med tillräcklig geografisk spridning för att 
alla brottsoffer ska kunna använda sig av 
det. Vissa kategorier av brottsoffer, till 
exempel personer som utsatts för sexuellt 
våld, rasrelaterat våld eller hatbrott eller 
terrordåd kan kräva specialistvård på grund 
av den särskilda karaktären på det brott de 
utsatts för.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det krävs särskilda stödstrukturer 
för att möta behoven hos kvinnor som är 
offer för könsrelaterat våld. Dessa 
strukturer bör utformas utifrån 
kvinnojourernas erfarenheter och 
sakkunskaper, och bör stärka deras 
kapacitet så att deras arbete med att 
hjälpa brottsoffer kan vidareutvecklas.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Stödet bör inte vara beroende av att (14) Stödet bör inte vara beroende av att 
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offret anmält brottet till någon behörig 
myndighet, till exempel polisen, men dessa 
instanser har ofta bäst insyn i vilken typ av 
stöd offret kan få. Medlemsstaterna 
uppmanas att skapa de förutsättningar som 
krävs för att kunna hänvisa brottsoffer till 
brottsofferorganisationer, däribland 
åtgärder som avser skydd av 
personuppgifter.

offret anmält brottet till någon behörig 
myndighet, till exempel polisen, men dessa 
instanser har ofta bäst insyn i vilken typ av 
stöd offret kan få. Medlemsstaterna 
uppmanas att skapa de förutsättningar som 
krävs för att kunna hänvisa brottsoffer till 
brottsofferorganisationer, däribland 
åtgärder som avser skydd av 
personuppgifter. När det gäller vissa typer 
av brott, till exempel könsrelaterat våld, 
bör brottsoffren hänvisas direkt till 
specialiserade brottsofferorganisationer 
för att undvika den stress som kan uppstå 
till följd av upprepade hänvisningar.

Or. en

Ändringsförslag 153
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Personer som till följd av ett brott 
lider av ett psykiskt eller psykiskt 
funktionshinder bör få läkarvård som är 
speciellt avpassad efter vederbörandes 
situation.

Or. es

Ändringsförslag 154
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) I de fall där brott begås för att 
uppnå ekonomisk vinning och 
brottsoffren behöver skyddas uppmanas 



AM\894864SV.doc 37/130 PE483.693v02-00

SV

medlemsstaterna att införa möjligheten 
att kunna ålägga förövarna ekonomiska 
sanktioner.

Or. it

Ändringsförslag 155
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, till exempel medling mellan offer 
och förövare, familjerådslag och andra 
former av samråd (t.ex. sentencing circles) 
kan vara till stor nytta för brottsoffret, men 
denna typ av åtgärder kräver att lämpligt 
skydd finns tillgängligt för att förebygga 
ytterligare viktimisering. Arbetet bör därför 
i första hand se till brottsoffrets intressen 
och behov för att avhjälpa den skada som 
lidits och undvika upprepad viktimisering. 
Innan ett ärende hänvisas till reparativ 
hänvisa eller rättegång bör man beakta 
sådana faktorer som till exempel 
maktstrukturer och brottsoffrets ålder, 
mognad samt intellektuella kapacitet som 
kan begränsa eller hindra hans eller hennes 
förmåga att fatta ett välinformerat beslut 
eller som kan försvåra möjligheterna att nå 
ett positivt resultat för brottsoffret. Privata
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman förfaranden bör i allmänhet 
ske bakom stängda dörrar, om inte parterna 
enats om annat, men om hot förekommer 
under förfarandet kan det vara ett skäl till 
att göra förfarandet offentligt med hänsyn 
till allmänintresset.

(16) Instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, till exempel medling mellan offer 
och förövare, familjerådslag och andra 
former av samråd (t.ex. sentencing circles) 
kan vara till stor nytta för brottsoffret, men 
denna typ av åtgärder kräver att lämpligt 
skydd finns tillgängligt för att förebygga 
ytterligare viktimisering. Arbetet bör därför 
i första hand se till brottsoffrets intressen 
och behov för att avhjälpa den skada som 
lidits och undvika upprepad viktimisering. 
Innan ett ärende hänvisas till reparativ 
rättvisa eller rättegång bör man beakta 
sådana faktorer som till exempel brottets 
typ, karaktär och svårhetsgrad, graden av 
trauma, maktstrukturer och brottsoffrets 
ålder, mognad samt intellektuella kapacitet 
som kan begränsa eller hindra hans eller 
hennes förmåga att fatta ett välinformerat 
beslut eller som kan försvåra möjligheterna 
att nå ett positivt resultat för brottsoffret. 
Överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman bör i allmänhet ske bakom 
stängda dörrar, om inte parterna enats om 
annat, men om hot eller någon annan typ 
av våld förekommer under förfarandet bör 
förfarandet göras offentligt med hänsyn till 
allmänintresset.

Or. es
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Ändringsförslag 156
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, till exempel medling mellan offer 
och förövare, familjerådslag och andra 
former av samråd (t.ex. sentencing circles) 
kan vara till stor nytta för brottsoffret, men 
denna typ av åtgärder kräver att lämpligt 
skydd finns tillgängligt för att förebygga 
ytterligare viktimisering. Arbetet bör därför 
i första hand se till brottsoffrets intressen 
och behov för att avhjälpa den skada som 
lidits och undvika upprepad viktimisering. 
Innan ett ärende hänvisas till reparativ 
hänvisa eller rättegång bör man beakta 
sådana faktorer som till exempel 
maktstrukturer och brottsoffrets ålder, 
mognad samt intellektuella kapacitet som 
kan begränsa eller hindra hans eller hennes 
förmåga att fatta ett välinformerat beslut 
eller som kan försvåra möjligheterna att nå 
ett positivt resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman förfaranden bör i allmänhet 
ske bakom stängda dörrar, om inte parterna 
enats om annat, men om hot förekommer 
under förfarandet kan det vara ett skäl till 
att göra förfarandet offentligt med hänsyn 
till allmänintresset.

(16) Instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, till exempel medling mellan offer 
och förövare, familjerådslag och andra 
former av samråd (t.ex. sentencing circles) 
kan vara till stor nytta för brottsoffret, men 
denna typ av åtgärder kräver att lämpligt 
skydd finns tillgängligt för att förebygga 
ytterligare viktimisering. Arbetet bör därför 
i första hand se till brottsoffrets intressen 
och behov för att avhjälpa den skada som 
lidits och undvika upprepad viktimisering. 
Innan ett ärende hänvisas till reparativ 
rättvisa eller rättegång bör man beakta 
sådana faktorer som till exempel 
maktstrukturer och brottsoffrets ålder, 
mognad samt intellektuella kapacitet som 
kan begränsa eller hindra hans eller hennes 
förmåga att fatta ett välinformerat beslut 
eller som kan försvåra möjligheterna att nå 
ett positivt resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman bör i allmänhet ske bakom 
stängda dörrar, om inte parterna enats om 
annat, men om hot förekommer under 
förfarandet kan det vara ett skäl till att göra 
förfarandet offentligt med hänsyn till 
allmänintresset. Alla eventuella åtgärder 
av detta slag måste uttryckligen 
godkännas av det berörda brottsoffret.

Or. es

Ändringsförslag 157
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, till exempel medling mellan offer 
och förövare, familjerådslag och andra 
former av samråd (t.ex. sentencing circles) 
kan vara till stor nytta för brottsoffret, men 
denna typ av åtgärder kräver att lämpligt
skydd finns tillgängligt för att förebygga 
ytterligare viktimisering Arbetet bör därför
i första hand se till brottsoffrets intressen 
och behov för att avhjälpa den skada som 
lidits och undvika upprepad viktimisering. 
Innan ett ärende hänvisas till reparativ 
hänvisa eller rättegång bör man beakta 
sådana faktorer som till exempel 
maktstrukturer och brottsoffrets ålder, 
mognad samt intellektuella kapacitet som 
kan begränsa eller hindra hans eller hennes 
förmåga att fatta ett välinformerat beslut 
eller som kan försvåra möjligheterna att nå 
ett positivt resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman förfaranden bör i allmänhet 
ske bakom stängda dörrar, om inte parterna 
enats om annat, men om hot förekommer 
under förfarandet kan det vara ett skäl till 
att göra förfarandet offentligt med hänsyn 
till allmänintresset.

(16) Instanser för reparativ rättvisa, till 
exempel medling mellan offer och 
förövare, familjerådslag och andra former 
av samråd (t.ex. ”sentencing circles”) kan 
vara till stor nytta för brottsoffret. För att 
förebygga ytterligare viktimisering måste 
sådana åtgärder vidtas på ett kompetent 
sätt och de bör i första hand se till 
brottsoffrets intressen och behov för att 
avhjälpa den skada som lidits och undvika 
upprepad viktimisering. Innan ett ärende 
hänvisas till reparativ rättvisa eller 
rättegång bör man beakta sådana faktorer 
som till exempel maktstrukturer och 
brottsoffrets ålder, mognad samt 
intellektuella kapacitet som kan begränsa 
eller hindra hans eller hennes förmåga att 
fatta ett välinformerat beslut eller som kan 
försvåra möjligheterna att nå ett positivt 
resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman bör i allmänhet ske bakom 
stängda dörrar, om inte parterna enats om 
annat, men om hot förekommer under 
förfarandet kan det vara ett skäl till att göra 
förfarandet offentligt med hänsyn till 
allmänintresset.

Or. en

Ändringsförslag 158
Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, till exempel medling mellan offer 
och förövare, familjerådslag och andra 
former av samråd (t.ex. sentencing circles) 
kan vara till stor nytta för brottsoffret, men 

(16) Instanser för reparativ rättvisa, till 
exempel medling mellan offer och 
förövare, familjerådslag och andra former 
av samråd (t.ex. ”sentencing circles”) kan 
vara till stor nytta för brottsoffret. För att 
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denna typ av åtgärder kräver att lämpligt 
skydd finns tillgängligt för att förebygga 
ytterligare viktimisering. Arbetet bör 
därför i första hand se till brottsoffrets 
intressen och behov för att avhjälpa den 
skada som lidits och undvika upprepad 
viktimisering. Innan ett ärende hänvisas till 
reparativ hänvisa eller rättegång bör man 
beakta sådana faktorer som till exempel 
maktstrukturer och brottsoffrets ålder, 
mognad samt intellektuella kapacitet som 
kan begränsa eller hindra hans eller hennes 
förmåga att fatta ett välinformerat beslut 
eller som kan försvåra möjligheterna att nå 
ett positivt resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman förfaranden bör i allmänhet 
ske bakom stängda dörrar, om inte parterna 
enats om annat, men om hot förekommer 
under förfarandet kan det vara ett skäl till 
att göra förfarandet offentligt med hänsyn 
till allmänintresset.

förebygga sekundär viktimisering måste 
sådana åtgärder vidtas på ett kompetent 
sätt och de bör i första hand se till 
brottsoffrets intressen och behov för att 
avhjälpa den skada som lidits och undvika 
upprepad viktimisering. Innan ett ärende 
hänvisas till reparativ rättvisaeller 
rättegång bör man beakta sådana faktorer 
som till exempel maktstrukturer och 
brottsoffrets ålder, mognad samt 
intellektuella kapacitet som kan begränsa 
eller hindra hans eller hennes förmåga att 
fatta ett välinformerat beslut eller som kan 
försvåra möjligheterna att nå ett positivt 
resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman förfaranden bör i allmänhet 
ske bakom stängda dörrar, om inte parterna 
enats om annat, men om hot förekommer 
under förfarandet kan det vara ett skäl till 
att göra förfarandet offentligt med hänsyn 
till allmänintresset. Med tanke på de 
fördelar som kan uppnås genom reparativ 
rättvisa bör brottsoffren i möjligaste mån 
kunna utnyttja sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 159
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Instanser som arbetar med reparativ 
rättvisa, till exempel medling mellan offer 
och förövare, familjerådslag och andra 
former av samråd (t.ex. sentencing circles) 
kan vara till stor nytta för brottsoffret, men 
denna typ av åtgärder kräver att lämpligt 
skydd finns tillgängligt för att förebygga 
ytterligare viktimisering. Arbetet bör 
därför i första hand se till brottsoffrets 
intressen och behov för att avhjälpa den 

(16) Instanser för reparativ rättvisa, till 
exempel medling mellan offer och 
förövare, familjerådslag och andra former 
av samråd (t.ex. ”sentencing circles”) kan 
vara till stor nytta för brottsoffret. För att 
förebygga sekundär viktimisering måste 
sådana åtgärder vidtas på ett kompetent 
sätt och de bör i första hand se till 
brottsoffrets intressen och behov för att 
avhjälpa den skada som lidits och undvika 
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skada som lidits och undvika upprepad 
viktimisering. Innan ett ärende hänvisas till 
reparativ hänvisa eller rättegång bör man 
beakta sådana faktorer som till exempel 
maktstrukturer och brottsoffrets ålder, 
mognad samt intellektuella kapacitet som 
kan begränsa eller hindra hans eller hennes 
förmåga att fatta ett välinformerat beslut 
eller som kan försvåra möjligheterna att nå 
ett positivt resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman förfaranden bör i allmänhet 
ske bakom stängda dörrar, om inte parterna 
enats om annat, men om hot förekommer 
under förfarandet kan det vara ett skäl till 
att göra förfarandet offentligt med hänsyn 
till allmänintresset.

upprepad viktimisering. Innan ett ärende 
hänvisas till reparativ rättvisa eller 
rättegång bör man beakta sådana faktorer 
som till exempel maktstrukturer och 
brottsoffrets ålder, mognad samt 
intellektuella kapacitet som kan begränsa 
eller hindra hans eller hennes förmåga att 
fatta ett välinformerat beslut eller som kan 
försvåra möjligheterna att nå ett positivt 
resultat för brottsoffret. Privata 
överläggningar mellan brottsoffer och 
gärningsman bör i allmänhet ske bakom 
stängda dörrar, om inte parterna enats om 
annat, men om hot förekommer under 
förfarandet kan det vara ett skäl till att göra 
förfarandet offentligt med hänsyn till 
allmänintresset. Med tanke på de fördelar 
som kan uppnås genom reparativ rättvisa 
bör brottsoffren i möjligaste mån kunna 
utnyttja sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 160
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att garantera skyddet av 
brottsoffren och brottsoffrens rättigheter 
fullt ut bör den identifierade förövaren 
inte få tillgång till eventuella förmåner 
enligt process- eller materialrättsliga 
bestämmelser (uppgörelser om nedsatt 
påföljd, förmildrande omständigheter, 
förmånliga fängelseförhållanden, etc.) 
förrän förövaren, om han har förmåga till 
det, fullständigt har gottgjort den skada 
som brottsoffret och brottsoffrets 
familjemedlemmar lidit.

Or. it
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Ändringsförslag 161
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 
sådana skyddsåtgärder får begränsas bara i 
undantagsfall, till exempel när det krävs av 
hänsyn till den tilltalade eller misstänkta 
personens grundläggande rättigheter, eller 
när brottsoffret önskar det. När det gäller 
personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär och upprepad viktimisering 
och kan lätt utsättas för hot från förövaren 
eller dennes medhjälpare. Sårbarheten kan 
i stora drag härledas ur brottsoffrets 
personliga situation och brottets art. 
Sådana brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld, personer som drabbats 
av sådan organiserad brottslighet som 
utövas av terrorister, 
maffiaorganisationer eller 
narkotikahandlare, eller personer som 
fallit offer för människohandel är ofta 
sårbara för ytterligare viktimisering och 
behöver särskilda skyddsåtgärder. 
Tillgången till sådana skyddsåtgärder får 
begränsas bara i undantagsfall, till exempel 
när det krävs av hänsyn till den tilltalade 
eller misstänkta personens grundläggande 
rättigheter, eller när brottsoffret önskar det. 
När det gäller personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

Or. es

Ändringsförslag 162
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 
sådana skyddsåtgärder får begränsas bara i 
undantagsfall, till exempel när det krävs av 
hänsyn till den tilltalade eller misstänkta 
personens grundläggande rättigheter, eller 
när brottsoffret önskar det. När det gäller 
personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer som utsatts 
för sexuellt våld, personer som fallit offer 
för människohandel, migranter och 
flyktingar, i synnerhet kvinnliga 
migranter och flyktingar vars rättsliga 
ställning kan vara beroende av 
gärningsmannens rättsliga ställning, 
asylsökande, migrerande barn, statslösa 
personer, homo-, bi- och transsexuella 
personer (hbt-personer) samt brottsoffer 
som måste vittna är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 
sådana skyddsåtgärder får begränsas bara i 
undantagsfall, till exempel när det krävs av 
hänsyn till den tilltalade eller misstänkta 
personens grundläggande rättigheter, eller 
när brottsoffret önskar det. När det gäller 
personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

Or. en

Ändringsförslag 163
Ádám Kósa
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 
sådana skyddsåtgärder får begränsas bara i 
undantagsfall, till exempel när det krävs av 
hänsyn till den tilltalade eller misstänkta 
personens grundläggande rättigheter, eller 
när brottsoffret önskar det. När det gäller 
personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människo- och organhandel är ofta 
sårbara för ytterligare viktimisering och 
behöver särskilda skyddsåtgärder. 
Tillgången till sådana skyddsåtgärder får 
begränsas bara i undantagsfall, till exempel 
när det krävs av hänsyn till den tilltalade 
eller misstänkta personens grundläggande 
rättigheter, eller när brottsoffret önskar det. 
När det gäller personer som fallit offer för 
människo- och organhandel, sexuella 
övergrepp och sexuell exploatering av barn 
och psykiskt funktionshindrade personer 
samt pornografi som avser dessa två 
grupper regleras dessa frågor inte i detta 
direktiv, eftersom särskilda och ingående 
bestämmelser redan finns i andra rättsakter 
som antagits eller är under beredning.

Or. hu

Motivering

Den skyddsnivå som finns för barn bör också tillhandahållas för de funktionshindrade som 
har samma förståelseförmåga som barn (eller ingen alls), eftersom funktionshindrade (som 
också lever i fattigdom) utgör en av grupperna som faller offer för olaglig organhandel.

Ändringsförslag 164
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 
sådana skyddsåtgärder får begränsas bara i 
undantagsfall, till exempel när det krävs av 
hänsyn till den tilltalade eller misstänkta 
personens grundläggande rättigheter, eller 
när brottsoffret önskar det. När det gäller 
personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, asylsökande, 
flyktingar, personer som utsatts för 
sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel och tortyr eller omänsklig 
och förnedrande behandling är ofta 
sårbara för ytterligare viktimisering och 
behöver särskilda skyddsåtgärder. 
Tillgången till sådana skyddsåtgärder får 
begränsas bara i undantagsfall, till exempel 
när det krävs av hänsyn till den tilltalade 
eller misstänkta personens grundläggande 
rättigheter, eller när brottsoffret önskar det. 
När det gäller personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
detta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
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medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 
sådana skyddsåtgärder får begränsas bara 
i undantagsfall, till exempel när det krävs 
av hänsyn till den tilltalade eller 
misstänkta personens grundläggande 
rättigheter, eller när brottsoffret önskar 
det. När det gäller personer som fallit offer 
för människohandel, sexuella övergrepp 
och sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. När det gäller 
personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

Or. nl

Ändringsförslag 166
Silvia Costa

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 

(17) Vissa brottsoffer är i samband med 
straffrättsliga förfaranden särskilt utsatta 
för sekundär eller upprepad viktimisering 
eller hot från förövaren eller dennes 
medhjälpare. Sårbarheten kan i stora drag 
härledas ur brottsoffrets personliga 
situation och brottets art. Sådana 
brottsoffer som barn, personer med 
funktionsnedsättning, personer som utsatts 
för sexuellt våld eller som fallit offer för 
människohandel är ofta sårbara för 
ytterligare viktimisering och behöver 
särskilda skyddsåtgärder. Tillgången till 
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sådana skyddsåtgärder får begränsas bara i 
undantagsfall, till exempel när det krävs av 
hänsyn till den tilltalade eller misstänkta 
personens grundläggande rättigheter, eller 
när brottsoffret önskar det. När det gäller 
personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

sådana skyddsåtgärder får begränsas bara i 
undantagsfall, till exempel när det krävs av 
hänsyn till den tilltalade eller misstänkta 
personens grundläggande rättigheter, eller 
när brottsoffret önskar det. Utöver de 
åtgärder som är tillgängliga för alla 
brottsoffer bör medlemsstaterna sörja för 
att särskilda bistånds-, stöd- och 
skyddsåtgärder finns tillgängliga för barn 
som är brottsoffer. Dessa åtgärder bör 
vara till barnets bästa och i 
överensstämmelse med 1989 års 
FN-konvention om barnets rättigheter. 
När det gäller personer som fallit offer för 
människohandel, sexuella övergrepp och 
sexuell exploatering av barn eller 
barnpornografi regleras dessa frågor inte i 
etta direktiv, eftersom särskilda och 
ingående bestämmelser redan finns i andra 
rättsakter som antagits eller är under 
beredning.

Or. en

Ändringsförslag 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, 
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Könsrelaterat våld innebär våld som 
är riktat mot en person på grund av hans 
eller hennes kön. Det är en form av våld 
som drabbar kvinnor på ett 
oproportionerligt sätt och som kan vara 
kopplat men inte begränsat till våld i 
närrelationer, sexuellt våld (bland annat 
sexuellt tvång och sexuellt ofredande), 
människohandel för sexuellt utnyttjande 
och slaveri, våld i intima relationer samt 
annan skadlig praxis som 
tvångsäktenskap och kvinnlig 
könsstympning. Homofobiska och 
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transfobiska angrepp har även definierats 
som en form av könsrelaterat våld. 
Forskningen visar att mellan en femtedel 
och en fjärdedel av alla kvinnor har varit 
utsatta för fysiska våldshandlingar 
åtminstone en gång i vuxen ålder, och 
mer än en tiondel har drabbats av sexuellt 
våld med inslag av tvång. Därför är det 
mycket viktigt att kriminalisera alla 
former av könsrelaterat våld och 
tillhandahålla offren särskilda 
förebyggande åtgärder och 
skyddsåtgärder samt gottgörelse.
Kvinnor som är offer för könsrelaterat 
våld, liksom deras barn, kräver också 
särskild uppmärksamhet och särskilt 
skydd dels på grund av den stora risken 
för upprepad viktimisering när det gäller 
denna typ av brott, dels på grund av det 
allvarliga trauma som dessa brott orsakar 
eftersom de begås av en person som 
personen i fråga borde kunna lita på och 
eftersom brottsoffren inte kan räkna med 
partnerns stöd för att komma över 
traumat.

Or. en

Ändringsförslag 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Terroroffrens rätt att bli ihågkomna 
måste erkännas, varvid terroroffrens 
politiska betydelse utgör en viktig aspekt. 
Denna politiska betydelse kommer till 
uttryck i försvaret av allt det som 
terrorismen försöker att förstöra för att 
påtvinga sin totalitära och exkluderande 
plan, det vill säga de friheter som utgör 
grunden för en demokratisk rättsstat.
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Or. es

Ändringsförslag 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Samtliga brottsoffer bör ha rätt till 
skälig anpassning när så behövs i ett visst 
ärende, det vill säga nödvändiga och 
ändamålsenliga ändringar och 
anpassningar, som inte innebär en 
oproportionerlig eller omotiverad börda, 
för att säkerställa att brottsoffer med 
funktionsnedsättning på samma villkor 
som andra brottsoffer kan åtnjuta sina 
rättigheter enligt detta direktiv. Skälig 
anpassning skulle kunna omfatta bland 
annat, dock inte endast, hjälp med att 
kommunicera, bland annat genom en 
kvalificerad teckentolk, hjälp med att 
ombesörja fysiskt tillträde till lokaler och 
tillgång till information som direkt hänför 
sig till det aktuella ärendet, hjälp med att 
tillhandahålla information på ett 
lättbegripligt språk samt hjälp med att 
ändra lyssningsformatet så att det passar 
brottsoffret med ett funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 170
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Detta direktiv reglerar inte heller 
specifikt frågan om offer för terror och 
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maffiaorganisationer, som har en särskild 
struktur i vissa medlemsstater. Den 
statistik som tas fram utifrån 
medlemsstaternas uppgifter om 
stödtjänster för brottsoffer bör innehålla 
särskilda avsnitt avseende detta specifika 
problem. När problemets omfattning har 
fastställts och eventuella nya behov 
konstaterats kommer det att utarbetas en 
EU-stadga som fokuserar på erkännandet 
av rättigheterna för personer som 
drabbats av denna typ av brott. Detta 
dokument bör utgå från fem 
huvudpunkter:
Utarbeta en EU-definition för offer för 
organiserad brottslighet och terrordåd, 
med en strukturerad rapport om 
särdragen hos dessa offer.
Erkänna lidandet, tillhanda av skydd och 
bekräfta att de som avlider eller skadas är 
offer vilket även ska gälla deras 
familjemedlemmar och personer som 
hotas eller trakasseras, liksom dessa 
personers frihet, det vill säga den frihet 
som omfattar alla och envar.
Vidta omfattande och avgörande åtgärder 
för att reparera den skada som åsamkats, 
främja hågkomst och ge garantier för att 
rättvisa skipas.
Ge diskussionerna om offren från dessa 
organisationer ett ansikte, eftersom det är 
enskilda personer som lider och som 
förkroppsligar angreppet på de 
gemensamma värderingarna och kampen 
mot gärningsmännen bakom dessa brott.
Avpolitisera debatten om offren. Detta är 
en principfråga: totalitära personer och 
fanatiker dödar. Förvanskning av 
mänsklighetens grundläggande värden 
dödar också – och här finns våldets 
ursprung, aldrig i det fria utbytet av 
demokratiska idéer.

Or. es
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Ändringsförslag 171
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) De oskyldiga offren för terrorism 
och organiserad brottslighet är särskilt 
sårbara på grund av brottens speciella 
karaktär. De blir lidande av hot, hotfullt 
beteende och hot om vedergällning från 
medlemmar i de grupper som man 
förknippar med förövarna. Offren för 
denna typ av brott bör därför beviljas 
särskilt bistånd och erkännande från 
samhället och skyddas mot alla former av 
hot, hat och rädsla. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör överväga att anta en 
särskild lagstiftning för terrorismens och 
den organiserade brottslighetens offer 
som erkänner brottsoffrens offentliga 
karaktär och innehåller mer detaljerade 
bestämmelser som ger offren ett adekvat 
skydd och stöd samt bland annat erkänner 
deras rättigheter, såsom rätt till 
långsiktigt katastrofbistånd, omfattande 
återupprättelse, skydd av privatliv och 
familjeliv, skydd av människans värdighet 
och säkerhet samt rätt att känna till eller 
få veta sanningen och minnas. Vid en 
domstolsprövning behöver därför 
fastställandet av sanningen inom en 
rimlig tidsperiod prioriteras.

Or. it

Ändringsförslag 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Könsrelaterat våld innebär våld som 
är riktat mot en person på grund av hans 
eller hennes kön, könsidentitet eller 
könsuttryck. Det är en form av våld som 
drabbar kvinnor på ett oproportionerligt 
sätt och som kan vara kopplat, men inte 
är begränsat till våld i närrelationer, 
sexuellt våld (både sexuellt tvång och 
sexuellt ofredande), människohandel för 
sexuellt utnyttjande och slaveri, våld i 
intima relationer samt annan skadlig 
praxis som tvångsäktenskap och kvinnlig 
könsstympning. Homofobiska och 
transfobiska angrepp har även definierats 
som en form av könsrelaterat våld. 
Forskningen visar att mellan en femtedel 
och en fjärdedel av alla kvinnor har varit 
utsatta för fysiska våldshandlingar 
åtminstone en gång i vuxen ålder, och 
mer än en tiondel har drabbats av sexuellt 
våld med inslag av tvång. I detta 
hänseende är det av central betydelse att 
kriminalisera alla former av könsrelaterat 
våld och vidta särskilda förebyggande 
åtgärder till förmån för brottsoffren för 
dessa brott samt se till att de erhåller
skydd och gottgörelse.

Or. en

Ändringsförslag 173
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) De oskyldiga offren för terrorism 
och organiserad brottslighet bör 
garanteras ett särskilt stöd med tanke på 
att brott mot en enskild individs 
rättigheter i en sådan situation även utgör 
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ett brott mot hela samhällets rättigheter. 
Till följd av detta bör en rättighet av 
individuell karaktär skyddas på ett särskilt 
sätt, eftersom den påverkar kollektiva 
rättigheter. De åtgärder för gottgörelse 
och ersättning som garanteras av de 
offentliga myndigheterna, i synnerhet de 
som gäller ersättning, ska vara 
tillgängliga enbart för oskyldiga offer för 
terrorism och organiserad brottslighet och 
deras familjemedlemmar.

Or. it

Ändringsförslag 174
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst, beroende på den personliga 
situationen, vara sårbar och löpa större 
risk att drabbas av sekundär och 
upprepad viktimisering av samma 
gärningsman, till exempel kvinnor som är 
offer för könsrelaterat våld. Sådan 
sårbarhet identifieras bäst genom en 
individuell bedömning som görs så snart 
som möjligt av någon som har möjlighet att 
lämna rekommendationer om 
skyddsåtgärder. Bedömningen bör i 
synnerhet ta hänsyn till brottsoffrets ålder, 
kön och könsidentitet, etnisk tillhörighet, 
ras, religion, sexuell läggning, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott, brottets konsekvenser och 
det trauma som åsamkats offret samt med 
hänsyn till om brottsoffret är från ett annat 
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terrordåd mot enskilda. land. Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda. Kvinnor som är 
offer för könsrelaterat våld, liksom deras 
barn, måste också få särskild 
uppmärksamhet och omedelbart skydd, 
eftersom det föreligger en stor risk för 
upprepad viktimisering, vilket orsakar ett 
enormt trauma med tanke på att dessa 
brott begås av en person som offret borde 
kunna lita på.

Or. es

Ändringsförslag 175
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land.
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer
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för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt fysisk 
förföljelse, genom vilken hela den 
invecklade struktur som omfattar både de 
kriminella organisationerna och de 
sociala grupper som stöder dem går 
samman för att under samordnade former 
direkt trakassera vissa personer, och 
genom dem samhället i sin helhet. De 
trakasserar och utövar påtryckningar mot 
personer, som på grund av sin 
verksamhet, sina tankar, sina handlingar 
eller sin ställning i samhälls- och 
yrkeslivet även kan utsättas för 
allvarligare angrepp, inbegripet mord.

Or. es

Ändringsförslag 176
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
bland annat brottsoffrets ålder, kön och 
könsidentitet, etnisk tillhörighet, ras, 
religion, sexuell läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
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eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land och om 
brottsoffret är migrant, asylsökande eller 
en person som beviljats internationellt 
skydd, i synnerhet om det är en kvinna 
vars rättsliga ställning kan vara beroende 
av gärningsmannens rättsliga ställning. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

Or. en

Ändringsförslag 177
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land.
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit 
offer för terrorism, eftersom sådana brott 

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, hatbrott 
samt med hänsyn till om brottsoffret är från 
ett annat land.
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kan vara mycket varierande och spänna 
över allt från massterrorism till 
målinriktade terrordåd mot enskilda.

Or. en

Ändringsförslag 178
Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land.
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar och ha särskilda behov, 
beroende på den personliga situationen. 
Sådan sårbarhet identifieras bäst genom en 
individuell bedömning som görs så snart 
som möjligt av någon som har möjlighet att 
lämna rekommendationer om 
skyddsåtgärder. Bedömningen bör i 
synnerhet ta hänsyn till brottsoffrets ålder, 
kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, ras, religion, sexuell läggning, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
rättslig ställning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, tortyr 
eller grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling, kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som begås av statliga 
aktörer eller hatbrott, samt med hänsyn till 
om brottsoffret är från ett annat land. 

Or. en

Ändringsförslag 179
Sonia Alfano
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Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sårbarheten kan 
endast fastställas genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till riktade terrordåd 
mot enskilda.

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar och ha särskilda behov, 
beroende på den personliga situationen. 
Sårbarheten kan endast fastställas genom 
en individuell bedömning som görs så snart 
som möjligt av någon som har möjlighet att 
lämna rekommendationer om 
skyddsåtgärder. Bedömningen bör i 
synnerhet ta hänsyn till brottsoffrets ålder, 
kön och könsidentitet, etnisk tillhörighet, 
ras, religion, sexuell läggning, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda, samt åt offer för 
organiserad brottslighet, särskilt 
maffialiknande brottslighet.

Or. it

Ändringsförslag 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar och ha särskilda behov, 
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personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

beroende på den personliga situationen. 
Sådan sårbarhet identifieras bäst genom en 
individuell bedömning som görs så snart 
som möjligt av någon som har möjlighet att 
lämna rekommendationer om 
skyddsåtgärder. Bedömningen bör i 
synnerhet ta hänsyn till brottsoffrets ålder, 
kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, ras, religion, sexuell läggning, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

Or. en

Ändringsförslag 181
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder.
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn 
till brottsoffrets ålder, kön och 
könsidentitet, etnisk tillhörighet, ras, 
religion, sexuell läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder.
Bedömningen kan ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
sexuella läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
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kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land.
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt ta hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land.
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

Or. nl

Ändringsförslag 182
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör i synnerhet ta hänsyn till 
brottsoffrets ålder, kön och könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet, terrorism 
eller hatbrott samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 

(18) Utöver dessa kategorier kan vem som 
helst vara sårbar, beroende på den 
personliga situationen. Sådan sårbarhet 
identifieras bäst genom en individuell 
bedömning som görs så snart som möjligt 
av någon som har möjlighet att lämna 
rekommendationer om skyddsåtgärder. 
Bedömningen bör bland annat ta hänsyn 
till brottsoffrets ålder, kön, etnisk 
tillhörighet, ras, religion, sexuell läggning, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
övergrepp samt brottets svårhetsgrad eller 
art, t.ex. organiserad brottslighet eller
terrorism samt med hänsyn till om 
brottsoffret är från ett annat land. 
Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
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vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

allt från massterrorism till målinriktade 
terrordåd mot enskilda.

Or. en

Ändringsförslag 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Offer för terrorism är särskilt 
sårbara på grund av brottets speciella 
karaktär. Offer för terrorism drabbas av 
hot, hotfullt beteende och hot om 
vedergällning från medlemmar i de 
grupper som man förknippar med 
terroristhandlingarnas förövare, och bör 
därför beviljas specifikt stöd och 
erkännande från samhällets sida och 
måste skyddas mot alla typer av hat och 
rädsla. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör omgående överväga 
att anta särskild lagstiftning avseende 
offer för terrorism i syfte att erkänna 
deras offentliga karaktär och inkludera 
mer detaljerade bestämmelser som tryggar 
ett adekvat skydd och stöd samt bland 
annat erkänner rättigheter som rätten till 
långsiktigt katastrofbistånd, omfattande 
återupprättelse, skyddet av privatliv och 
familjeliv, skyddet av människans 
värdighet och säkerhet samt rätten att 
veta sanningen och rätten att minnas.

Or. en

Ändringsförslag 184
Iratxe García Pérez
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Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Brottsoffer som identifierats som 
sårbara bör erbjudas lämpligt skydd under 
de straffrättsliga förfarandena. Åtgärdernas 
art och omfattning bör avgöras efter 
individuell bedömning, i samråd med 
brottoffret och i enlighet med reglerna för 
domstolens utrymme för skönsmässig 
bedömning. Brottsoffrets oro och rädsla i 
samband med förfarandena bör vara 
avgörande för att besluta om några 
särskilda åtgärder behövs.

(19) Brottsoffer som konstaterats ha 
särskilda behov bör erbjudas lämpligt 
skydd från det att de utsatts för brottet och 
före, under och efter de straffrättsliga 
förfarandena eller något annat rättsligt 
förfarande avseende brottet. Åtgärdernas 
art och omfattning bör motsvara vad som 
fastställs i internationell rättspraxis, 
uppfylla internationella skyddsnormer 
och avgöras efter individuell bedömning, i 
samråd med brottoffret och i enlighet med 
reglerna för domstolens utrymme för 
skönsmässig bedömning. Brottsoffrets oro 
och rädsla i samband med förfarandena bör 
vara avgörande för att besluta om några 
särskilda åtgärder behövs.

Or. es

Ändringsförslag 185
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Brottsoffer som identifierats som 
sårbara bör erbjudas lämpligt skydd under 
de straffrättsliga förfarandena. Åtgärdernas 
art och omfattning bör avgöras efter 
individuell bedömning, i samråd med 
brottoffret och i enlighet med reglerna för 
domstolens utrymme för skönsmässig 
bedömning. Brottsoffrets oro och rädsla i 
samband med förfarandena bör vara 
avgörande för att besluta om några 
särskilda åtgärder behövs.

(19) Brottsoffer som identifierats som 
sårbara bör erbjudas lämpligt skydd under 
de straffrättsliga förfarandena. Åtgärdernas 
art och omfattning bör avgöras efter en 
yrkesmässig och individuell bedömning, i 
samråd med brottoffret och i enlighet med 
reglerna för domstolens utrymme för 
skönsmässig bedömning. Brottsoffrets oro 
och rädsla i samband med förfarandena bör 
vara avgörande för att besluta om några 
särskilda åtgärder behövs.

Or. es
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Ändringsförslag 186
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Brottsoffer som identifierats som 
sårbara bör erbjudas lämpligt skydd under 
de straffrättsliga förfarandena. Åtgärdernas 
art och omfattning bör avgöras efter 
individuell bedömning, i samråd med 
brottoffret och i enlighet med reglerna för 
domstolens utrymme för skönsmässig 
bedömning. Brottsoffrets oro och rädsla i 
samband med förfarandena bör vara 
avgörande för att besluta om några 
särskilda åtgärder behövs.

(19) Brottsoffer som identifierats som 
sårbara bör erbjudas lämpligt skydd under 
de straffrättsliga förfarandena och vid 
behov även efteråt. Åtgärdernas art och 
omfattning bör avgöras efter individuell 
bedömning, i samråd med brottoffret och i 
enlighet med reglerna för domstolens 
utrymme för skönsmässig bedömning. 
Brottsoffrets oro och rädsla i samband med 
förfarandena bör vara avgörande för att 
besluta om några särskilda åtgärder 
behövs.

Or. it

Ändringsförslag 187
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vid tillämpningen av detta direktiv 
måste barnets bästa komma i främsta 
rummet i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och 1989 års FN-konvention 
om barnets rättigheter.

(20) Vid tillämpningen av detta direktiv 
måste barnets bästa komma i främsta 
rummet i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och 1989 års FN-konvention 
om barnets rättigheter. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt barn, 
särskilt barn utan medföljande vuxen, 
eftersom dessa behöver speciellt skydd, 
stöd och bistånd på grund av sin särskilt 
utsatta situation. Medlemsstaterna bör se 
till att det finns tillräckliga 
skyddsmekanismer för att ge barnen ett 
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lämpligt skydd. Vidare bör 
medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att de särskilda 
åtgärder som ska bistå och hjälpa barnen 
med deras fysiska och psykosociala 
återhämtning genomförs efter en 
individuell bedömning av varje enskilt 
barns särskilda omständigheter.  
Yrkesverksamma som kan väntas komma 
i kontakt med dessa offer bör också 
erbjudas lämplig utbildning om vilka 
rättigheter som tillkommer barn i olika 
åldersgrupper och vilka behov dessa barn 
har, men också om de förfaranden som är 
särskilt anpassade för barn.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
tillämpas under beaktande av FN:s 
konvention från 1979 om avskaffande av 
alla former av diskriminering av kvinnor, 
rekommendationerna och besluten från 
kommittén för avskaffande av 
diskriminering av kvinnor samt 
Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 189
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) När medlemsstaterna tillämpar 
bestämmelserna i detta direktiv bör de 
agera med vederbörlig aktsamhet och se 
till att kvinnornas rättigheter skyddas, för 
att på så sätt respektera sina skyldigheter 
enligt FN-konventionen om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor och 
ta hänsyn till de krav som fastställs i 
Europarådets konvention om att motverka 
våld mot kvinnor inklusive våld i hemmet.

Or. en

Ändringsförslag 190
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Risken för ytterligare viktimisering 
från förövaren eller i samband med 
deltagandet i de straffrättsliga förfarandena 
bör begränsas genom att samordna 
förfarandena på ett sätt som innebär att 
brottsoffren behandlas med respekt och får 
förtroende för myndigheterna. Kontakterna 
med myndigheterna bör underlättas så 
långt som möjligt samtidigt som man 
begränsar antalet onödiga kontakter med 
brottsoffret, till exempel genom att spela in 
förhören och tillåta detta som bevisning i 
rätten. De yrkesverksamma bör ha tillgång 
till så många olika åtgärder som möjligt för 
att kunna förebygga att brottsoffren utsätts 
för lidande i samband med rättegången, i 
synnerhet på grund av visuell kontakt med 
gärningsmannen, dennes familj, 
medhjälpare, eller med allmänheten. 
Därför uppmanas medlemsstaterna att 
införa genomförbara och praktiska åtgärder 
vid behov för att i samband med rättegång 

(22) Risken för ytterligare viktimisering 
från förövaren eller i samband med 
deltagandet i de straffrättsliga förfarandena 
bör begränsas genom att samordna 
förfarandena på ett sätt som sätter offrens 
rättigheter och behov i centrum och som 
innebär att brottsoffren behandlas med 
respekt och får förtroende för 
myndigheterna. Kontakterna med 
myndigheterna bör underlättas så långt som 
möjligt samtidigt som man begränsar 
antalet onödiga kontakter med brottsoffret, 
till exempel genom att spela in förhören 
och tillåta detta som bevisning i rätten eller 
genom användning av särskilda 
stödtjänster för brottsoffren. De 
yrkesverksamma bör ha tillgång till så 
många olika åtgärder som möjligt, bland 
annat effektiva skyddsåtgärder som 
förbjuder all kontakt mellan den tilltalade 
och offret, för att kunna förebygga att 
brottsoffren utsätts för lidande före, under 
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kunna erbjuda brottsoffren separata 
väntrum. Att skydda brottsoffrets 
personliga integritet kan vara mycket 
viktigt för att förebygga ytterligare 
viktimisering och detta kan ske på olika 
sätt, till exempel genom att vägra lämna ut 
eller begränsa utlämningen av uppgifter om 
vem brottsoffret är eller om var han eller 
hon befinner sig. För barn är sådant skydd 
särskilt viktigt, däribland undanhållande av 
brottsoffrets namn.

och efter rättegången, i synnerhet på grund 
av visuell kontakt med gärningsmannen, 
dennes familj, medhjälpare, eller med 
allmänheten. Därför uppmanas 
medlemsstaterna att införa genomförbara 
och praktiska åtgärder vid behov för att i 
samband med rättegång kunna erbjuda 
brottsoffren separata väntrum. Att skydda 
brottsoffrets personliga integritet kan vara 
mycket viktigt för att förebygga ytterligare 
viktimisering och detta kan ske på olika 
sätt, till exempel genom att vägra lämna ut 
eller begränsa utlämningen av uppgifter om 
vem brottsoffret är eller om var han eller 
hon befinner sig. För barn är sådant skydd 
särskilt viktigt, däribland undanhållande av 
brottsoffrets namn.

Or. es

Ändringsförslag 191
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Risken för ytterligare viktimisering 
från förövaren eller i samband med 
deltagandet i de straffrättsliga förfarandena 
bör begränsas genom att samordna 
förfarandena på ett sätt som innebär att 
brottsoffren behandlas med respekt och får 
förtroende för myndigheterna. Kontakterna 
med myndigheterna bör underlättas så 
långt som möjligt samtidigt som man 
begränsar antalet onödiga kontakter med 
brottsoffret, till exempel genom att spela in 
förhören och tillåta detta som bevisning i 
rätten. De yrkesverksamma bör ha tillgång 
till så många olika åtgärder som möjligt för 
att kunna förebygga att brottsoffren utsätts 
för lidande i samband med rättegången, i 
synnerhet på grund av visuell kontakt med 
gärningsmannen, dennes familj, 

(22) Risken för ytterligare viktimisering 
från förövaren eller i samband med 
deltagandet i de straffrättsliga förfarandena 
bör begränsas genom att samordna 
förfarandena på ett sätt som innebär att 
brottsoffren behandlas med respekt och får 
förtroende för myndigheterna. Kontakterna 
med myndigheterna bör underlättas så 
långt som möjligt samtidigt som man 
begränsar antalet onödiga kontakter med 
brottsoffret, till exempel genom att spela in 
förhören och tillåta detta som bevisning i 
rätten. De yrkesverksamma bör ha tillgång 
till så många olika åtgärder som möjligt för 
att kunna förebygga att brottsoffren utsätts 
för lidande i samband med rättegången, i 
synnerhet på grund av visuell kontakt med 
gärningsmannen, dennes familj, 
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medhjälpare, eller med allmänheten. 
Därför uppmanas medlemsstaterna att 
införa genomförbara och praktiska åtgärder 
vid behov för att i samband med rättegång 
kunna erbjuda brottsoffren separata 
väntrum. Att skydda brottsoffrets 
personliga integritet kan vara mycket 
viktigt för att förebygga ytterligare 
viktimisering och detta kan ske på olika 
sätt, till exempel genom att vägra lämna ut 
eller begränsa utlämningen av uppgifter om 
vem brottsoffret är eller om var han eller 
hon befinner sig. För barn är sådant skydd 
särskilt viktigt, däribland undanhållande av 
brottsoffrets namn.

medhjälpare, eller med allmänheten. 
Därför uppmanas medlemsstaterna att 
införa genomförbara och praktiska åtgärder 
vid behov för att i samband med rättegång 
kunna erbjuda brottsoffren separata 
väntrum. Att skydda brottsoffrets 
personliga integritet kan vara mycket 
viktigt för att förebygga ytterligare 
viktimisering och detta kan ske på olika 
sätt, till exempel genom att vägra lämna ut 
eller begränsa utlämningen av uppgifter om 
vem brottsoffret är eller om var han eller 
hon befinner sig. För barn är sådant skydd 
särskilt viktigt, däribland undanhållande av 
brottsoffrets namn.
(Språklig ändring som endast berör den 
spanska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 192
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Risken för ytterligare viktimisering 
från förövaren eller i samband med 
deltagandet i de straffrättsliga förfarandena 
bör begränsas genom att samordna 
förfarandena på ett sätt som innebär att 
brottsoffren behandlas med respekt och får 
förtroende för myndigheterna. Kontakterna 
med myndigheterna bör underlättas så 
långt som möjligt samtidigt som man 
begränsar antalet onödiga kontakter med 
brottsoffret, till exempel genom att spela 
in förhören och tillåta detta som 
bevisning i rätten. De yrkesverksamma bör 
ha tillgång till så många olika åtgärder som 
möjligt för att kunna förebygga att 
brottsoffren utsätts för lidande i samband 
med rättegången, i synnerhet på grund av 

(22) Risken för ytterligare viktimisering 
från förövaren eller i samband med 
deltagandet i de straffrättsliga förfarandena 
bör begränsas genom att samordna 
förfarandena på ett sätt som innebär att 
brottsoffren behandlas med respekt och får 
förtroende för myndigheterna. Kontakterna 
med myndigheterna bör underlättas så 
långt som möjligt samtidigt som man 
begränsar antalet onödiga kontakter med 
brottsoffret. De yrkesverksamma bör ha 
tillgång till så många olika åtgärder som 
möjligt för att kunna förebygga att 
brottsoffren utsätts för lidande i samband 
med rättegången, i synnerhet på grund av 
visuell kontakt med gärningsmannen, 
dennes familj, medhjälpare, eller med 
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visuell kontakt med gärningsmannen, 
dennes familj, medhjälpare, eller med 
allmänheten. Därför uppmanas 
medlemsstaterna att införa genomförbara 
och praktiska åtgärder vid behov för att i 
samband med rättegång kunna erbjuda 
brottsoffren separata väntrum. Att skydda 
brottsoffrets personliga integritet kan vara 
mycket viktigt för att förebygga ytterligare 
viktimisering och detta kan ske på olika 
sätt, till exempel genom att vägra lämna ut 
eller begränsa utlämningen av uppgifter 
om vem brottsoffret är eller om var han 
eller hon befinner sig. För barn är sådant 
skydd särskilt viktigt, däribland 
undanhållande av brottsoffrets namn.

allmänheten. Därför uppmanas 
medlemsstaterna att införa genomförbara 
och praktiska åtgärder vid behov för att i 
samband med rättegång kunna erbjuda 
brottsoffren separata väntrum. Att skydda 
brottsoffrets personliga integritet kan vara 
mycket viktigt för att förebygga ytterligare 
viktimisering och detta kan ske på olika 
sätt, till exempel genom att vägra lämna ut 
uppgifter om vem brottsoffret är eller om 
var han eller hon befinner sig. För barn är 
sådant skydd också viktigt, däribland 
undanhållande av brottsoffrets namn.

Or. nl

Ändringsförslag 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Medlemsstaterna bör, när det är 
lämpligt och med samtidig erkänsla för 
principen om yttrandefrihet, uppmuntra 
medier och journalister att anta riktlinjer 
för självreglering och vidta lämpliga 
åtgärder för att inom ramen för sin 
informationsverksamhet skydda 
brottsoffrens, särskilt barn, och deras 
familjemedlemmars privatliv och 
familjeliv. Medlemsstaterna bör avhålla 
medierna från att intervjua brottsoffren 
vid olämpliga tidpunkter, intervjua barn 
som fallit offer för brott, diskutera 
makabra detaljer om brotten, 
offentliggöra uppgifter som negativt 
skulle kunna påverka brottsoffrets 
trovärdighet, ge förövaren popularitet och 
beskylla brottsoffret för brottet. 
Medlemsstaterna bör se till att 
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brottsoffren har effektiva rättsmedel att 
tillgå då deras rätt till respekt för 
privatlivet och familjelivet kränkts.

Or. en

Ändringsförslag 194
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) För att underlätta för ett effektivt 
skydd av brottsoffrens rättigheter och 
intressen bör medlemsstaterna utveckla 
en helhetssyn på problematiken i 
samarbete med flera olika organ. 
Medlemsstaterna bör därför se till att det 
finns lämpliga mekanismer för ett 
effektivt samarbete mellan rättsväsende, 
allmänna åklagare, brottsbekämpande 
organ, lokala och regionala myndigheter, 
lämpligt utvalda icke-statliga 
organisationer och övriga relevanta 
organisationer. ”Mekanismer” avser här 
alla formella eller informella strukturer 
såsom överenskomna protokoll, 
rundabordskonferenser eller andra 
metoder som möjliggör ett standardiserat 
samarbete mellan olika yrkesverksamma.

Or. it

Ändringsförslag 195
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) När en tillfällig förmyndare eller en (23) När en tillfällig förmyndare eller en 
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företrädare ska utses för ett barn i enlighet 
med detta direktiv får båda rollerna fyllas 
av samma person eller av en juridisk 
person, en institution eller en myndighet.

företrädare ska utses för ett barn i enlighet 
med detta direktiv kan båda rollerna fyllas 
av samma person eller av en juridisk 
person, en institution eller en myndighet.

Or. nl

Ändringsförslag 196
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta undervisning om de 
särskilda tjänster som ska tillhandahållas 
offren liksom särskild fortbildning för dem 
vars arbete är inriktat på offer med 
särskilda behov.

Or. es

Ändringsförslag 197
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i personlig kontakt med brottsoffer 
bör få lämplig utbildning för att kunna 
identifiera och uppfylla brottsoffrens behov 
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genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.

både genom inledande utbildning och 
fortbildning, inbegripet 
teckenspråksundervisning, som är 
anpassad till graden av kontakt med 
brottsoffer. Detta bör vid behov även 
omfatta särskild fortbildning.

Or. hu

Motivering

Förtydligande för att skydda och garantera offrens rättigheter, i enlighet med punkterna 11 
och 37 i parlamentets resolution av den 25 oktober 2011 (om rörlighet och integrering av 
personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020).

Ändringsförslag 198
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.

(24) ) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning 
eller särskild psykologisk utbildning.

Or. it

Ändringsförslag 199
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör ges 
tillgång till och möjlighet att genomgå
lämplig utbildning, så att de kan identifiera 
dessa brottsoffer, ta hand om dem och 
uppfylla deras behov både genom 
inledande utbildning och fortbildning som 
är anpassad till graden av kontakt med 
brottsoffer. Detta bör vid behov även 
omfatta särskild fortbildning.
Medlemsstaterna bör se till att denna 
skyldighet till fortbildning främjas för 
poliser, advokater, hälso- och 
sjukvårdspersonal, socialtjänstemän och 
socialarbetare, domare och övrig personal 
inom domstolsväsendet, 
barnomsorgspersonal och alla andra 
personer som kan väntas komma i kontakt 
med brottsoffer i tjänsten.

Or. fr

Ändringsförslag 200
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.
Poliser, åklagare och annan personal som 
arbetar med fall av könsrelaterat våld bör 
få utbildning i hur man lämpligen arbetar 
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med offer för sådant våld på ett sätt som 
vittnar om medvetenhet om 
jämställdhetsperspektivet. Den här 
utbildningen bör institutionaliseras och 
standardiseras runtom i medlemsstaterna 
och ske i nära samråd med lämpligt 
utvalda icke-statliga organisationer med 
personer som tillhandahåller tjänster till 
offer för könsrelaterat våld.

Or. it

Ändringsförslag 201
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer bör få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta bör vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.

(24) Tjänstemän som i samband med 
straffrättsliga förfaranden kan väntas 
komma i kontakt med brottsoffer kan få 
lämplig utbildning för att kunna identifiera 
och uppfylla brottsoffrens behov både 
genom inledande utbildning och genom 
fortbildning som är anpassad till graden av 
kontakt med brottsoffer. Detta kan vid 
behov även omfatta särskild fortbildning.

Or. nl

Ändringsförslag 202
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, 
däribland erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med 

utgår
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brottsoffer, och nära samarbeta med 
dessa organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning 
samt uppföljning och utvärdering av de 
åtgärder som ska stödja och skydda 
brottsoffren.

Or. en

Ändringsförslag 203
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med brottsoffer, 
och nära samarbeta med dessa 
organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med brottsoffer, 
och nära samarbeta med dessa 
organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren. I 
detta sammanhang bör man i synnerhet 
synliggöra samtliga nationella program 
och EU-program som stöder utvecklingen 
av denna typ av verksamhet och avskaffa 
all onödig byråkrati som möter de 
organisationer som är villiga att dra nytta 
av programmen.

Or. es

Ändringsförslag 204
Rosa Estaràs Ferragut
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Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med brottsoffer, 
och nära samarbeta med dessa 
organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med brottsoffer, 
och nära samarbeta med dessa 
organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.
När det gäller personer med 
funktionshinder måste medlemsstaterna 
ha tillgång till utbildade yrkesmänniskor 
som kan tillgodose dessa personers behov, 
så att de kan utöva sina rättigheter på 
samma villkor som andra.

Or. es

Ändringsförslag 205
Axel Voss

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med brottsoffer, 
och nära samarbeta med dessa 
organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som yrkesmässigt eller 
ideellt arbetar med brottsoffer, och nära 
samarbeta med dessa organisationer, 
särskilt i fråga om lagstiftningsförslag, 
informationsinsatser och 
medvetandegörande kampanjer, forskning 
och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.
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Or. de

Motivering

Människor som ger stöd åt brottsoffer arbetar i stor utsträckning ideellt. Detta ideella arbete 
bör nämnas i direktivet. 

Ändringsförslag 206
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med brottsoffer, 
och nära samarbeta med dessa 
organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.

(25) Medlemsstaterna kan uppmuntra det 
civila samhällets organisationer, däribland 
erkända och aktiva icke-statliga 
organisationer som arbetar med brottsoffer, 
och nära samarbeta med dessa 
organisationer, särskilt i fråga om 
lagstiftningsförslag, informationsinsatser 
och medvetandegörande kampanjer, 
forskning och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.

Or. nl

Ändringsförslag 207
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Miljöbrott skördar också brottsoffer 
men är svåra att hantera på grund av att 
de ofta leder till en kollektiv viktimisering 
eller massviktimisering, har en tendens att 
omfatta icke-konventionella brottsoffer 
och dessutom ofta drabbar sina offer 
gradvis och i tysthet. Miljöskador och 
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frågan om dess offer påverkar inte bara 
enskilda intressen utan även hela 
befolkningsgruppers och andra gruppers 
intressen, och denna fråga inbegriper 
behovet av att, utifrån det 
generationsöverskridande ömsesidiga 
ansvaret, reflektera över de konsekvenser 
som dagens handlingar får för framtida 
generationer och att erkänna den rätt som 
var och en i nuvarande och framtida 
generationer har att leva i en miljö som är 
förenlig med hans eller hennes hälsa och 
välbefinnande, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ1. 
Vissa processuella miljörättigheter 
avseende bland annat tillgång till rättslig 
prövning kan garanteras genom att i detta 
direktiv erkänna miljön och dess 
ekosystem som potentiella brottsoffer som 
skadas av olovligt beteende.
__________
1 EGT L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 208
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Brottsoffer som är utsatta för 
diskriminering till följd av sina personliga 
egenskaper, såsom ras, religion, 
övertygelse, nationalitet, ålder, sexuell 
läggning, funktionshinder, kön eller 
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social bakgrund kan drabbas av 
ytterligare viktimisering, hotfullt beteende 
och diskriminering. Ett annat skäl till att 
brott inte anmäls är det dåliga förtroendet 
för rättsväsendet vid brottmål, svårigheter 
att förstå hur klagomål görs och rädsla 
för dålig behandlig från myndigheternas 
sida genom att dessa inte tror eller förstår 
offren (till exempel på grund av dövhet), 
samtidigt som de hävdar att brottsoffren 
har samma medborgerliga rättigheter som 
myndighetsföreträdarna. Offren är också 
oroliga för att myndigheterna inte 
kommer att respektera dem eller erkänna 
deras status som offer. För att uppmuntra 
till att brott anmäls och göra det lättare att 
anmäla dem och för att möjliggöra för 
brottsoffren att ta sig ur en kretsgång där 
de hela tiden faller offer för brott måste 
det ovillkorligen finnas pålitliga 
stödtjänster till brottsoffrens förfogande 
och behöriga myndigheter som är beredda 
att med respekt och hänsyn samt på lika 
villkor och professionellt bemöta 
brottsoffrens anmälningar. Det behövs 
tillräcklig utbildning och en lämplig grad 
av specialisering hos de berörda 
myndigheterna och dessutom föreskrifter 
som i tillräcklig grad uppmärksammar 
offrens rättigheter, också skyddet mot 
hotfullt beteende och sekundär 
viktimisering. Åtgärderna kan innebära 
att en tredje part får anmäla brott, att 
organ som stöder offren får rättigheter 
vad avser processuell representation samt 
att man använder kommunikationsteknik 
såsom e-post, officiella eller styrkta 
videoinspelningar som registrerats eller 
andra elektroniska tillvägagångssätt för 
att anmäla brott.

Or. hu

Motivering

Ett förtydligande behövs särskilt för att skydda de dövas rättigheter, eftersom det inte alltid 
framgår tydligt att döva som endast förstår teckenspråk inte heller förstår det egna landets 
talade språk.
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Ändringsförslag 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Brottsoffer som är utsatta för 
kränkningar på grund av sina personliga 
egenskaper såsom ras, religion, 
övertygelse, nationalitet, ålder, sexuell 
läggning, funktionshinder, kön, 
könsidentitet, könsuttryck eller social 
bakgrund kan drabbas av ytterligare 
viktimisering, hotfullt beteende och 
diskriminering. Ytterligare orsaker till att 
brott inte anmäls är dåligt förtroende för 
rättsväsendet i brottmål, svårigheter att 
förstå hur klagomål görs och rädsla för 
osaklig behandling från myndighetshåll 
till följd av att brottsoffret antingen inte 
anses trovärdigt eller inte får vederbörlig 
respekt och erkänsla. För att uppmuntra 
till att brott anmäls och göra det lättare att 
anmäla dem och för att möjliggöra för 
brottsoffren att ta sig ur en kretsgång där 
de hela tiden faller offer för brott måste 
det ovillkorligen finnas pålitliga 
stödtjänster till brottsoffrens förfogande 
och myndigheter i medlemsstaterna som 
är beredda att med respekt och hänsyn 
samt på lika villkor och professionellt 
bemöta brottsoffrens anmälningar. För 
att detta ska kunna uppnås krävs det 
tillräcklig utbildning och en lämplig grad 
av specialisering hos alla berörda 
myndigheter samt föreskrifter som i 
tillräcklig grad uppmärksammar offrens 
rättigheter, bland dem också skyddet mot 
hotfullt beteende och sekundär 
viktimisering. I åtgärderna kan också 
ingå att tredje part ges möjlighet att göra 
anmälan och att brottsofferorganisationer 
bemyndigas ta del i förfarandena på 
brottsoffrens vägnar samt att man tillåter 
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att kommunikationsteknik såsom e-post 
eller hemsideformulär används för 
inlämnande av klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 210
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom målet med att införa 
gemensamma miniminormer inte i 
tillräcklig mån kan uppnås av 
medlemsstaterna var och en för sig, 
varken på central nivå eller på regional 
eller lokal nivå, utan istället med tanke på 
omfattningen och de förväntade 
effekterna endast kan uppnås på 
unionsnivå, får EU vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(26) Eftersom införandet av miniminormer 
i tillräcklig mån kan uppnås av 
medlemsstaterna själva, strider förslaget 
till direktiv mot subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. nl

Motivering

I Nederländerna har hjälpen till och skyddet för brottsoffer redan reglerats på ett bra sätt, 
och landet behöver därför inte det föreslagna direktivet.

Ändringsförslag 211
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Personuppgifter som behandlas vid 
genomförandet av detta direktiv bör
skyddas i enlighet med rådets rambeslut 
2008/977/RIF av den 27 november 2008 
om skydd av personuppgifter som 
behandlas inom ramen för polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete och i enlighet 
med Europarådets konvention av den 
28 januari 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter, som ratificerats av 
samtliga medlemsstater.

(27) Personuppgifter som behandlas vid ett 
eventuellt genomförande av detta direktiv 
ska skyddas i enlighet med nationella 
bestämmelser.

Or. nl

Ändringsförslag 212
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering, i alla kontakter 
med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden eller 
andra rättsliga förfaranden som rör 
brottet, får erkännande och behandlas med 
respekt, känslighet och professionalism, 
utan någon form av diskriminering, i alla 
kontakter med behöriga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa eller andra organ som 
arbetar med brottsoffer.

Or. en

Ändringsförslag 213
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering, i alla kontakter 
med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, på ett 
personligt sätt och utan någon form av 
diskriminering, i alla kontakter med 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Or. es

Ändringsförslag 214
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering, i alla kontakter 
med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering på grund av kön,
ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, nationalitet, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, 
ålder, kön, könsidentitet och könsuttryck, 
sexuell läggning, invandrings- och 
uppehållsstatus, hälsotillstånd (inbegripet 
hiv och aids) i alla kontakter med 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.
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Or. en

Ändringsförslag 215
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering, i alla kontakter 
med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer, oavsett deras rättsliga 
ställning, får lämpligt skydd och stöd, kan 
delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering, i alla kontakter 
med behöriga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Or. en

Ändringsförslag 216
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering, i alla kontakter 
med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i alla stadier av de straffrättsliga 
förfarandena, får erkännande och 
behandlas med respekt, känslighet och 
professionalism, utan någon form av 
diskriminering, i alla kontakter med 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Or. it
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Ändringsförslag 217
Rosario Crocetta

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla brottsoffer får lämpligt skydd och stöd, 
kan delta i straffrättsliga förfaranden, får 
erkännande och behandlas med respekt, 
känslighet och professionalism, utan någon 
form av diskriminering, i alla kontakter 
med offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Syftet med detta direktiv är att se till att 
alla oskyldiga brottsoffer får lämpligt 
skydd och stöd, kan delta i straffrättsliga 
förfaranden, får erkännande och behandlas 
med respekt, känslighet och 
professionalism, utan någon form av 
diskriminering, i alla kontakter med 
offentliga myndigheter, 
brottsofferorganisationer och instanser för 
reparativ rättvisa.

Or. it

Ändringsförslag 218
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) en fysisk person som lidit fysisk eller 
psykisk skada eller utsatts för emotionellt 
lidande eller ekonomisk förlust i direkt 
samband med ett brott.

i) en fysisk person som enskilt eller 
kollektivt lidit fysisk eller psykisk skada 
eller utsatts för emotionellt lidande eller 
ekonomisk förlust i direkt samband med ett 
brott eller avsevärda kränkningar av sina 
grundläggande rättigheter, till följd av 
handlingar eller underlåtelser som strider 
mot medlemsstaternas gällande straffrätt, 
inbegripet lagar som definierar 
maktmissbruk.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Rosario Crocetta

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) en fysisk person som utsätts för 
diskriminering i sitt privata, sociala eller 
yrkesmässiga liv på grund av sin sexuella 
läggning, sitt språk, etniska ursprung 
eller sina filosofiska, ideologiska, 
politiska, kulturella eller religiösa åsikter.

Or. it

Ändringsförslag 220
Rosario Crocetta

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) en fysisk person som blir föremål för 
planer och attacker – från 
terroristgrupper, kriminella 
organisationer, maffiafraktioner eller 
kriminella grupper, som är organiserade 
och kan agera systematiskt – som hotar 
personen till livet, begränsar hans eller 
hennes yttrandefrihet, fria rörlighet, 
deltagande i det sociala eller offentliga 
livet eller åsamkar ekonomisk eller 
psykologisk skada.

Or. it

Ändringsförslag 221
Rosario Crocetta

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led ic (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ic) en fysisk person som, efter att ha 
samarbetat med rättsväsendet, befinner 
sig under ständigt hot från 
terroristgrupper, kriminella 
organisationer, maffiafraktioner eller 
kriminella grupper, som är organiserade 
och kan agera systematiskt.

Or. it

Ändringsförslag 222
Rosario Crocetta

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led id (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

id) en fysisk person vars materiella och 
psykologiska levnadsförhållanden har 
begränsats så mycket att de blivit 
människoovärdiga.

Or. it

Ändringsförslag 223
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) familjemedlemmar till en person som 
avlidit på grund av brott.

ii) de närmaste familjemedlemmarna eller 
anhöriga till det brottsoffer som avlidit på 
grund av brott och personer som har lidit 
skada i samband med att de ingripit för att 
hjälpa brottsoffer i nöd eller för att 
förhindra viktimisering.

Or. en
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Ändringsförslag 224
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) familjemedlemmar till en person som 
avlidit på grund av brott.

ii) familjemedlemmar till en person som 
avlidit eller drabbats av fysisk eller 
psykisk oförmåga på grund av brott.

Or. en

Ändringsförslag 225
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) familjemedlemmar till en person som 
avlidit på grund av brott.

ii) familjemedlem(mar) och embryo(n) till 
en person som avlidit eller blivit 
funktionshindrad på grund av brott.

Or. hu

Motivering

Uppkomsten av ett permanent funktionshinder – som inte bara är psykiskt utan fysiskt 
”objektivt” – utgör ett verkligt hinder för användningen av en uppbyggd miljö som inte gjorts 
tillgänglig för detta. Förlusten av ett embryo ska inte ses som endast en (allvarlig) fysisk 
skada, eftersom embryon i EU-länder kan ha retroaktiv rättskapacitet under förutsättning att 
barnet föds levande (till exempel inom arvsrätten), vilket andra förlorade kroppsdelar inte 
kan ha. (En våldsam och avsiktlig förändring av arvsordningen kan ge upphov till en 
annorlunda situation).

Ändringsförslag 226
Axel Voss
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) familjemedlemmar till en person som 
avlidit på grund av brott.

ii) familjemedlemmar till en person som 
avlidit i direkt samband med ett brott vilka 
till följd av detta har lidit skada.

Or. en

Ändringsförslag 227
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) miljö som skadas på grund av brott. 
Medlemsstaterna ska se till att alla 
grupper, stiftelser eller sammanslutningar 
som enligt sina stadgar, vilka omfattas av 
nationell lagstiftning, syftar till att skydda 
miljön kan utöva de rättigheter som 
fastställs i kapitel 3 i detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 228
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) minderåriga som är barn till eller 
berättigade till underhåll från ett 
brottsoffer som har lidit fysisk eller 
psykisk skada på grund av ett påstått 
brott.
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Or. en

Ändringsförslag 229
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) familjemedlem(mar) till en person 
som avlidit på grund av brott eller en 
person/personer som erkänts som 
förmyndare eller företrädare för ett 
brottsoffer som vid tidpunkten för eller 
efter brottet delvis eller helt förlorat 
rättshandlingsförmågan.

Or. hu

Motivering

Uppkomsten av ett permanent funktionshinder – som inte bara är psykiskt utan fysiskt 
”objektivt” – utgör ett verkligt hinder för användningen av en uppbyggd miljö som inte gjorts 
tillgänglig för detta. Förlusten av ett embryo ska inte ses som endast en (allvarlig) fysisk 
skada, eftersom embryon i EU-länder kan ha retroaktiv rättskapacitet under förutsättning att 
barnet föds levande (till exempel inom arvsrätten), vilket andra förlorade kroppsdelar inte 
kan ha. (Frågan om en våldsam och avsiktlig förändring av arvsordningen bör tas upp här).

Ändringsförslag 230
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) familjemedlemmar till en person som 
till följd av ett brott blivit allvarligt 
skadad, eller stödpersoner med officiellt 
tillstånd att bistå brottsoffer som behöver 
avsevärt stöd för att kunna utöva sin 
rättskapacitet, både före och efter brottet.
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Or. lt

Ändringsförslag 231
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) familjemedlem: make eller maka, 
sambo, registrerad partner, släktingar i 
direkt upp- eller nedstigande led, syskon 
och anhöriga till brottsoffret.

utgår

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att nämna sambor och registrerade partner i detta sammanhang, med tanke 
på att dessa begrepp inte är erkända i ett stort antal medlemsstater. Det är bättre att låta 
bestämmelsen utgå helt, så att respekten för den nationella behörigheten garanteras när det 
gäller familjerätt.

Ändringsförslag 232
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) familjemedlem: make eller maka, 
sambo, registrerad partner, släktingar i 
direkt upp- eller nedstigande led, syskon 
och anhöriga till brottsoffret.

b) familjemedlem: make eller maka, 
person som lever tillsammans med 
brottsoffret i en engagerad nära relation 
och i ett stabilt och varaktigt förhållande 
med gemensamt hushåll, släktingar i rakt
upp- eller nedstigande led, syskon och 
anhöriga till brottsoffret.

Or. en
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Ändringsförslag 233
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) sambo: en person som lever 
tillsammans med brottsoffret i ett stabilt 
och varaktigt förhållande som inte 
registrerats hos någon myndighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 234
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) sambo: en person som lever 
tillsammans med brottsoffret i ett stabilt 
och varaktigt förhållande som inte 
registrerats hos någon myndighet.

utgår

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att i artikel 2 c nämna en form av sammanboende mellan ogifta personer 
som inte är ett erkänt begrepp i ett stort antal medlemsstater. Det är bättre att låta 
bestämmelsen utgå helt, så att respekten för den nationella behörigheten garanteras när det 
gäller familjerätt.

Ändringsförslag 235
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) sambo: en person som lever tillsammans 
med brottsoffret i ett stabilt och varaktigt 
förhållande som inte registrerats hos någon 
myndighet.

c) sambo: varje person, utan åtskillnad,
som lever tillsammans med brottsoffret i 
ett stabilt och varaktigt förhållande som 
inte registrerats hos någon myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) registrerad partner: den partner med 
vilken brottsoffret ingått registrerat 
partnerskap enligt lagstiftningen i någon 
av medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 237
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) registrerad partner: den partner med 
vilken brottsoffret ingått registrerat 
partnerskap enligt lagstiftningen i någon 
av medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att i artikel 2 d nämna en form av sammanboende mellan ogifta personer 
som inte är ett erkänt begrepp i ett stort antal medlemsstater. Det är bättre att låta 
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bestämmelsen utgå helt, så att respekten för den nationella behörigheten garanteras när det 
gäller familjerätt.

Ändringsförslag 238
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att sammanföra brottsoffer
och misstänkta för att hjälpa dem att nå
en frivillig uppgörelse om den skada 
brottet orsakat.

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att underlätta ett 
förfarande för att få till stånd att ärendet 
regleras utanför domstol genom en
frivillig uppgörelse, genom vilken den 
tilltalade tar på sig skulden för brottet och 
utlovar gottgörelse, betalning för skador 
och ersättning till offret, under 
förutsättning att offret går med på detta 
och att den tilltalade uppfyller villkoren.

Or. es

Ändringsförslag 239
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att sammanföra brottsoffer 
och misstänkta för att hjälpa dem att nå 
en frivillig uppgörelse om den skada 
brottet orsakat.

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att underlätta ett 
förfarande för reparativ rättvisa där den 
tilltalade tar på sig ansvaret, deltar i ett 
gottgörelseförfarande och betalar 
skadestånd och ersättning som kan leda 
till att brottmålet regleras utanför domstol 
om brottsoffret går med på detta och om 
den tilltalade uppfyller villkoren för 
gottgörelse.

Or. en
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Motivering

Den här lydelsen är problematisk eftersom den ger intrycket av att brottsoffren och de 
tilltalade ”löser några problem sinsemellan” utan att man tar hänsyn till att en person, 
brottsoffret, har utsatts för ett brott av den andre, den tilltalade.

Ändringsförslag 240
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att sammanföra brottsoffer 
och misstänkta för att hjälpa dem att nå en 
frivillig uppgörelse om den skada brottet 
orsakat.

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att sammanföra brottsoffer 
och misstänkta för att hjälpa dem att nå en 
frivillig uppgörelse om den skada brottet 
orsakat. Detta är en rättvisestrategi som 
fokuserar på brottsoffrens, förövarnas 
och det inblandade samhällets behov 
snarare än att uppfylla abstrakta 
rättsprinciper eller bestraffa förövaren.

Or. en

Ändringsförslag 241
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att sammanföra brottsoffer 
och misstänkta för att hjälpa dem att nå en 
frivillig uppgörelse om den skada brottet 
orsakat.

e) instanser för reparativ rättvisa: instanser 
som arbetar för att sammanföra brottsoffer 
och misstänkta för att hjälpa dem att nå en 
frivillig uppgörelse om den skada brottet 
orsakat. Instansernas arbete kan ske 
genom direkta möten mellan brottsoffret 
och förövaren eller genom indirekta 
kontakter där brottsoffret inte möter 
förövaren.  
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Or. en

Ändringsförslag 242
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) personer med funktionsnedsättning: 
personer med fysiska, psykiska, 
intellektuella eller sensoriska 
funktionsnedsättningar, vilka i samspel 
med olika hinder kan motverka deras 
fulla och verkliga deltagande i samhället 
på samma villkor som andra.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 243
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) stödtjänster för brottsoffer: tjänster 
för att tillhandahålla fullständigt eller 
partiellt stöd, bland annat i form av 
eskortering eller representation av 
brottsoffren i rättssalen; dessa tjänster ska 
vara oberoende och ha som främsta syfte 
att försvara offrets rättigheter och behov; 
stödtjänster för brottsoffer ska också 
omfatta särskilda tjänster med inriktning 
på särskilda grupper av brottsoffer såsom 
offer för könsrelaterat våld, barn, offer 
för terrordåd etc.

Or. es
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Ändringsförslag 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) könsrelaterat våld: våld som riktas 
mot en kvinna på grund av hennes kön 
eller som drabbar kvinnor oproportionellt 
hårt, eller våld som riktas mot en person 
på grund av hans eller hennes kön eller 
sexuella identitet.

Or. en

Ändringsförslag 245
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) könsrelaterat våld: våld mot kvinnor 
som utgör en form av diskriminering i 
enlighet med konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor och riktas mot kvinnor på grund 
av deras kön eller drabbar kvinnor 
oproportionerligt hårt eller som riktas mot 
en person på grund av hans eller hennes 
kön eller sexuella identitet.

Or. en

Ändringsförslag 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) könsrelaterat våld: ett brott som begås 
mot en person på grund av hans eller 
hennes kön eller sexuella identitet eller 
som drabbar personer av ett särskilt kön 
eller en särskild sexuell identitet 
oproportionerligt hårt och som leder till 
att brottsoffret lider fysisk eller psykisk 
skada eller utsätts för emotionellt lidande 
eller ekonomisk förlust.  

Or. en

Ändringsförslag 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) könsrelaterat våld: våld som riktas 
mot en person på grund av hans eller 
hennes kön, sexuella identitet eller 
könsuttryck.

Or. en

Ändringsförslag 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) våld i närrelationer: våld som förövas 
av en person som är eller varit make eller 
partner eller annan familjemedlem till 
brottsoffret. Kvinnor drabbas 
oproportionerligt hårt av sådant våld.
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Or. en

Ändringsförslag 249
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) våld i närrelationer: våld som förövas 
av en person som är eller varit make eller 
partner eller annan familjemedlem till 
brottsoffret. Kvinnor drabbas 
oproportionerligt hårt av sådant våld, och 
brottet förvärras av att de också ofta är 
beroende av den tilltalade ekonomiskt och 
socialt eller när det gäller deras 
uppehållsrätt. 

Or. en

Ändringsförslag 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) våld i närrelationer: våld som förövas 
av en person som är eller varit make eller 
partner eller annan familjemedlem till 
brottsoffret, oavsett om gärningsmannen 
delar eller har delat bostad med 
brottsoffret eller inte, och som leder till att 
brottsoffret lider fysisk eller psykisk skada 
eller utsätts för emotionellt lidande eller 
ekonomisk förlust.

Or. en
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Ändringsförslag 251
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer 
utan onödigt dröjsmål får följande 
information vid den första kontakten med 
den myndighet som är behörig att ta emot 
anmälan av brott:

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer 
omgående får följande information vid den 
första kontakten med den myndighet som 
är behörig att ta emot anmälan av brott:

Or. en

Ändringsförslag 252
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer 
utan onödigt dröjsmål får följande 
information vid den första kontakten med 
den myndighet som är behörig att ta emot 
anmälan av brott:

Medlemsstaterna ska se till att alla
brottsoffer utan onödigt dröjsmål får 
följande information på ett språk de 
förstår, och eventuellt med hjälp av 
barnanpassad kommunikationsteknik, vid 
den första kontakten med den myndighet 
som är behörig att ta emot anmälan av 
brott:

Or. en

Ändringsförslag 253
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer 
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utan onödigt dröjsmål får följande 
information vid den första kontakten med 
den myndighet som är behörig att ta emot 
anmälan av brott:

utan onödigt dröjsmål får följande 
information i den form som brottsoffren 
begär (skriftligt, muntligt och/eller på 
teckenspråk) vid den första kontakten med 
den myndighet som är behörig att ta emot 
anmälan av brott:

Or. hu

Motivering

Det måste tydligt framgå att informationen ska anpassas till brottsoffrets behov.

Ändringsförslag 254
Rosario Crocetta

Förslag till direktiv
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer
utan onödigt dröjsmål får följande 
information vid den första kontakten med 
den myndighet som är behörig att ta emot 
anmälan av brott:

Medlemsstaterna ska se till att offer utan 
onödigt dröjsmål får följande information 
vid den första kontakten med den 
myndighet som är behörig att ta emot 
anmälan av brott:

Or. it

Ändringsförslag 255
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) vilka rättigheter de har, inklusive 
rätten till en rättvis rättegång och tillgång 
till en advokat, rätten till tolkning och 
rätten till gottgörelse,

Or. en



AM\894864SV.doc 101/130 PE483.693v02-00

SV

Ändringsförslag 256
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vilken typ av stöd de kan få, c) vilken typ av stöd de kan få och från 
vem,

Or. en

Ändringsförslag 257
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vilken typ av stöd de kan få, c) vilken typ av stöd de har rätt att få,

Or. it

Ändringsförslag 258
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) de olika etapperna efter anmälan av 
brottet och brottsoffrens roll i samband 
därmed,

d) de olika etapperna efter anmälan av 
brottet och brottsoffrens roll i samband 
därmed, inklusive de olika etapperna i den 
straffrättsliga processen för vuxna och 
ungdomar, den roll som innehas av 
brottsoffer (inklusive brottsoffer som är 
barn) och vittnesmålets betydelse, 
tidpunkt och genomförande samt 
anordnandet av utfrågningar i samband 
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med förundersökningar och 
domstolsförhandlingar,

Or. en

Ändringsförslag 259
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) i vilken utsträckning och på vilka 
villkor de har rätt till juridisk rådgivning, 
rättshjälp och andra typer av rådgivning,

f) på vilka villkor de har rätt till juridisk 
rådgivning, rättshjälp och andra typer av 
oberoende och kvalificerad rådgivning,

Or. en

Ändringsförslag 260
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) i vilken utsträckning och på vilka villkor 
de har rätt till juridisk rådgivning, 
rättshjälp och andra typer av rådgivning,

f) i vilken utsträckning och på vilka villkor 
de har rätt till juridisk rådgivning, 
rättshjälp och andra typer av rådgivning,
inklusive språklig rådgivning,

Or. it

Ändringsförslag 261
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) i vilken utsträckning och på vilka 
villkor de har rätt till tolkning och 
översättning, inbegripet tolkning till 
teckenspråk,

Or. hu

Motivering

Det bör också finnas bestämmelser om tolkning, inbegripet mer enhetlig tillgång till tolkning i 
EU för personer som använder det egna landets teckenspråk, särskilt med beaktande av 
parlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av personer 
med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020 och skäl L och punkt 11 i 
denna.

Ändringsförslag 262
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) om ett brottsoffer är bosatt i en annan 
stat ska han eller hon informeras om vilka 
särskilda mekanismer han eller hon kan 
åberopa för att skydda sina intressen,

h) om ett brottsoffer är bosatt i en annan 
stat ska han eller hon informeras om vilka 
särskilda mekanismer han eller hon kan 
åberopa för att skydda sina intressen, till 
exempel begäran om utfärdande av en 
Europeisk skyddsorder,

Or. en

Ändringsförslag 263
Rosario Crocetta

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) om ett brottsoffer är bosatt i en annan (Berör inte den svenska versionen.)
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stat ska han eller hon informeras om vilka 
särskilda mekanismer han eller hon kan 
åberopa för att skydda sina intressen,

Or. it

Ändringsförslag 264
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) om de hålls i någon form av statligt 
förvar eller annan institution och om det 
finns några speciella arrangemang för 
hur de ska ha tillgång till och rapportera 
till en anvisad enhet,

Or. en

Ändringsförslag 265
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) hur brottsoffret kan gå till väga för att 
klaga om hans eller hennes rättigheter inte 
respekterats,

i) hur ett brottsoffer kan gå till väga för att 
klaga om hans eller hennes rättigheter inte 
respekterats av den behöriga myndigheten 
inom de straffrättsliga förfarandena,

Or. en

Ändringsförslag 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) hur och på vilka villkor de kan komma 
i åtnjutande av skyddsåtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 267
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom den information som avses i 
första stycket ska medlemsstaterna se till 
att brottsoffer som lidit svår skada ges 
information om
a) i vilken utsträckning de har rätt till 
läkarvård,
b) i vilken utsträckning de har rätt till 
specialiserat och tillräckligt stöd,
c) hur och på vilka villkor de kan få hjälp 
med att hitta annan lämplig bostad med 
ändamålsenliga säkerhetsarrangemang,
d) hur och på vilka villkor de kan komma 
i åtnjutande av skyddsåtgärder och flytta 
inom unionen med samma skyddsnivå.

Or. en

Motivering

Det kan vara viktigt att psykologiskt stödja brottsoffren, men ibland är detta inte tillräckligt: 
offer för våld i hemmet kan till exempel behöva omedelbart ekonomiskt stöd eftersom de har 
varit ekonomiskt beroende av den tilltalade. I dessa fall kan det vara angeläget att agera 
mycket snabbt. Ibland har brottsoffren inte ens pengar för att köpa mat till sig själva och sina 
barn. Därför är det bättre att tala om ”tillräckligt” stöd.
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Ändringsförslag 268
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Brottsoffer som är barn måste på lämpligt 
sätt få all den information som avses i 
första stycket. Informationen bör vara 
lättillgänglig och ge tydlig vägledning om 
de relevanta förfarandena.

Or. fr

Ändringsförslag 269
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska tillhandahållas 
antingen muntligen eller skriftligen och 
på ett enkelt och lättillgängligt språk, med 
beaktande av brottsoffrets eventuella 
särskilda behov och de relevanta 
omständigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 270
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer 
som inte förstår eller talar språket i den 
berörda medlemsstaten förses med den 
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information som avses i första stycket på 
ett språk som de förstår.

Or. en

Ändringsförslag 271
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren informeras om rätten att få 
nedanstående upplysningar i det egna 
ärendet och ska se till att dessa 
upplysningar lämnas till brottsoffer som 
uttryckt en sådan önskan:

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren utan onödigt dröjsmål
informeras om rätten att få nedanstående 
upplysningar i det egna ärendet:

Or. en

Ändringsförslag 272
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren informeras om rätten att få 
nedanstående upplysningar i det egna 
ärendet och ska se till att dessa 
upplysningar lämnas till brottsoffer som 
uttryckt en sådan önskan:

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren omgående informeras om 
rätten att få nedanstående upplysningar i 
det egna ärendet, såvida de inte 
uttryckligen meddelat att de inte vill ha 
sådana upplysningar:

Or. en

Ändringsförslag 273
Judith Sargentini
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren informeras om rätten att få 
nedanstående upplysningar i det egna 
ärendet och ska se till att dessa 
upplysningar lämnas till brottsoffer som 
uttryckt en sådan önskan:

1. Medlemsstaterna ska se till att alla
brottsoffer informeras, på ett språk de 
förstår, om rätten att få nedanstående 
upplysningar i det egna ärendet och ska se 
till att dessa upplysningar lämnas till 
brottsoffer som uttryckt en sådan önskan:

Or. en

Ändringsförslag 274
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upplysningar om alla eventuella skäl till 
och beslut om att avsluta det straffrättsliga 
förfarande som inletts efter brottsoffrets 
anmälan, till exempel beslut om att lägga 
ned eller avsluta förundersökning eller åtal 
eller lagakraftvunna domstolsavgöranden, 
däribland domar,

a) upplysningar om alla eventuella skäl till 
och beslut om att avsluta det straffrättsliga 
förfarande som inletts efter brottsoffrets 
anmälan, till exempel beslut om att lägga 
ned eller avsluta förundersökning eller åtal 
eller lagakraftvunna domstolsavgöranden 
eller jurybeslut där det enligt nationell 
lagstiftning inte ges några skäl, däribland 
domar,

Or. en

Ändringsförslag 275
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upplysningar om alla eventuella skäl till 
och beslut om att avsluta det straffrättsliga 

a) upplysningar om alla eventuella skäl till 
och beslut om att avsluta det straffrättsliga 
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förfarande som inletts efter brottsoffrets 
anmälan, till exempel beslut om att lägga 
ned eller avsluta förundersökning eller åtal 
eller lagakraftvunna domstolsavgöranden, 
däribland domar,

förfarandet, till exempel beslut om att 
lägga ned eller avsluta förundersökning 
eller åtal eller lagakraftvunna 
domstolsavgöranden, däribland domar,

Or. en

Ändringsförslag 276
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) upplysningar om hur det straffrättsliga 
förfarande som inletts efter 
brottsanmälan fortskrider, med undantag 
för om utlämnandet av dessa upplysningar 
skulle försvåra en godtagbar handläggning 
av ärendet,

b) upplysningar om hur det straffrättsliga 
förfarandet fortskrider, med undantag för 
om utlämnandet av dessa upplysningar 
skulle försvåra en godtagbar handläggning 
av ärendet,

Or. en

Ändringsförslag 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) upplysningar om tillgängligheten av 
hälso- och sjukvårdstjänster, psykologiska 
tjänster, sociala tjänster och andra 
relevanta tjänster och om hur dessa 
tjänster kan användas före, under eller 
efter en rättegångs genomförande, 
uppskjutande eller nedläggning, i 
förekommande fall tillsammans med 
juridisk eller annan rådgivning eller 
representation, ersättning och ekonomiskt 
akutbistånd,
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Or. en

Ändringsförslag 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) upplysningar om de olika etapperna i 
rättsprocessen för vuxna och ungdomar, 
bland annat den roll som innehas av 
brottsoffer som är barn, vittnesmålets 
betydelse, tidpunkt och genomförande 
samt anordnandet av utfrågningar i 
samband med förundersökningar och 
domstolsförhandlingar,

Or. en

Ändringsförslag 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) upplysningar om de nuvarande 
mekanismerna för att hjälpa brottsoffret 
att anmäla brott och delta i utredningen 
och domstolsförfarandet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa
upplysningar om de uttryckt en sådan 
önskan.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att utan onödigt 
dröjsmål få information om när den som 
frihetsberövats, häktats, åtalats eller fällts 
för brott i ett ärende som berör dem försätts
på fri fot eller har rymt. Brottsoffren ska 
också informeras om de åtgärder som 
vidtagits för att skydda brottsoffren, till 
exempel besöksförbud eller 
kontaktförbud. Medlemsstaterna ska se 
till att brottsoffren får effektiv assistans 
och hjälp i samband med att de mottar
dessa upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 281
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar om de uttryckt en sådan 
önskan.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att utan onödigt 
dröjsmål få information om när den som 
frihetsberövats, häktats, åtalats eller fällts 
för brott i ett ärende som berör dem försätts 
på fri fot eller har rymt, inklusive 
häktning i avvaktan på rättegång.
Brottsoffren ska också utan onödigt 
dröjsmål informeras om eventuella 
besöksförbud, såsom kontaktförbud, som 
de straffrättsliga myndigheterna utfärdat 
för att skydda brottsoffer.
Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren får effektiv assistans och 
hjälp i samband med att de mottar dessa 
upplysningar. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar, såvida inte den behöriga 
myndigheten är medveten om att en 
underrättelse om försättande på fri fot 
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sannolikt kommer att bli till skada för 
förövaren.

Or. en

Ändringsförslag 282
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar om de uttryckt en sådan 
önskan.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot, såvida de inte 
uttryckligen har meddelat att de inte vill 
ha några sådana upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 283
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar om de uttryckt en sådan 
önskan.

2. Medlemsstaterna ska se till att alla 
brottsoffer har möjlighet att få information 
om när den som åtalats eller fällts för brott 
i ett ärende som berör dem försätts på fri 
fot från någon form av fängsligt förvar. 
Alla brottsoffer ska få dessa upplysningar 
om de uttryckt en sådan önskan.

Or. en
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Ändringsförslag 284
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar om de uttryckt en sådan 
önskan.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar om de uttryckt en sådan 
önskan, och denna önskan ska kunna 
ändras när som helst.

Or. it

Ändringsförslag 285
Sonia Alfano

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar om de uttryckt en sådan
önskan.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att utan onödigt 
dröjsmål få information om när den som 
frihetsberövats, häktats, åtalats eller fällts 
för brott i ett ärende som berör dem försätts 
på fri fot eller har rymt. Medlemsstaterna 
ska se till att brottsoffren effektivt får 
hjälp och stöd i samband med att de 
mottar dessa upplysningar.

Or. it

Ändringsförslag 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att få 
information om när den som åtalats eller 
fällts för brott i ett ärende som berör dem 
försätts på fri fot. Brottsoffren ska få dessa 
upplysningar om de uttryckt en sådan 
önskan.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har möjlighet att utan onödigt 
dröjsmål få information om när den som 
frihetsberövats, häktats, åtalats eller fällts 
för brott i ett ärende som berör dem försätts 
på fri fot eller har rymt. Medlemsstaterna 
ska se till att brottsoffren får effektiv 
assistans och hjälp i samband med att de 
mottar dessa upplysningar och att de ges 
rätt att överklaga om detta är möjligt.
Brottsoffren ska få dessa upplysningar om
inte den behöriga myndigheten är 
medveten om att en underrättelse om 
försättande på fri fot sannolikt kommer 
att bli till skada för förövaren.

Or. en

Ändringsförslag 287
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som uppger att de inte vill få de 
upplysningar som avses i punkt 1 och 2 
inte heller mottar sådana upplysningar.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren har rätt att när som helst 
ändra sitt beslut angående önskan att få 
eller inte få de upplysningar som avses i 
punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 288
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottoffren möjlighet att förstå och bli 
förstådda i utbytet med offentliga 
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 
upplysningar.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottsoffren och deras 
familjemedlemmar möjlighet att 
fullständigt förstå och bli fullständigt 
förstådda i utbytet med de behöriga
myndigheterna i straffrättsliga förfaranden 
och andra förfaranden avseende brottet, 
alltifrån sin första kontakt med 
myndigheterna och under förfarandenas 
gång samt efter det att dessa avslutats, 
och även när myndigheterna lämnar 
upplysningar.

Or. es

Ändringsförslag 289
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottoffren möjlighet att förstå och bli 
förstådda i utbytet med offentliga 
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 
upplysningar.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottsoffren möjlighet att förstå och bli 
förstådda i utbytet med offentliga 
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 
upplysningar. I detta sammanhang ska 
särskild hänsyn tas till förståelse- och 
kommunikationssvårigheter som kan bero 
på ett funktionshinder, varvid man i första 
hand bör se till att det finns tillgängliga 
medier och format.

Or. es

Ändringsförslag 290
Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottoffren möjlighet att förstå och bli 
förstådda i utbytet med offentliga
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 
upplysningar.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottsoffren möjlighet att förstå och bli 
förstådda i utbytet med behöriga
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 
upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 291
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottoffren möjlighet att förstå och bli 
förstådda i utbytet med offentliga 
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 
upplysningar.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge alla brottsoffer möjlighet att förstå och 
bli förstådda i utbytet med offentliga 
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 
upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge brottoffren möjlighet att förstå och bli 
förstådda i utbytet med offentliga 
myndigheter i straffrättsliga förfaranden, 
även när myndigheterna lämnar 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
ge alla brottsoffer möjlighet att med 
beaktande av deras individuella och 
särskilda behov förstå och bli förstådda i 
utbytet med offentliga myndigheter i 
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upplysningar. straffrättsliga förfaranden, även när 
myndigheterna lämnar upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 293
Nathalie Griesbeck

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med första stycket ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt brottsoffer som 
är barn.

Or. fr

Ändringsförslag 294
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få 
tillgång till kostnadsfri tolkning när de 
frågas ut eller förhörs av utredande eller 
dömande myndigheter, till exempel vid 
polisförhör, och till tolkning i samband 
med deltagande i rättegång samt vid andra 
nödvändiga sammanträden.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls ska få tillgång till 
kostnadsfri tolkning när de frågas ut eller 
förhörs av utredande eller dömande 
myndigheter, till exempel vid polisförhör, 
och till tolkning i samband med deltagande 
i rättegång samt vid andra nödvändiga 
sammanträden och vid all kommunikation 
med sina juridiska ombud.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få 
tillgång till kostnadsfri tolkning när de 
frågas ut eller förhörs av utredande eller 
dömande myndigheter, till exempel vid 
polisförhör, och till tolkning i samband 
med deltagande i rättegång samt vid andra 
nödvändiga sammanträden.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få 
tillgång till kostnadsfri tolkning när de 
frågas ut eller förhörs av utredande eller 
dömande myndigheter, till exempel vid 
polisförhör, och till tolkning i samband 
med deltagande i rättegång samt vid andra 
nödvändiga sammanträden. Vid denna 
tolkning ska hänsyn tas till brottsoffrets 
särskilda behov och till i vilken 
utsträckning han eller hon kan behöva 
ytterligare stöd för att fullt ut förstå 
innebörden och konsekvenserna av 
eventuella muntliga informationsutbyten. 
Åtgärder ska vidtas för att se till att detta 
förklaras på ett känsligt och 
användarvänligt sätt, och vederbörlig 
hänsyn ska tas till brottsoffrets ålder och 
mognad.

Or. en

Ändringsförslag 296
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få
tillgång till kostnadsfri tolkning när de 
frågas ut eller förhörs av utredande eller 

1. Medlemsstaterna kan se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar får
tillgång till tolkning när de frågas ut eller 
förhörs av utredande eller dömande 
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dömande myndigheter, till exempel vid 
polisförhör, och till tolkning i samband 
med deltagande i rättegång samt vid andra 
nödvändiga sammanträden.

myndigheter, till exempel vid polisförhör, 
och till tolkning i samband med deltagande 
i rättegång samt vid andra nödvändiga 
sammanträden.

Or. nl

Ändringsförslag 297
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som vill anmäla ett brott och
som inte förstår eller talar den behöriga 
myndighetens språk ska ha möjlighet att 
anmäla brottet. För att uppnå detta 
resultat ska medlemsstaterna minst se till 
att brottsoffer får hjälp med att anmäla 
brottet på ett språk de förstår.

Or. en

Ändringsförslag 298
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som vill anmäla ett brott och 
som inte förstår eller talar den behöriga 
myndighetens språk ska ges möjlighet att 
göra lämna in en brottsanmälan. 
Medlemsstaterna ska minst se till att 
brottsoffer får hjälp med att anmäla 
brottet på ett språk de förstår. 
Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren informeras om sin rätt till 
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assistans; denna information ska vara 
enkel och lättillgänglig och ska lämnas på 
ett språk som brottsoffren förstår.

Or. en

Ändringsförslag 299
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att ett 
brottsoffer som anmäler ett brott 
informeras, på ett enkelt och 
lättillgängligt språk, om brottsoffrets rätt 
att ta emot information om rätten till 
aktivt deltagande i de straffrättsliga 
förfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 300
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att ett 
brottsoffer som gör en brottsanmälan 
informeras, på ett enkelt och 
lättillgängligt sätt och på ett språk som 
brottsoffret förstår, om rätten att ta emot 
information om brottsoffrets rätt till aktivt 
deltagande i de straffrättsliga 
förfarandena.

Or. en
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Ändringsförslag 301
Judith Sargentini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ge brottoffren möjlighet att utöva 
sina rättigheter i straffrättsliga förfaranden 
ska medlemsstaterna i alla övriga fall säkra 
tillgången till kostnadsfri tolkning på 
brottsoffrets begäran på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet.

2. För att ge brottsoffren möjlighet att 
effektivt utöva sina rättigheter i 
straffrättsliga förfaranden ska 
medlemsstaterna i alla övriga fall säkra 
tillgången till kostnadsfri tolkning på 
brottsoffrets begäran på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet. Medlemsstaterna ska se 
till att brottsoffren informeras om sin rätt 
till tolkning; denna information ska vara 
enkel och lättillgänglig och ska lämnas på 
ett språk som brottsoffren förstår.

Or. en

Ändringsförslag 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ge brottoffren möjlighet att utöva 
sina rättigheter i straffrättsliga förfaranden 
ska medlemsstaterna i alla övriga fall säkra 
tillgången till kostnadsfri tolkning på 
brottsoffrets begäran på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet.

2. För att ge brottsoffren möjlighet att 
utöva sina rättigheter i straffrättsliga 
förfaranden ska medlemsstaterna i alla 
övriga fall säkra tillgången till kostnadsfri 
tolkning på brottsoffrets begäran på ett sätt 
som tillgodoser brottsoffrens individuella 
och särskilda behov och deras roll i 
förfarandet, så att brottsoffret fullt ut 
förstår all information som meddelas.

Or. en
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Ändringsförslag 303
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ge brottoffren möjlighet att utöva 
sina rättigheter i straffrättsliga förfaranden 
ska medlemsstaterna i alla övriga fall säkra 
tillgången till kostnadsfri tolkning på 
brottsoffrets begäran på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet.

2. För att ge brottsoffren möjlighet att 
utöva sina rättigheter i straffrättsliga 
förfaranden kan medlemsstaterna i alla 
övriga fall säkra tillgången till tolkning på 
brottsoffrets begäran på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet.

Or. nl

Ändringsförslag 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det är lämpligt får sådan teknik som 
videokonferenser eller kommunikation per 
telefon eller internet användas, förutom då 
tolken måste vara fysiskt närvarande för att 
säkerställa brottsoffrets möjligheter att 
utöva sina rättigheter eller förstå 
förfarandet.

3. När det är lämpligt får sådan teknik som 
videokonferenser eller kommunikation per 
telefon eller internet användas, förutom då 
tolken måste vara fysiskt närvarande för att 
säkerställa brottsoffrets möjligheter att 
utöva sina rättigheter eller förstå 
förfarandet. Om brottsoffret är ett barn 
ska det finnas garantier för att alla 
lokaler eller väntrum som brottsoffret får 
tillgång i samband med videokonferenser 
eller eventuella utfrågningar eller förhör 
är barnvänliga och inte verkar hotfulla.

Or. en

Ändringsförslag 305
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få 
tillgång till kostnadsfri översättning av 
följande upplysningar, om brottsoffren har 
rätt att få tillgång till dessa upplysningar:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 306
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få 
tillgång till kostnadsfri översättning av 
följande upplysningar, om brottsoffren har 
rätt att få tillgång till dessa upplysningar:

4. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få 
tillgång till kostnadsfri översättning till ett 
språk som brottsoffret förstår av följande 
upplysningar, om brottsoffren har rätt att få 
tillgång till dessa upplysningar:

Or. en

Ändringsförslag 307
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 

4. Medlemsstaterna kan se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
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språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar ska få
tillgång till kostnadsfri översättning av 
följande upplysningar, om brottsoffren har 
rätt att få tillgång till dessa upplysningar:

språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls om de så önskar får
tillgång till översättning av följande 
upplysningar, om brottsoffren har rätt att få 
tillgång till dessa upplysningar:

Or. nl

Ändringsförslag 308
Jan Mulder

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) brottsanmälan till den behöriga 
myndigheten,

a) de väsentliga delarna av brottsanmälan 
från brottsoffret till den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 309
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upplysningar av vikt för att brottsoffret 
ska kunna utöva sina rättigheter i 
straffrättsliga förfaranden på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet,

c) upplysningar av vikt för att brottsoffret 
ska kunna utöva sina rättigheter i 
straffrättsliga förfaranden; brottsoffer eller 
deras juridiska ombud får lämna in en 
motiverad begäran om eventuella andra 
upplysningar som anses vara viktiga, 

Or. en

Ändringsförslag 310
Judith Sargentini
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upplysningar av vikt för att brottsoffret 
ska kunna utöva sina rättigheter i 
straffrättsliga förfaranden på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet,

c) upplysningar av vikt för att brottsoffret 
effektivt ska kunna utöva sina rättigheter i 
straffrättsliga förfaranden på ett sätt som 
tillgodoser brottsoffrens behov och deras 
roll i förfarandet,

Or. en

Ändringsförslag 311
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tolkning och översättning får inte leda 
till att det straffrättsliga förfarandet 
förlängs på ett olämpligt sätt.

Or. de

Motivering

I centrum för det straffrättsliga förfarandet står den anklagade, vars skuld det återstår att 
bevisa och som fram till dess omfattas av en oskuldspresumtion. Översättningsarbetet kan 
leda till att det straffrättsliga förfarandet drar ut på tiden alltför mycket, särskilt om den 
misstänkta förövaren är häktad. Sådana tjänster bör därför begränsas till väsentliga och 
nödvändiga fall.

Ändringsförslag 312
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
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ett förfarande eller system för att 
kontrollera om brottsoffren förstår och talar 
det språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls eller om de behöver 
översättning och tolkning.

ett förfarande eller system för att 
kontrollera om brottsoffren förstår och talar 
det språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls eller om de behöver 
översättning och tolkning. I de 
medlemsstater som har mer än ett 
officiellt språk måste denna rättighet gälla 
det officiella språk som offret väljer, även 
om det inte är det vanligen talade språket 
i den aktuella medlemsstaten.

Or. es

Ändringsförslag 313
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
ett förfarande eller system för att 
kontrollera om brottsoffren förstår och talar 
det språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls eller om de behöver 
översättning och tolkning.

5. Medlemsstaterna kan se till att det finns 
ett förfarande eller system för att 
kontrollera om brottsoffren förstår och talar 
det språk på vilket det straffrättsliga 
förfarandet hålls eller om de behöver 
översättning och tolkning.

Or. nl

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar 
får kostnadsfri hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt och oberoende och som 
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tillvaratar brottsoffrets intressen, alltifrån 
den tidpunkt då brottsoffren blivit 
skadelidande, under eller efter de
straffrättsliga förfarandena och oavsett 
var brottet begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 315
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar 
får kostnadsfri och tillräcklig hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt och oberoende och som 
tillvaratar brottsoffrets intressen, alltifrån 
den tidpunkt då brottsoffren blivit 
skadelidande, under eller efter de 
straffrättsliga förfarandena och oavsett 
var brottet begåtts. Brottsoffer med 
särskilda behov ska ha tillgång till hjälp 
från brottsofferorganisationer som 
specialiserat sig på den typ av brott som 
brottsoffret utsatts för, så att den hjälp 
som erbjuds brottsoffret håller bästa 
tänkbara kvalitet.

Or. en

Motivering

Kriteriet om oberoende ska tillämpas oavsett om hjälpen är offentlig eller privat.

Ändringsförslag 316
Angelika Werthmann

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri och 
konfidentiell hjälp från konfidentiella
brottsofferorganisationer, såväl före som 
under och en lämplig tid efter 
straffrättsliga förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 317
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar, 
oavsett deras rättsliga ställning, får 
kostnadsfri och lättillgänglig hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt, alltifrån den tidpunkt då 
brottsoffren blivit skadelidande, under 
eller efter de straffrättsliga förfarandena 
och oavsett var brottet begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 318
Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri hjälp från 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri och 
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brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt.

konfidentiell hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt, både i sin egen medlemsstat 
och i andra medlemsstater om detta skulle 
bli nödvändigt.

Or. en

Motivering

Härigenom blir det möjligt för brottsoffer och deras familjemedlemmar att bedöma hjälp från 
brottsofferorganisationer i gränsöverskridande situationer där ett brott har begåtts i en 
annan medlemsstat än den de bor i.

Ändringsförslag 319
Auke Zijlstra

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får kostnadsfri hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna kan se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 
mån av behov får hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt.

Or. nl

Ändringsförslag 320
Iratxe García Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Offer för vissa typer av brott såsom 
våldsrelaterat våld eller utnyttjande av 
barn måste ha tillgång till särskilda 
stödtjänster som garanterar bästa möjliga 
stöd.
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Or. es

Ändringsförslag 321
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
brottsoffer får hjälp och stöd så snart de 
behöriga myndigheterna har rimliga skäl 
att anta att de kan ha utsatts för något av 
de brott som omfattas av 
tillämpningsområdet i detta direktiv.

Or. it


