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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for 
ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0275),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0127/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af ... og 
..., om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 37,

– der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, jf. 
forretningsordenens artikel 51 (A7-0000/2012),

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.



PE480.616v01-00 6/65 PR\889760DA.doc

DA

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I sin resolution af 10. juni 2011 om 
en køreplan for styrkelse af ofres 
rettigheder og beskyttelse, særlig i 
straffesager, udtalte Rådet, at der på EU-
plan bør træffes foranstaltninger med 
henblik på at styrke de rettigheder samt 
den støtte og beskyttelse, der tilkommer 
ofre for kriminalitet. I dette øjemed og i 
overensstemmelse med nævnte resolution 
tager dette direktiv sigte på at ændre og 
supplere de principper, der er fastlagt i 
rammeafgørelse 2001/220/RIA1, og på at 
gøre væsentlige fremskridt med hensyn til 
niveauet for beskyttelse af ofre i hele 
Unionen, navnlig i straffesager.
____________________

1 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Dette direktiv indgår i en 
lovgivningspakke, der skal styrke 
rettighederne for ofre inden for Unionen. 
Ved gennemførelsen af dette direktiv bør 
medlemsstaterne tage hensyn til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/99/EU af 13. december 2011 om den 
europæiske beskyttelsesordre1 og tage 
forordning (EU) nr. …/2012 [om gensidig 
anerkendelse af 
beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige 
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spørgsmål]* i betragtning.
_____________________

1 EUT L 388 af 21.12.2011, s. 2.
* EUT: Indsæt venligst nr., titel og 
reference.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den 7. april 2011 vedtog Europarådet 
konventionen om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet, som fastlægger høje standarder 
vedrørende forebyggelse af kønsbaseret 
vold, beskyttelse af og bistand til ofrene 
for en sådan vold og retsforfølgelse af 
gerningsmændene.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Den europæiske ligestillingspagt 
(2011-2020), som Det Europæiske Råd 
har vedtaget1, bekræfter, at Unionen er 
fast besluttet på at fjerne 
kønsskævhederne inden for beskæftigelse, 
uddannelse og social beskyttelse, på at 
fremme en bedre balance mellem arbejde 
og privatliv for kvinder og mænd og på at 
bekæmpe alle former for vold mod 
kvinder.
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__________________
1 Vedføjet Rådets konklusioner af 
7. marts 2011 (7166/11) som bilag.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vedkommende i sidste ende vil anmelde 
forbrydelsen. Om nødvendigt bør 
foranstaltninger vedrørende en sådan 
støtte og bistand være kønsspecifikke. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag anerkender den centrale rolle, som hjælpetjenester for ofre spiller, når 
det gælder om at sikre, at ofre ikke udsættes for sekundær viktimisering. I dette øjemed 
henstilles det til medlemsstaterne at sikre, at hjælpetjenester anerkender virkningerne af 
udsættelse for vold og restitueringsprocessens længde og behandler ofrene således, at 
sekundær viktimisering undgås. Ændringsforslaget afspejler lignende bestemmelser i 
erklæringen om afskaffelse af vold mod kvinder.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Selv om det endelige mål skal være at 
forhindre, at der voldes fortræd, kan der 
gøres meget for i så høj grad som muligt 
at begrænse handicap og dårligt helbred 
opstået som følge af en sådan fortræd på 
trods af den bedst mulige indsats for at 
forhindre den. At yde støtte- og 
omsorgstjenesteydelser af høj kvalitet til 
ofre er derfor en meget vigtig komponent i 
enhver reaktion på forsætlig og uforsætlig 
fortræd. Hensigtsmæssige tjenesteydelser 
til ofre for ikkedødelige kvæstelser kan 
forhindre fremtidige dødsfald blandt ofre 
for kriminalitet, begrænse omfanget af 
korttids- og langtidshandicap og hjælpe 
de berørte til at klare sig igennem de 
følger, som den voldte fortræd har for 
deres liv. I denne forbindelse er ofres ret 
til adgang til akut lægehjælp ikke nok, 
hvorfor det er nødvendigt også fuldt ud at 
anerkende retten til langtidsrehabilitering 
og til adgang til tjenester såsom pleje i 
restitueringsperioden og korrigerende 
operationer.

Or. en

Begrundelse
Selv om rettidig adgang til lægehjælp umiddelbart efter voldens udøvelse har afgørende 
betydning, kan langtidsrestituering og undgåelse af yderligere vold kun sikres gennem 
adgang til specialiseret støtte til ofre og plejeydelser.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Forbindelserne mellem personvold, 
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ulighed og menneskerettigheder har været 
genstand for stigende opmærksomhed 
blandt jurister og forskere og i det praktiske 
liv. Det er nødvendigt i tilstrækkeligt 
omfang at anerkende den fortræd, der 
voldes ofre som følge af kriminalitet og 
magtmisbrug, eftersom disse ofre er 
følelsesmæssigt, fysisk, finansielt eller 
socialt afhængige af gerningsmanden. 

Or. en

Begrundelse

Ulighed kan være en underliggende årsag til viktimisering, der igen for sit vedkommende er 
en menneskerettighedskrænkelse, hvilket helt og holdent gør dette spørgsmål til et spørgsmål 
om grundlæggende rettigheder. Ændringsforslaget vedrører navnlig ofre, der 
følelsesmæssigt, finansielt eller på anden vis er knyttet til gerningsmanden, og opfordrer til 
anerkendelse af deres specifikke behov i henseende til restituering og rehabilitering.
Ændringsforslaget følger CEDAW's retspraksis.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Når der informeres, bør informationen 
være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre, at 
ofrene behandles med respekt, og til at 
sætte dem i stand til på grundlag af 
informationen at beslutte, om de vil deltage 
i sagen, og hvordan de vil gøre deres 
rettigheder gældende. I den forbindelse er 
det særlig vigtigt, at offeret får 
information, så den pågældende ved, hvor 
en eventuel straffesag står, og hvor langt 
den er kommet. Dette gør sig også 
gældende for information, så offeret kan 
beslutte, om den pågældende vil anmode 
om en prøvelse af afgørelsen om ikke at 
rejse tiltale. Når der gives oplysning om 
gerningsmandens løsladelse, bør der, i 
givet fald gennem hjælpetjenester for 
ofre, ydes effektiv støtte og bistand til 
ofrene og deres familiemedlemmer for at 
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begrænse risikoen for sekundær 
viktimisering mest muligt og hjælpe 
ofrene med at klare det psykologiske 
stress, der opstår som følge af sådan 
oplysning.   

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Det sprog og den måde, hvorpå myndigheder kommunikerer med ofre, er afgørende for at 
undgå intimidering og respektløs behandling. Det kan forværre situationen for ofre og kunne 
komplicere den juridiske situation. Offeret bør ikke skabe en følelse af skyld for dramaets 
egen skyld. Kommunikation på og oversættelse til et sprog, som offeret uden problemer 
forstår, må garanteres.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag henstiller til medlemsstaterne proaktivt at deltage i udformningen af 
hjælpetjenester for ofre og stille de nødvendige ressourcer til rådighed herfor. Som det 
fremgår af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og 
vold i hjemmet, er støtte til nationale hjælpetjenester for ofre en af de måder, hvorpå 
gennemførelsen af ofres rettigheder kan forbedres.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

At definere ofre som sårbare betragtes som en utilsigtet diskriminatorisk stempling, hvor der 
som det eneste kriterium for denne definition tages stilling til de personlige karakteristika, 
som ofrene besidder inden de udsættes for en forbrydelse. Derfor indfører dette 
ændringsforslag begrebet "ofre med særlige behov", som benyttes i hele teksten. I senere 
ændringsforslag fremsættes der krav om positive tiltag for at sikre, at støtteforanstaltninger 
specifikt tager fat på og tager hensyn til de behov, som ofre med særlige behov har.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger, at kønsbaseret vold adskiller sig fra andre former for 
vold derved, at offerets køn er den primære årsag til voldshandlingerne. Med andre ord 
forstås der ved kønsbaseret vold enhver form for fortræd voldt mod en person som følge af 
hvad der opfattes som værende forskelle mellem offeret og gerningsmanden. Det er værd at 
lægge mærke til ændringsforslagets definition af seksuel vold som omfattende både seksuelle 
overfald og sexchikane.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Vold i nære forhold er et alvorligt 
og ofte skjult socialt problem, som 
omfatter vold begået af intime eller 
tidligere partnere eller andre 
familiemedlemmer. Størstedelen af denne 
form for vold udøves i det nære sociale 
miljø, og de primære ofre herfor er 
kvinder. Denne form for vold omfatter 
fysisk eller psykisk misbrug, men også 
seksuelt og endog økonomisk misbrug, og 
fører til forskelsbehandling og krænkelser 
af ofrenes grundlæggende rettigheder, 
hvorfor de har brug for særlige 
beskyttelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder en bred definition af vold i nære forhold omfattende alle 
former for vold, herunder psykisk og økonomisk vold, og erkender, at vold kan fortsætte, efter 
at et forhold er forbi, og derfor ikke kræver noget bevis for biologiske eller juridiske 
familiemæssige bånd eller for, at offeret og gerningsmanden deler bopæl.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Retten til at kende sandheden er en ret, der er baseret på ofrenes ret til et fuldstændigt og 
komplet kendskab til de handlinger, der førte til deres viktimisering, samt til de involverede 
personer og de omstændigheder, der motiverer dem.  De har ret til at kende sandheden 
omkring de omstændigheder, hvorunder krænkelserne blev begået, og - i tilfælde af død eller 
forsvinden - til at kende offerets skæbne.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17d) Der bør ydes særlig støtte til ofre for 
terrorisme og organiseret kriminalitet, 
eftersom krænkelse af en individuel 
rettighed i en sådan sammenhæng også er 
en krænkelse af de rettigheder, der 
tilkommer samfundet som helhed. 
Følgelig bør en rettighed af individuel 
karakter beskyttes på særlig vis, da den 
berører kollektive rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Terrorism and organised crime target specific victims as well as family members, friends and 
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cause victims of collateral damage. Terrorism may be described as politically motivated 
violence that is perpetrated by individuals, groups or state-sponsored agents and intended to 
bring about feelings of terror in a population to influence policies or change behaviour.
Terrorism is specifically designed to have psychological effects to instil fear and thereby 
intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Medlemsstaterne bør om 
nødvendigt, samtidig med, at de 
anerkender princippet om ytringsfrihed, 
tilskynde medierne og journalister til at 
vedtage selvregulerende retningslinjer og 
til at træffe passende foranstaltninger til i 
forbindelse med deres 
informationsvirksomhed at sikre 
beskyttelse af ofrenes og deres 
familiemedlemmers privat- og familieliv. 
Medlemsstaterne bør tilskynde medierne 
til at afholde sig fra at udspørge ofre på 
upassende tidspunkter, udspørge 
børneofre, drøfte grusomme detaljer i 
forbindelse med forbrydelser, 
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offentliggøre oplysninger, der ville 
indvirke negativt på ofrenes troværdighed, 
popularisere gerningsmanden og give 
offeret skylden for forbrydelsen. 
Medlemsstaterne bør sikre, at ofrene er i 
besiddelse af et effektivt middel til 
afhjælpning af krænkelser af deres privat-
og familieliv.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

I erkendelse af behovet for at inddrage forskellige professionelle aktører i tilbuddet om 
bistand går dette ændringsforslag ind for en tilgang, der fremmer en samarbejdskultur, hvor 
formålet er at opbygge en struktur med bistand og støtte fra mange forskellige myndigheders 
side. Ændringsforslaget kræver ikke oprettelse af et officielt organ eller en officiel institution, 
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som ville påføre medlemsstaterne udgifter, men tilskynder snarere til anvendelse af det 
eksisterende potentiale på mere samarbejdsvenlig og effektiv vis.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at give fagfolk, der 
beskæftiger sig med ofre for kønsbaseret vold, passende uddannelse. Den foreskrevne 
uddannelse ville øge fagfolks bevidsthed om de særlige behov, som ofre for kønsbaseret vold 
har, og bidrage til at ændre disse fagfolks syn på og adfærd over for ofrene. Bestemmelsen 
om, at en sådan uddannelse bør fastlægges i samarbejde med ngo'er er i tråd med tanken om 
et samarbejde mellem mange forskellige myndigheder.  
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Med henblik på at fastlægge og 
styrke politikker til forebyggelse af 
kriminalitet og foranstaltninger til 
begrænsning af risikoen for, at 
mennesker bliver ofre for kriminalitet, bør 
medlemsstaterne støtte og arbejde tæt 
sammen med civilsamfundsorganisationer, 
herunder anerkendte og aktive ikke-
statslige organisationer, der arbejder med 
ofre for kriminalitet, navnlig om politiske 
initiativer, informations- og 
bevidstgørelseskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og om uddannelse 
samt i forbindelse med overvågning og 
evaluering af virkningen af foranstaltninger 
til at støtte og beskytte ofre for 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Med henblik på at udarbejde mere 
strukturerede unionsdækkende 
overvågningssystemer for ofre for 
kriminalitet, at vurdere ofres adgang til de 
ved dette direktiv indførte rettigheder og 
tjenester og at lette udvekslingen af bedste 
praksis bør medlemsstaterne samarbejde 
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for ved hjælp af allerede eksisterende EU-
offerstøtteforeninger og -organisationer at 
etablere et europæisk netværk med det 
formål at oprette en database med 
statistikker for hele Unionen. En sådan 
database bør mindst indeholde 
oplysninger om ofres antal, alder, køn og 
nationalitet, om den type tjenester, ofrene 
benytter, og om eventuelle huller i 
udbuddet af tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 25 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25c) For at gøre det lettere at vurdere 
anvendelsen af dette direktiv bør 
medlemsstaterne meddele Kommissionen 
relevante data vedrørende anvendelsen af 
nationale procedurer for ofre for 
kriminalitet, herunder i det mindste
ofrenes antal og deres køn, alder og 
nationalitet, antallet, typen eller arten af 
de anmeldte forbrydelser og den type 
tjenester, ofrene henvistes til. Dataene bør 
også indeholde oplysninger om årsagerne 
til og hyppigheden af alle former for vold, 
om de foranstaltninger, der er truffet for 
at forhindre og udrydde kønsbaseret vold, 
beskytte ofrene og straffe 
gerningsmændene, og om effektiviteten af 
disse foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Regelmæssig indsamling af spredte relevante statistiske data om tilfælde af alle de former for 
vold, der er omfattet af dette direktiv, ville kunne danne grundlag for en evidensbaseret 
vurdering af, hvorvidt behovene hos personer, der er eksponeret for vold, er blevet opfyldt på 
rette vis. Indberetning til Kommissionen af nationale statistikker og data ville også anspore til 
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samarbejde på tværs af grænserne og muliggøre en sammenligning mellem de forskellige 
lande samt europæisk benchmarking af allerede eksisterende god praksis.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) det eller de familiemedlemmer eller 
den eller de personer, der er anerkendt 
som værge eller repræsentant for et offer, 
der mangler evner før eller efter en 
forbrydelse 

Or. en
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver en vidtspændende definition af kønsbaseret vold, som understreger, 
at denne form for vold adskiller sig fra andre former for vold derved, at offerets køn eller 
kønsidentitet er den primære årsag til voldshandlingerne. 

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver en bred definition af vold i nære forhold omfattende alle former 
for vold, herunder psykisk og økonomisk vold, og erkender, at vold kan fortsætte, efter at et 
forhold er forbi, og derfor ikke kræver noget bevis for biologiske eller juridiske 
familiemæssige bånd eller for, at offeret og gerningsmanden deler bopæl.
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Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) oplysninger om, i hvilket omfang og 
på hvilke betingelser de har ret til 
tolkning og oversættelse

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) oplysninger om, hvilke særlige 
foranstaltninger, procedurer eller
faciliteter der egner sig bedst til at beskytte 
deres interesser, hvis de har bopæl i en 
anden medlemsstat end den, hvor 
forbrydelsen blev begået

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger sikrer medlemsstaterne, at 
ofre, der lider af store traumer, gives 
følgende oplysninger:
a) oplysninger om, i hvor stort et omfang 
de har ret til at modtage lægehjælp
b) oplysninger om, i hvor stort et omfang 
de har ret til at modtage specialiseret 
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hjælp, herunder psykologhjælp 
c) oplysninger om, hvor og på hvilke 
betingelser de kan få hjælp til at finde en 
egnet alternativ bolig, hvor der er truffet 
hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger. 

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger gives enten mundtligt eller 
skriftligt og på et enkelt og let tilgængeligt 
sprog under hensyntagen til ofrenes 
særlige behov og personlige karakteristika 
samt til omstændighederne omkring 
forbrydelsen og dennes grovhed og art. 

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) information om enhver afgørelse om 
at indlede straffesag, herunder om 
årsagerne til den rejste sigtelse

Or. en

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at ofrene er 
fuldt informerede om deres ret til at 
modtage den i stk. 1 og 2 omhandlede 
information, og at de modtager denne 
information, medmindre de har udtryk 
ønske om ikke at modtage den, og 
garanterer ofrenes ret til på et hvilket som 
helst tidspunkt at ændre deres beslutning 
om, at de ikke ønsker at modtage sådan 
information.    
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Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at ofre, der 
meddeler, at de ikke ønsker at få 
informationen i stk. 2, ikke får denne 
information, medmindre den kompetente 
myndighed er klar over, at undladelse af 
at give ofrene meddelelse om løsladelsen 
sandsynligvis vil føre til fortræd mod 
ofrene.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger gives enten mundtligt eller 
skriftligt og på et enkelt og let tilgængeligt 
sprog under hensyntagen til ofrenes 
særlige behov og personlige karakteristika 
samt til omstændighederne omkring 
forbrydelsen og dennes grovhed og art.

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
at sikre, at ofrene og deres 
familiemedlemmer fuldt ud forstår enhver 
kontakt, de har med kompetente
myndigheder i forbindelse med 
straffesager, og fuldt ud forstås under 
denne kontakt lige fra allerførste færd 
samt under straffesager og efter disses 
afslutning, også når disse myndigheder 
videregiver information.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Retten til tolkebistand i stk. 1 og 2 
omfatter passende bistand til ofre med 
nedsat hørelse eller talebesvær.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at et offer, der 
ikke forstår eller taler sproget, der 
anvendes under den pågældende straffesag, 
hvis de ønsker det, vederlagsfrit får 

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

skriftlig oversættelse af følgende 
information på et sprog, offeret forstår, og 
i det omfang, denne information 
videregives til offeret:

Or. en

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) afgørelser om at indlede straffesag, 
herunder årsagerne til den rejste sigtelse

Or. en

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afgørelser, der afslutter straffesagen 
vedrørende den forbrydelse, offeret har 
anmeldt, med i det mindste en 
sammenfatning af begrundelsen for 
afgørelsen

b) afgørelser, der afslutter straffesagen, 
såsom en afgørelse om ikke at fortsætte 
efterforskningen eller retsforfølgelsen 
eller en afgørelse om at afslutte den, med 
angivelse af afgørelsens begrundelse, eller 
en endelig dom i en retssag, en appel mod 
denne dom og den idømte straf

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit, litra c), omhandlede 
oplysninger identificeres i hvert enkelt 
tilfælde. Ofre eller deres juridiske 
rådgiver kan forelægge en begrundet 
anmodning om, at andre oplysninger 
betragtes som værende af afgørende 
betydning.  

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at ofre efter 
procedurerne i national ret har ret til 
prøvelse af en afgørelse om, at der ikke er 
behov for tolkning eller oversættelse, og at 
offeret, når der er tilvejebragt tolkning eller 
oversættelse, har mulighed for at klage 
over, at kvaliteten af tolkningen ikke er 
tilstrækkelig god til, at offeret kan udøve 
sine rettigheder eller forstå sagens gang

6. Medlemsstaterne sikrer, at ofre efter 
procedurerne i national ret har ret til 
prøvelse af en afgørelse om, at der ikke er 
behov for tolkning eller oversættelse, og at 
offeret, når der er tilvejebragt tolkning eller 
oversættelse, har mulighed for at klage 
over, at kvaliteten af tolkningen eller 
oversættelsen ikke er tilstrækkelig god til, 
at offeret kan udøve sine rettigheder eller 
forstå sagens gang

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

familiemedlemmer vederlagsfrit og i 
fortrolighed har adgang til hjælp for ofre 
lige fra det øjeblik, hvor ofrene gøres 
fortræd, samt under straffesager og efter 
disses afslutning og uanset, hvor 
forbrydelsen blev begået.

Or. en

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at adgang til 
hjælpetjenester for ofre ikke er afhængig 
af, at ofrene anmelder en forbrydelse til 
en kompetent myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en støtteperson, der under retssager 
kan ledsage, hjælpe og bistå ofre og deres 
familier i overensstemmelse med deres 
behov

Or. en
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Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) følelsesmæssig og psykologisk bistand c) følelsesmæssig, psykologisk og materiel 
bistand  

Or. en

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) såfremt ofrene og deres 
familiemedlemmer er bosiddende i en 
anden medlemsstat end den, hvori 
forbrydelsen blev begået, information om 
de hjælpetjenester for ofre, der findes i 
denne medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) rådgivning vedrørende risikoen for 
intimidering og yderligere viktimisering 
samt om, hvorledes en sådan risiko kan 
forhindres eller undgås.

Or. en
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag opfordrer medlemsstaterne til at oprette specialhjælpetjenester, der 
anerkender den særlige karakter af de alvorlige prøvelser, som ofre for kønsbaseret vold og 
vold i nære forhold må gennemgå. Formålet med en sådan specialhjælp er at sikre 
varetagelsen af den komplekse opgave med at selvstændiggøre ofrene ved hjælp af optimal 
hjælp og bistand tilpasset deres særlige behov. 
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Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne fremmer og støtter 
samfundsbaserede initiativer, herunder 
oprettelsen af grupper af ofre eller deres 
familiemedlemmer med henblik på at 
anspore til indbyrdes støtte, til 
selvstændiggørelse af ofrene og deres 
familiemedlemmer og til øget solidaritet i 
samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– at optage forklaring fra offeret 
umiddelbart efter anmeldelsen af 
forbrydelsen til den kompetente
myndighed

Or. en



PR\889760DA.doc 41/65 PE480.616v01-00

DA

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Kapitel 4 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SPORING AF SÅRBARHED OG 
BESKYTTELSE AF OFRE

SPORING AF SÆRLIGE BEHOV OG 
BESKYTTELSE AF OFRE

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 
træffes foranstaltninger til at beskytte 
ofrenes og deres familiemedlemmers 
sikkerhed og værdighed med hensyn til 
gengældelse, intimidering og gentagen 
eller yderligere viktimisering lige fra deres 
første kontakt med en kompetent 
myndighed samt under straffesager og 
efter disses afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal 
særligt omfatte procedurer for fysisk 
beskyttelse af ofre og deres 
familiemedlemmer, foranstaltninger til at 

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

sikre, at der kan undgås kontakt mellem 
lovovertræderne og ofrene og deres 
familiemedlemmer i de lokaler, hvor 
straffesagen behandles, og foranstaltninger 
til at sikre, at risikoen for psykologisk eller 
følelsesmæssigt overgreb på ofre under 
afhøring eller ved afgivelse af 
vidneforklaring, nedbringes til et 
minimum, og at deres sikkerhed og 
værdighed bevares.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegning af sårbare ofre Udpegning af ofre med særlige behov

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ofre for kønsbaseret vold

Or. en

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) ofre for vold i nære forhold

Or. en
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Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ofre for terrorisme

Or. en

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) ofre for organiseret kriminalitet

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at alle ofre med 
særlige behov, jf. stk. 1, 2 og 3, i tide får 
en individuel vurdering efter de nationale 
procedurer for at afgøre, hvilke særlige 
foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22 der bør træffes med hensyn til dem. 

Or. en

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 3 
og 4 omhandlede individuelle vurderinger 
foretages regelmæssigt under hele 
straffesagens forløb for at tage hensyn til 
eventuelle ændringer i ofrenes personlige 
karakteristika eller omstændigheder, 
behov og ønsker. Individuelle vurderinger 
tager hensyn til følgende faktorer:
a) offerets personlige karakteristika 
såsom alder, køn, kønsidentitet, etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, seksuel 
orientering, helbredstilstand, handicap, 
juridisk status, 
kommunikationsvanskeligheder, forhold 
til eller afhængighed af den mistænkte 
eller tiltalte og tidligere oplevelser med 
kriminalitet
b) omstændighederne omkring 
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forbrydelsen, f.eks. det forhold, at en 
person viktimiseres i udlandet
c) forbrydelsens type eller art, f.eks. hvor 
udnyttelsen eller den fysiske eller 
seksuelle vold har fundet sted
d) de ønsker, som offeret med særlige 
behov har, herunder hvis offeret ikke 
ønsker at nyde godt af særlige 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Ret til adgang til specialhjælpetjenester 
for ofre for kønsbaseret vold og ofre for 
vold i nære forhold
1. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
kønsbaseret vold og vold i nære forhold 
og deres familiemedlemmer vederlagsfrit, 
i fortrolighed og i overensstemmelse med 
deres behov har adgang til 
specialhjælpetjenester for ofre, der:
a) er baseret på en kønssensitiv forståelse 
af vold og fokuserer på ofrenes 
menneskerettigheder og sikkerhed
b) er baseret på en integreret tilgang, der 
tager hensyn til forholdet mellem ofre, 
gerningsmænd, børn og deres bredere 
sociale miljø
c) sigter mod at undgå sekundær 
viktimisering
d) sigter mod at selvstændiggøre ofre for 



PR\889760DA.doc 47/65 PE480.616v01-00

DA

vold og gøre dem økonomisk uafhængige
e) hvor det er hensigtsmæssigt, gør det 
muligt at placere en række beskyttelses-
og hjælpetjenester i de samme lokaler 
f) tager fat på ofrenes, herunder 
børneofres, særlige behov.
2. Medlemsstaterne sikrer, at der ydes 
rettidig finansiel støtte til ofre for 
kønsbaseret vold og vold i nære forhold, 
og forbyder enhver form for 
forskelsbehandling af ofre, der har 
overlevet en sådan vold, herunder med 
hensyn til beskæftigelse, status ved 
anskaffelse af ejendom og bolig og 
tildeling af sociale sikringsydelser.  

Or. en

Begrundelse
Med udgangspunkt i den forståelse, at adgang til hjælp ikke kun er en ret for ofre, men også 
et vitalt element, når det gælder socioøkonomisk selvstændiggørelse og beskyttelse mod 
yderligere viktimisering, opregner dette ændringsforslag en række mål og kriterier, som 
hjælpetjenester for ofre med særlige behov bør forfølge eller være baseret på. 
Ændringsforslaget indeholder også en bestemmelse om tilstrækkelige finansielle ressourcer 
til ofre og nultolerance over for forskelsbehandling af ofre for kønsbaseret vold.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18b
Ret til adgang til krisecentre for 
voldtægtsofre og ofre for seksuel vold 
Medlemsstaterne sikrer, at ofre for 
seksuel vold og deres familiemedlemmer 
har adgang til krisecentre for 
voldtægtsofre eller ofre for seksuel vold, 
som tilbyder lægeundersøgelser og 
retsmedicinske undersøgelser, 
traumehjælp og rådgivning til ofrene og 
deres familiemedlemmer.
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Or. en

Begrundelse

Seksuel volds traumatiske karakter kræver en særlig sensitiv respons fra et uddannet og 
specialiseret personales side. Dette ændringsforslag lægger derfor særlig vægt på ydelsen af 
denne form for specialiseret hjælp ved at kræve, at medlemsstaterne sørger for at oprette 
tilstrækkelig mange let tilgængelige krisecentre for voldtægtsofre og ofre for seksuel vold. 
Europarådet anbefaler, at der skal være ét sådant center for hver 200 000 indbyggere.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skaber de nødvendige 
betingelser for, at kontakt mellem ofre og 
deres familiemedlemmer og tiltalte eller 
mistænkte personer eller gerningsmænd 
undgås på alle steder, hvor ofrene kan have 
personlig kontakt med kompetente
myndigheder som følge af, at de er ofre, og 
særligt på steder, hvor straffesagen finder 
sted, medmindre straffesagen kræver en 
sådan kontakt, eller ofrene udtrykker 
ønske om andet.

Or. en

Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at nye 
retsbygninger designes således, at de 
indeholder separate venteområder for 
ofre.

Or. en
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Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antallet af udspørgninger af offeret 
begrænses mest muligt, og at udspørgning 
kun foretages, hvis det er strengt 
nødvendigt af hensyn til straffesagen

b) antallet af udspørgninger af offeret 
begrænses mest muligt, og at udspørgning 
kun foretages, hvis det er strengt 
nødvendigt af hensyn til efterforskningen 
af forbrydelsen og straffesagen

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 20 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det i tilfælde af en forsinket 
anmeldelse af vold på grund af frygt for 
gengældelse, ydmygelse eller 
stigmatisering ikke sker, at en sådan 
forsinkelse fører til, at der drages negative 
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slutninger af offerets anmeldelse. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag forbyder domstolene at drage negative slutninger af enhver form for 
forsinkelse mellem den påståede begåelse af volden og anmeldelsen heraf. Forpligtelsen til at 
sikre, at en forsinket anmeldelse ikke lægges offeret til last, støttes også i CEDAW's 
retspraksis.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sårbare ofres ret til beskyttelse under 
straffesager

Ret til beskyttelse under straffesager for 
ofre med særlige behov

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Ofre med særlige behov skal tilbydes 
følgende foranstaltninger under 
efterforskningen af forbrydelsen:

Or. en

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) udspørgning af ofre for seksuel vold, 
kønsbaseret vold og vold i nære forhold, 
der altid foretages af en person af det af 
offeret valgte køn

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sårbare ofre skal tilbydes følgende 
foranstaltninger under retssagen:

3. Ofre med særlige behov skal tilbydes 
følgende foranstaltninger under retssagen:

Or. en
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Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 22 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) al udspørgen af offeret i straffesager kan 
optages audiovisuelt under 
efterforskningen af forbrydelsen, og den
audiovisuelle optagelse i henhold til 
national ret kan bruges som bevis under 
retssagen 

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 22 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– b) de retslige myndigheder i 
forbindelse med efterforskning af 
forbrydelser og under retssagen udpeger en 
særlig repræsentant for offeret, når 
indehaverne af forældremyndigheden i 
henhold til national ret er udelukket fra at 
repræsentere barnet som følge af en 
interessekonflikt mellem dem og offeret, 
eller når barnet er uledsaget eller adskilt fra 
familien.

b) de kompetente myndigheder i 
forbindelse med efterforskning af 
forbrydelser og under retssagen udpeger en 
særlig repræsentant for offeret, når 
indehaverne af forældremyndigheden i 
henhold til national ret er udelukket fra at 
repræsentere barnet som følge af en 
interessekonflikt mellem dem og offeret, 
eller når barnet er uledsaget eller adskilt fra 
familien.

Or. en

Ændringsforslag 90

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1. Medlemsstaterne garanterer så vidt 



PR\889760DA.doc 53/65 PE480.616v01-00

DA

muligt beskyttelsen af ofrenes privat- og 
familieliv og beskytter ofrenes 
personoplysninger lige fra den første 
kontakt med en kompetent myndighed, 
under hele en eventuel retssag og efter 
afslutningen af en sådan.

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Forebyggelse

1. Medlemsstaterne iværksætter egnede 
aktioner, herunder via internettet, såsom 
informations- og 
bevidstgørelseskampagner og forsknings-
og uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
samarbejde med relevante 
civilsamfundsorganisationer og andre 
aktører, med henblik på at øge 
bevidstheden om de i dette direktiv 
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omhandlede rettigheder og begrænse 
risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver 
ofre for kriminalitet. 
2. Medlemsstaterne udarbejder særlige 
bevidstgørelseskampagner om 
kønsbaseret vold, der tager sigte på at 
sensibilisere befolkningen over for 
kønsbaseret vold som et udslag af mangel 
på ligestilling mellem kønnene og en 
krænkelse af menneskerettighederne, og
på at øge kendskabet til love, der 
behandler kønsbaseret vold og 
tilgængelige midler til afhjælpning heraf.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at den brede offentlighed er fuldt informeret 
om de forskellige former for vold samt om de forskellige måder, hvorpå kønsbaseret vold 
giver sig udslag. Med henblik herpå må der gennemføres offentlige 
bevidstgørelseskampagner, der behandler og forklarer bestemmelserne i dette direktiv og 
sensibiliserer offentligheden over for menneskerettigheder og ligestillingsspørgsmål. Sådanne 
kampagner vil også tjene som et informativt værktøj for ofre med hensyn til deres rettigheder 
og allerede eksisterende hjælpetjenester.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23b
Fremme af anmeldelse af forbrydelser

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger, 
eventuelt i samarbejde med relevante 
civilsamfundsorganisationer og andre 
aktører, med henblik på at fremme ofres 
anmeldelse af forbrydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Training for those who are in contact with victims is important in order to avoid any further 
harm or intimidation to the victim. Authorities need to be aware of the victim’s state and 
needs, as it is vital to keep the confidence of victims for whom going through the legal process 
might incur tremendous difficultly and require hard efforts. This amendment forestalls that 
any official likely to come into contact with victims should receive regular and 
institutionalized gender-sensitive training on victims’ needs and rights. Such training should 
be developed and carried out in close cooperation with NGOs and service providers.

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
foranstaltninger vedtaget i henhold til 
dette direktiv tager hensyn til forholdet 
mellem ofre, gerningsmænd, børn og 
deres bredere miljø for at undgå risikoen 
for at behandle deres behov isoleret eller 
uden at tage højde for den sociale realitet.
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Or. en

Ændringsforslag 98

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige lovgivningsmæssige eller 
andre foranstaltninger for at sikre, at de 
kompetente myndigheder foretager en 
vurdering af truslen mod offerets liv, 
alvoren af vedkommendes situation og 
risikoen for gentagen vold med det formål 
at forvalte risikoen og om nødvendigt 
træffe koordinerede sikkerheds- og 
støtteforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 99

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne samarbejder og 
koordinerer deres tjenester for at sikre, at 
der findes en konsekvent retlig ramme, 
som fremmer menneskerettighederne og 
ligestilling mellem kønnene, og at 
kønsbaseret vold afskaffes. Med dette 
formål for øje undersøger 
medlemsstaterne bestemmelserne inden 
for andre retsområder såsom familie- og 
skilsmisseret, ejendomsret, boligret, 
socialsikringsret og arbejdsret og 
reviderer om nødvendigt disse 
bestemmelser.
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Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at vedtagelsen af ny kønssensitiv lovgivning 
ledsages af en revision af al anden relevant lovgivning for at sikre, at førstnævnte lovgivning 
bliver fuldt effektiv. Dette ville endvidere sikre en konsekvent indarbejdning af 
kønsdynamikken i alle medlemsstaternes love og ville som helhed betragtet udgøre en 
holistisk tilgang til ofres behov. 

Ændringsforslag 100

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Medlemsstaterne samarbejder for 
gennem allerede eksisterende europæiske 
offerstøtteforeninger at fremme 
etableringen af et europæisk netværk for 
tilsyn med og hjælp til ofre for 
kriminalitet med henblik på at oprette en 
database med statistikker, der kan 
benyttes til at vurdere gennemførelsen af 
dette direktiv. Databasen skal indeholde 
oplysninger om ofrenes samlede antal, 
alder, køn og nationalitet, om den type 
tjenester, ofrene benytter, og om 
eventuelle huller i udbuddet af 
tjenesteydelser. Det europæiske netværk 
skal også være ansvarligt for udvikling, 
koordination og samarbejde med hensyn 
til bedste praksis, kvalitetsnormer og 
henvisninger på tværs af grænserne for at 
muliggøre en unionsdækkende 
gennemførelse og sikre ofres adgang til de 
rettigheder og tjenester, som dette direktiv 
indeholder bestemmelser om.

Or. en

Begrundelse
For at tage højde for realiteterne i forbindelse med kriminalitet i EU bør der etableres et 
netværk mellem allerede eksisterende organer med det formål at udarbejde et effektivt 
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program for dataudveksling mellem medlemsstaterne. Udgifterne hertil vil være beskedne, da 
et sådant netværk ikke kræver oprettelse af nye agenturer eller sammenslutninger.
Ændringsforslaget tjener til at styrke tanken om samarbejde og europæisk benchmarking. 
Etableringen af en fælleseuropæisk database ville kaste lys over den type tjenesteydelser, 
medlemsstaterne benytter til støtte for og selvstændiggørelse af ofre, og over, hvor effektive 
disse tjenesteydelser er, og tilvejebringe et bedre grundlag for europæisk benchmarking af 
bedste praksis. 

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 27 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne giver senest den ...* 
Europa-Kommissionen meddelelse om data 
om anvendelsen af de nationale procedurer 
for ofre for kriminalitet, herunder i det 
mindste ofrenes antal og deres køn, alder 
og nationalitet, antallet, typen eller arten 
af de anmeldte forbrydelser og den type 
tjenester, ofrene henvistes til.
*EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Rapport

Senest den …* fremsender Kommissionen 
en rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om anvendelsen af dette direktiv. 
Rapporten ledsages om nødvendigt af 
lovgivningsmæssige forslag.
_____________
*EUT: Indsæt venligst datoen: Tre år 
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efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordførerne bifalder Kommissionens forslag til et direktiv for ofre for kriminalitet med hensyn 
til rettigheder, støtte og beskyttelse som en del af en lovpakke, der tager sigte på at styrke 
ofres rettigheder i EU, og som også omfatter et forslag til forordning om gensidig 
anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål og en meddelelse om 
styrkelse af ofrenes rettigheder i EU. Siden Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 og 
fastlæggelsen af retningslinjer vedrørende et europæisk område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, som fastlagt i Stockholmprogrammet, har beskyttelse af ofre for kriminalitet i 
EU været på toppen af EUs dagsorden. 

Kommissionens forslag styrker behovet for at vedtage en omfattende europæisk retlig ramme, 
der kan give ofre for kriminalitet, uanset deres juridiske status, den videst mulige beskyttelse 
inden for Unionens område. Dette forslag er til dels affødt af Rådets rammeafgørelse 
2011/220/JHA af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager. 
Kommissionen har udvidet rettighederne for alle ofre for enhver form for kriminalitet i 
minimumsstandarder for hele EU for at sikre alle ofre – uanset deres nationalitet eller det sted, 
hvor forbrydelsen har fundet sted – retten til information, retten til at forstå og blive forstået, 
retten til tolkning og oversættelse, retten til adgang til retshjælp, retten til adgang til 
hjælpetjenester for ofre, retten til at blive hørt, retten til genoprettende retfærdighed, 
rettigheder i forbindelse med afgørelser om ikke at rejse tiltale, retten til at undgå kontakt 
mellem offeret og gerningsmanden, retten til beskyttelse ved afhøring under efterforskningen 
af forbrydelser, blandt andet. Det er også afgørende, at det fremtidige direktiv indeholder en 
fælles definition af "offer", der ikke kun giver personen, som rammes af den strafbare 
handling, status som offer, men også nære familiemedlemmer. 

Mange forslag i dette direktiv hilses velkommen af ordførerne. 

Tillid til retssystemet er en prioritet for alle borgere, især for ofre, der oplever, at deres 
rettigheder ikke bliver tilgodeset og er uden for rækkevidde. Der er et påtrængende behov for 
et fælles og gennemsigtigt retssystem, der er gældende i alle EU-medlemsstater, hvis EU 
ønsker at opfylde Stockholmprogrammet. Dette direktiv vil ikke bare forsvare ofres 
rettigheder og give støtte og beskyttelse, men vil også hjælpe de europæiske borgere til at få 
tillid til deres nationale retssystem og til deres EU-naboer ved at harmonisere disse 
minimumsstandarder. 

I overensstemmelse med procedurerne efter Lissabontraktaten tillader artikel 51 i Europa-
Parlamentets forretningsordning, at der udarbejdes betænkninger på tværs af sagsområder. 
Nærværende betænkning har givet mulighed for at inkludere bidrag fra drøftelserne i 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender samt i Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling samt fra samarbejdet mellem de to ordførere. 

Generel tilgang – styrkelse af ofres rettigheder 
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Der kan på trods af disse bestemmelser, der for nuværende indgår i Kommissionens forslag, 
gøres mere for at beskytte ofres behov i den enkelte medlemsstat. Alle ofre, uanset deres 
baggrund eller den fortræd, der er forvoldt imod dem, har brug for at føle, at de er omfattet af 
dette direktiv. Forskning og data viser, at ofre alt for ofte ikke anmelder en forbrydelse på 
grund af frygt, usikkerhed eller manglende tillid eller information. Ofre er på grund af deres 
sårbarhed tynget af en belastende oplevelse, som gør det svært for dem at håndtere de retlige 
procedurer. Det er derfor vigtigt at tilbyde støtte fra det tidspunkt, forbrydelsen finder sted. 
Ofre skal gennem alle faser af den retlige proces behandles med respekt, værdighed og – i 
praksis – på et sprog, de forstår. 

Ordførerne mener, at visse aspekter bør tillægges større vægt og være mere detaljeret. Derfor 
er retten til at modtage oplysninger fra den første kontakt med en kompetent myndighed 
blevet udvidet og uddybet for ofre, der har lidt større traumer. Retten til at modtage 
oplysninger om deres sag omfatter, at medlemsstaterne skal yde bistand, når oplysninger om 
frigivelse af gerningsmanden overbringes til offeret. På grund af mulig psykologisk pres og 
med henblik på at støtte den person, der har været udsat for vold, skal ofre have ret til at 
nægte visse oplysninger og omgøre dette afslag på ethvert tidspunkt. 

Ofre skal tilbydes gratis støtte fra det øjeblik, han eller hun har lidt skade.  
Dette omfatter ligeledes deres børn og familiemedlemmer. Støtten til ofre bør endvidere 
omdannes til EU-baserede programmer eller initiativer, som fremmes af medlemsstaterne. Det 
er for ofre vigtigt med en noget bredere social anerkendelse af viktimisering i almindelighed, 
da offerets restituering er forbundet med dets oplevelse af positive reaktioner fra samfundet, 
der anerkender dets tilstand og aktuelle vanskelige situation. Ordførerne mener, at medierne 
bør spille en vigtig rolle i at fremme anerkendelsen af viktimisering i samfundet og samtidig 
træffe passende foranstaltninger til i forbindelse med deres informationsvirksomhed at sikre 
beskyttelse af ofres og deres familiemedlemmers privat- og familieliv. 

Ordførerne er klar over, at hvis medlemsstaterne anbefales at gennemføre yderligere 
foranstaltninger, kan det i visse tilfælde medføre omfordeling eller øget mobilisering af 
ressourcer for de nationale myndigheders side. Det er dog vigtigt at minde om 
Kommissionens skøn, hvorefter de samlede omkostninger forbundet med kriminalitet i EU –
ikke kun for ofre, men også arbejdsgivere, staten og samfundet som helhed – kan anslås til 
233 milliarder EUR om året. Disse omkostninger skyldes ikke blot selve forbrydelsen, men 
også manglen på passende støtte til ofre til at hjælpe dem med at restituere sig og til at klare 
en straffesag.  Enhver bestræbelse på at styrke ofres rettigheder og tilvejebringe tilstrækkelige 
hjælpetjenester bør derfor ses som en omkostningseffektiv foranstaltning, der vil bidrage 
positivt til at lette indberetningen af forbrydelser og til at bevare bæredygtigheden i de 
nationale rets- og sundhedssystemer.

Yderligere beskyttelse af ofre med særlige behov

Ordførerne støtter direktivets overordnede koncept om at etablere minimumsstandarder for 
ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse, men anser det for 
bydende nødvendigt yderligere at berøre hjælpetjenester til ofre, der er i særlig høj risiko for 
at lide yderligere skade, intimidering eller gentagen viktimisering under straffesagen. 

Ordførerne deler Kommissionens forslag om at referere til sårbare ofre, men foretrækker 
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termen "ofre med særlige behov".  Den terminologi, der anvendes i Kommissionens forslag, 
og som definerer denne kategori af ofre som "sårbare ofre", kan betragtes som en utilsigtet 
diskriminatorisk stempling. Mange ofre, herunder ofre for kønsbaseret vold, bryder sig ikke 
om at blive forbundet med termen sårbarhed. Dog kan et offer for kønsbestemt vold have 
særlige behov, uden at blive betragtet som sårbar. Kommissionens forslag nævner korrekt 
børn og handicappede som sårbare ofre på grund af deres personlige karakteristika. Det virker 
faktisk logisk at definere en person ramt af handicap, en kvinde udsat for et seksuelt overgreb 
eller et barn som et sårbart offer, men ofrenes personlige karakteristika, som ofrene besidder 
inden de udsættes for en forbrydelse, bør ikke være det eneste kriterium for definitionen. 
Ordførerne foretrækker derfor at henvise til denne gruppe som "ofre med særlige behov" og 
sørge for specifikke beskyttelsesforanstaltninger for disse ofre. 

Disse foranstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, husly, medicinsk støtte, 
kriminaltekniske beviser, psykologisk rådgivning og juridisk rådgivning. Sådanne 
hjælpetjenester bør være tilstrækkeligt spredt over hele landet og tilgængelige for alle ofre.

For yderligere at vurdere omstændighederne og ofrenes karakteristika ønsker ordførerne at 
indføre yderligere definitioner, nemlig "kønsbaseret vold" og "vold i nære forhold".  
Kønsbaseret vold refererer til vold rettet mod en person på grund af vedkommendes køn. Vold 
i nære forhold omfatter vold begået af intime eller tidligere partnere eller andre 
familiemedlemmer, og som fører til forskelsbehandling og krænkelser af ofrenes 
grundlæggende rettigheder.

Når det drejer sig om ofre med særlige behov på grundlag af forbrydelsens art, bør vi også 
give til en hjælpende hånd til andre typer af ofre, ikke kun ofre for menneskehandel eller ofre 
for seksuel vold (som i Kommissionens tekst). 

Ofre for terrorisme, ofre for organiseret kriminalitet, ofre for vold i nære forhold og ofre for 
kønsbaseret vold bør også betragtes som ofre med særlige behov. Da arten af forbrydelsen har 
forskellige former, er ofres behov ligeledes forskellige. Det er vigtigt at behandle særlige 
behov, der er et følsom emne. Et eksempel kan være ofre for terrorisme: den vigtigste forskel 
i forhold til andre ofre ligger i den sammenhæng, hvori terrorismeviktimiseringen opstår, og 
dens publikum. Ofre for terrorisme er per definition angrebet som repræsentanter for en større 
gruppe. Anerkendelse af deres viktimisering indebærer anerkendelse af dette faktum. 
Støttegrupper for ofre for terrorisme spænder, ud over juridisk bistand, over fire behov: retten 
til retfærdighed, retten til beskyttelse af værdighed, retten til at kende sandheden og retten til 
ikke at blive glemt, hvor sidstnævnte står for retten til at tage til genmæle mod terrorisme og 
dens viktimisering og til at bevare den i fremtidige generationers hukommelse.

Individuel vurdering og uddannelse

Ud over konventionelle hjælpetjenester til ofre skal der fokuseres på ofre, som har været udsat 
for en særlig grusom oplevelse, hvis virkninger ikke må undervurderes: alvorlig eksponering 
og ødelæggelse eller traumatiske tab; oplevelsen af traumatiske begivenheder eller nuværende 
eller tidligere mentale sundhedsproblemer og -behandling og en mangel på social støtte, ikke 
at have nær familie og nære venner at støtte sig til er alle meget vigtige aspekter at tage med i 
betragtning. Der bør gøres en indsats for at få kendskab til medlemmer af det sociale 
fællesskab, der er alene, da social støtte eller opfølgende hjælp kan være særlig vigtig for 
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denne gruppe.

Ordførerne mener derfor, at individuel vurdering et vigtigt skridt fra det øjeblik, forbrydelsen 
finder sted. Det vil identificere behovene hos offeret før, under og efter straffesagen. I 
straffesager er myndighederne ofte uvidende om offerets behov, hvilket gør det vanskeligt for 
offeret at klare at samarbejde. Politi, anklagere og andet personale bør uddannes i passende 
metoder til at tage sig af ofre, alt afhængig af forbrydelsens art. Specielt med henblik på at 
bedre at kunne dække behovene for ofre for kønsbaseret vold og ofre for vold i nære forhold 
kræver ordførerne, at retsvæsenets aktører, politibetjente og repræsentanter for hjælpetjenester 
for ofre bør modtage uddannelse, der vil hjælpe dem til at blive mere bevidste om 
kønsaspektet og give mulighed for hurtig identifikation af og støtte til ofres behov. Ordførerne 
finder det relevant, at en sådan uddannelse i samarbejdsånd bør institutionaliseres og 
standardiseres på tværs af medlemsstaterne og gives i tæt samarbejde med ikke-statslige 
organisationer og hjælpetjenester for ofre for kønsbaseret vold.

Forståelse af kønsdynamikken i ofres rettigheder

Kønsbaseret vold er en form for vold, der i uforholdsmæssig grad rammer kvinder, og som 
kan være indbyrdes forbundet med, men ikke begrænset til, tilfælde af vold i nære forhold. 
Forskning viser, at mellem en femtedel og en fjerdedel af alle kvinder i Europa har været 
udsat for fysisk vold mindst én gang i deres voksenliv, og at mere end en tiendedel har været 
udsat for seksuel vold med anvendelse af tvang. Ordføreren mener i denne forbindelse, at det 
er særdeles vigtigt at kriminalisere alle former for kønsbaseret vold og træffe særlige 
forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger samt afhjælpende foranstaltninger til fordel for 
ofrene. 

Til dette formål har ordførerne fastlagt en klar forpligtelse om, at støtte til ofre med særlige 
behov tager hensyn til kønsdynamikken og opererer inden for en ramme kendetegnet ved 
overholdelse af ligestillingsprincippet og menneskerettighederne.  Ordførerne er sikre på, at 
en sådan tilgang også er afgørende for at undgå sekundær viktimisering af ofre for 
kønsbestemt vold. 

Ordførernes hensigt er at sikre, at der vedtages en omfattende definition af "offer" på 
europæisk plan, og at der tages hensyn til den særlige situation for ofre med særlige behov 
ved udformningen af passende hjælpeordninger eller undervisning af relevante aktører, der er 
i umiddelbar kontakt med ofrene.. Til dette formål indeholder direktivet en række rettigheder, 
som ofre skal sikres, og som udfylder et vigtigt hul i beskyttelsen af menneskerettighederne 
for ofre for forbrydelser. Ordførerne betragter også kønsbestemt vold som en manifestation af 
ulighed mellem kønnene og en krænkelse af menneskerettighederne, og dermed går de videre 
i anerkendelsen af vold mod kvinder som en form for forskelsbehandling, som skal 
anerkendes og bekæmpes. 

Mere samarbejde og koordinering for at beskytte ofre

Medlemsstaterne rådes desuden til at udvikle en generel tværfaglig tilgang, der sikrer en 
effektiv koordinering blandt de myndigheder, der yder støtte til ofrene. I den forbindelse skal 
der jf. direktivet etableres formelle eller uformelle strukturer, som ville give fagfolk fra 
retsvæsenet, de retshåndhævende myndigheder og ngo'er mulighed for at samarbejde på en 
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standardiseret måde. Ordførerne mener, at en koordineret indsats over for alle ofre vil 
reducere de negative konsekvenser af forbrydelsen, risikoen for sekundær og gentagen 
viktimisering og stigmatisering og den byrde for offeret, der følger af kontakten mellem 
offeret og de strafferetlige myndigheder.

Sikre beskyttelse af offerets privatliv

Ordførerne fastlægger en klar forpligtelse om, at ofres privatliv og familieliv beskyttes i 
forbindelse med eventuelle straffesager og efter retssagen. Sikring af privatlivets fred for 
offeret, uanset forbrydelsens art, skal med alle midler garanteres, da offeret har behov for 
specifikt at kunne håndtere den juridiske proces, og generelt den psykiske helbredelse. For 
eksempel kan medierne ofte påføre en yderligere krænkelse af ofre for forbrydelser eller 
efterladte ved forværre ofrenes følelse af at blive krænket, af desorientering og af at miste 
kontrollen. Derfor kræver ordførerne, at medierne træffer "selvregulerende foranstaltninger"
med henblik på at beskytte ofrenes personlige integritet fra påtrængende opmærksomhed fra 
mediernes side. 

Europæiske netværk og statistik

Ofre skal være opmærksomme på, at deres rettigheder vil blive standardiseret i hele EU.  Der 
bør iværksættes informations- og oplysningskampagner, forsknings- og 
uddannelsesprogrammer og samarbejde med civilsamfundets organisationer ved hjælp af 
veltilrettelagte kampagner i EU-medlemsstaterne. Desuden er der behov for indsamling og 
udveksling af data om alle typer ofre for i sidste ende at kunne tackle kriminalitet. Af denne 
grund opfordrer ordførerne til, at der gennem allerede eksisterende europæiske organisationer, 
der beskæftiger sig med ofres behov, etableres et europæisk netværk for observation med og 
støtte til ofre, der skal oprette en database med statistikker omfattende ofres antal, alder, køn 
og nationalitet. Et sådant netværk kunne forberede fremtidige direktiver med henblik på 
yderligere at styrke udviklingen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Tak

Ordførerne er taknemmelige for de forklaringer, som Kommissionen har leveret via 
Generaldirektoratet for Retlige og Indre Anliggender, såvel som for en frugtbar udveksling af 
synspunkter med skyggeordførerne og det danske EU-formandskab.  Ordførerne vil også 
gerne udtrykke deres taknemmelighed for de holdninger og den ekspertise, der er kommet fra 
organisationer, foreninger og ngo'er om rettigheder, hjælp og beskyttelse til ofre for 
forbrydelser.


