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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för 
brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0275),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 82.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0127/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttranden från parlamentet som lagts fram i enlighet med 
protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och 
enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av artikel 55 och artikel 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av de gemensamma överläggningar som hållits av utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män i enlighet med artikel 51 i 
arbetsordningen (A7-.../2012),

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I sin resolution av den 10 juni 2011 
om en färdplan för att stärka brottsoffers 
rättigheter och skyddet av brottsoffer, 
särskilt i samband med straffrättsliga 
förfaranden, konstaterade rådet att 
åtgärder bör vidtas på unionsnivå för att 
stärka brottsoffers rättigheter samt 
skyddet av brottsoffer. Därför, och i 
enlighet med resolutionen, syftar detta 
direktiv till att se över och komplettera 
principerna i rambeslut 2001/220/RIF1

och ta betydande steg framåt när det 
gäller nivån av skydd för brottsoffer i hela 
EU, framför allt vid straffrättsliga 
förfaranden.
____________________

1 EGT L 82, 22.3.2001, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Det här direktivet ingår i ett 
lagstiftningspaket som är avsett att stärka 
brottsoffrens rättigheter i EU. Vid 
genomförandet av detta direktiv bör 
medlemsstaterna beakta 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/99/EU av den 
13 december 2011 om den europeiska 
skyddsordern1 och förordning 
(EU) nr .../2012 [om ömsesidigt 
erkännande av skyddsåtgärder i 
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civilrättsliga förfaranden]*.    
_____________________

1 EUT L 388, 21.12.2011, s. 2.
* EUT: för in nummer, titel och 
hänvisning.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den 7 april 2011 antog Europarådet 
konventionen om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld 
i hemmet, genom vilken det inrättas höga 
normer för förebyggande av könsrelaterat 
våld, skydd och bistånd till offren för 
sådant våld samt lagföring av förövarna. 

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Den europeiska pakten för 
jämställdhet för perioden 2011–2020, som 
antagits av Europeiska rådet1, bekräftar 
unionens åtaganden att minska klyftan 
mellan könen när det gäller
sysselsättning, utbildning och social 
trygghet, att främja en bättre balans 
mellan arbete och privatliv för kvinnor 
och män och att bekämpa alla former av 
våld mot kvinnor.
__________________
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1Bilaga till rådets slutsatser av den 
7 mars 2011 (7166/11).

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag erkänns den avgörande roll som stödtjänster till offren spelar 
när det gäller att garantera att offren inte kommer att utsättas för sekundär viktimisering. I 
detta syfte rekommenderas det att medlemsstaterna ska se till att stödtjänsterna erkänner 
effekterna av våld och återhämtningsprocessens längd samt bemöter offren på ett sätt som 
förhindrar sekundär viktimisering. Ändringsförslaget avspeglar liknande bestämmelser i FN:s 
deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Det yttersta målet måste vara att 
förhindra att skador uppstår men man 
kan dock göra mycket för att minimera 
funktionshinder och sjukdomar till följd 
av sådana skador trots att alla tänkbara 
åtgärder vidtagits för att förhindra dessa. 
Att tillhandahålla offren högklassiga stöd-
och vårdtjänster är därför ett avgörande 
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inslag i varje eventuell åtgärd mot 
avsiktlig och oavsiktlig skada. Lämpliga 
tjänster till offer för skador utan dödlig 
utgång kan förebygga framtida dödsfall, 
minska kortsiktiga och långsiktiga 
funktionshinder samt hjälpa de berörda 
personerna att hantera de följder som 
skadorna orsakat i deras liv. I detta 
sammanhang är det inte nog att offren 
har rätt till akutvård. Långsiktig 
rehabilitering och tillgång till tjänster 
såsom återhämtning och korrigerande 
operationer bör erkännas fullt ut.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att få snabb tillgång till hälso- och sjukvård omedelbart efter det att 
våldet inträffat. Långsiktig rehabilitering och förebyggande av ytterligare våld kan 
garanteras endast genom att offret får tillgång till specialiserade stöd- och vårdtjänster.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Sambanden mellan våld mellan könen, 
ojämlikhet och mänskliga rättigheter har 
uppmärksammats allt mer inom rättsväsen 
och forskning samt i praktiken. De skador 
som offren lider till följd av brott och 
maktmissbruk bör erkännas i adekvat 
utsträckning, eftersom offren är 
emotionellt, fysiskt, finansiellt eller socialt 
beroende av förövaren. 

Or. en

Motivering

Ojämlikhet kan vara en underliggande orsak till viktimisering, som i sin tur omfattar 
människorättsbrott. Därför hör frågan direkt hemma på området grundläggande rättigheter. 
Ändringsförslaget fäster särskild uppmärksamhet vid offren, som har en känslomässig, 
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ekonomisk eller annat slags relation till förövaren. Ändringsförslaget går ut på att offrens 
särskilda återhämtnings- och rehabiliteringsbehov måste erkännas, och det bygger på 
rättspraxis kring konventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor 
(Cedaw-konventionen).

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Den information som ges bör vara 
tillräckligt uttömmande för att säkerställa 
att brottsoffren behandlas med respekt och 
kan fatta välinformerade beslut om sin 
medverkan i förfarandena och hur de kan 
åberopa sina rättigheter. Det är av särskild 
vikt att brottsoffren får information om 
ställningen i eventuella pågående 
förfaranden och om hur de utvecklas. 
Sådan information är också vikig för att 
brottsoffret ska kunna besluta om att 
eventuellt begära omprövning av beslut om 
att inte väcka åtal. När man får 
information om att förövaren ska 
frisläppas bör effektivt stöd och bistånd 
ges offren och deras anhöriga, i 
förekommande fall genom stödtjänster, i 
syfte att minimera risken för sekundär 
viktimisering och hjälpa offren att 
hantera den psykologiska stress som 
informationen leder till. 

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det språk och det sätt på vilket myndigheterna kommunicerar med offren är avgörande för att 
undvika trakasserier och respektlöst bemötande. Det kan göra situationen värre för offren och 
försvåra rättsprocessen. Offret ska inte behöva känna skuld för vad det självt har fått lida. 
Kommunikation på och översättning till ett språk som offret förstår utan svårigheter måste 
garanteras.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag uppmanas medlemsstaterna att delta aktivt i utformningen och 
tillhandahållandet av nödvändiga resurser för stödtjänster till offren. Ändringsförslaget 
återspeglar bestämmelsen i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 
våld mot kvinnor och våld i hemmet, dvs. att finansiering av nationella tjänster till stöd för 
offren är ett sätt att stödja genomförandet av offrets rättigheter. 

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Att beteckna offer som sårbara bör ses som en oavsiktlig diskriminerande kategorisering, där 
offrets personliga karaktärsdrag beaktas innan hänsyn tas till att offret utsatts för ett brott.   
Därför introducerar detta ändringsförslag begreppet ”offer med särskilda behov”, som 
används genomgående i direktivet. Vidare efterlyser ändringsförslaget positiva åtgärder för 
att garantera att eventuella stödåtgärder uttryckligen riktas till offer med särskilda behov och 
tar hänsyn till dessa. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Könsrelaterat våld avser våld som 
riktas mot en person på grund av hans 
eller hennes kön. Det är en form av våld 
som drabbar kvinnor på ett 
oproportionerligt sätt och som kan vara 
kopplat men inte begränsat till våld i 
närrelationer, sexuellt våld (bland annat 
sexuellt tvång och sexuellt ofredande), 
människohandel för sexuellt utnyttjande 
och slaveri, våld i intima relationer samt 
annan skadlig praxis som 
tvångsäktenskap och kvinnlig 
könsstympning. Homofobiska och 
transfobiska angrepp har även definierats 
som en form av könsrelaterat våld. 
Forskningen visar att mellan en femtedel 
och en fjärdedel av alla kvinnor har varit 
utsatta för fysiska våldshandlingar 
åtminstone en gång i vuxen ålder, och 
mer än en tiondel har drabbats av sexuellt 
våld med inslag av tvång. Därför är det 
mycket viktigt att kriminalisera alla 
former av könsrelaterat våld och 
tillhandahålla offren särskilda 
förebyggande åtgärder och 
skyddsåtgärder samt gottgörelse.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget betonar att könsrelaterat våld avviker från andra typer av våld i och med 
att offrets kön är det främsta motivet för våldshandlingarna. Med andra ord hänför sig 
könsrelaterat våld till alla slags skador som en person lider på grund av de skillnader som 
finns mellan offret och förövaren. Observera ändringsförslagets definition av sexuellt våld, 
som inbegriper både sexuellt tvång och sexuellt ofredande.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Våld i närrelationer är ett allvarligt 
och ofta dolt socialt problem som 
inbegriper våld från en intim partners, 
före detta partners eller en annan 
anhörigs sida. Merparten av sådant våld 
förekommer i den närmaste sociala 
miljön, och kvinnor är de primära offren. 
Detta slags våld kan omfatta fysiskt eller 
psykologiskt utnyttjande, men även 
sexuellt och till och med ekonomiskt 
utnyttjande, vilket leder till diskriminering
av offren och brott mot deras 
grundläggande rättigheter. Av denna 
anledning är offren i behov av särskilda 
skyddsåtgärder. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en omfattande definition av våld i närrelationer, som omfattar alla 
typer av våld, bland annat psykologiskt och ekonomiskt våld. Definitionen erkänner att våldet 
kan fortsätta efter det att en relation har upphört och förutsätter därför inga påvisade 
biologiska eller juridiska familjeband eller bevis på att offret och förövaren bor tillsammans.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Offer för terrorism är särskilt 
sårbara till följd av brottets speciella 
karaktär. De blir lidande av hot, hotfullt 
beteende och hot om vedergällning från 
medlemmar i de grupper som man 
förknippar med förövarna. Offer för 
terrorism bör därför beviljas specifikt 
bistånd och erkännande från samhällets 
sida och skyddas mot alla typer av hat och 
rädsla. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör överväga att anta 
särskild lagstiftning avseende offer för 
terrorism i syfte att erkänna deras 
offentliga karaktär och inkludera mer 
detaljerade bestämmelser som tryggar 
adekvat skydd och stöd samt bland annat 
erkänner rättigheter som rätten till 
långsiktigt katastrofbistånd, omfattande 
återupprättelse, skyddet av privatliv och 
familjeliv, skyddet av människans 
värdighet och säkerhet samt rätten att 
veta sanningen och rätten att minnas.  

Or. en

Motivering

Rätten att veta sanningen baseras på offrens rätt att få heltäckande kunskap om de 
handlingar som ledde till viktimiseringen, de inblandade personerna och de förhållanden som 
motiverade dem. Offren har rätt att veta sanningen om förhållandena kring brottet och, när 
det är fråga om dödsfall eller försvunna personer, vad som hänt.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17d) Offer för terrorism och organiserad 
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brottslighet bör garanteras ett särskilt stöd 
med tanke på att brott mot en enskild 
individs rättigheter i en sådan situation 
även utgör ett brott mot hela samhällets 
rättigheter. Till följd av detta bör en 
rättighet av individuell karaktär skyddas 
på ett särskilt sätt, eftersom den påverkar 
kollektiva rättigheter.

Or. en

Motivering

Terrorism och organiserad brottslighet riktas mot specifika offer samt deras anhöriga och 
vänner och har sidoeffekter till skada för ytterligare offer. Terrorism kan beskrivas som 
politiskt motiverat våld som utförs av individer, grupper eller statligt sponsrade agenter i 
syfte att framkalla skräckkänslor hos befolkningen samt påverka politiska strategier eller 
ändra ett beteende. Terrorismen är i synnerhet avsedd att få psykologiska effekter, inge rädsla 
och därmed hota en ”målgrupp” som kan bestå av en etnisk eller religiös grupp, ett helt land, 
en regering eller en allmän opinion.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Bedömningarna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer som fallit offer 
för terrorism, eftersom sådana brott kan 
vara mycket varierande och spänna över 
allt från massterrorism till riktade terrordåd 
mot enskilda.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) För att göra det lättare att mer 
effektivt skydda brottsoffrens rättigheter 
och intressen bör medlemsstaterna 
utveckla en helhetssyn på problematiken 
under medverkan av flera olika organ. 
Med tanke på detta bör medlemsstaterna 
se till att det finns lämpliga mekanismer 
för ett effektivt samarbete mellan 
rättsväsendet, allmänna åklagare, 
brottsbekämpande organ, lokala och 
regionala myndigheter, icke-statliga 
organisationer och övriga relevanta 
organisationer.  ”Mekanismer” avser här 
alla formella eller informella strukturer 
såsom överenskomna protokoll, 
rundabordskonferenser eller andra 
metoder som möjliggör ett standardiserat 
samarbete mellan olika yrkesverksamma.

Or. en
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Motivering

I det här ändringsförslaget erkänns det att olika yrkesverksamma aktörer måste medverka 
med att erbjuda stöd och därför efterlyses ett tillvägagångssätt som fostrar till en 
samarbetskultur där det byggs upp en struktur med flera olika organ för stöd och skydd. 
Ändringsförslaget innefattar inga krav på att det ska inrättas något officiellt organ eller 
någon officiell institution som skulle medföra kostnader för medlemsstaterna, utan snarare 
uppmuntras här till att den nuvarande potentialen ska används mera samarbetsbetonat och 
effektivt.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Med det här ändringsförslaget åläggs medlemsstaterna att erbjuda lämplig utbildning för alla 
yrkespersoner som arbetar med offren för könsbaserat våld. Den föreskrivna utbildningen 
skulle hos de yrkesverksamma skapa ökat medvetande om de särskilda behoven hos dem som 
fallit offer för könsbaserat våld och bidra till att dessa yrkesmänniskor fick en annan syn på 
dessa brottsoffer och började uppträda annorlunda mot dem. Föreskriften om att sådan 
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utbildning bör utvecklas i samråd med icke-statliga organisationer följer andan i ett 
samarbete mellan flera olika organ.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) För att införa och stärka en 
brottsförebyggande politik samt åtgärder 
som minskar människors risk att falla 
offer för brott bör medlemsstaterna 
uppmuntra det civila samhällets 
organisationer, däribland erkända och 
aktiva icke-statliga organisationer som 
arbetar med brottsoffer, och nära samarbeta 
med dessa organisationer, särskilt i fråga 
om lagstiftningsförslag, 
informationsinsatser och 
medvetandegörande kampanjer, forskning 
och utbildning, fortbildning samt 
uppföljning och utvärdering av de åtgärder 
som ska stödja och skydda brottsoffren.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Medlemsstaterna bör samarbeta för 
att genom nuvarande unionsomfattande 
sammanslutningar och organisationer till 
stöd för brottsoffren skapa ett europeiskt 
nät för att inrätta en databas med 
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unionsomfattande statistik, så att vi får 
mer strukturerade unionsomfattande 
system för övervakning av brottsoffer 
samt för att bedöma i vad mån 
brottsoffren kan göra bruk av de 
rättigheter och tjänster som föreskrivs i 
detta direktiv och för att underlätta utbytet 
av bästa praxis. Denna databas bör 
innehålla uppgifter om åtminstone 
brottsoffrens antal, ålder, kön och 
nationalitet samt om vilka tjänster de fått 
tillgång till och eventuella luckor i 
tillhandahållandet av tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25c) För att göra det lättare att utvärdera 
tillämpningen av detta direktiv bör 
medlemsstaterna till Europeiska 
kommissionen överlämna relevant 
information om hur de nationella 
förfarandena tillämpas på brottsoffer, 
tillsammans med uppgifter åtminstone om 
brottsoffrens ålder, kön och nationalitet 
samt om antalet och typen av brott samt 
vilka tjänster offren uppmanats kontakta.
Av uppgifterna bör också framgå 
orsakerna till och frekvensen av alla 
våldsformer samt vilka åtgärder som 
vidtagits för att förebygga och utrota 
könsbaserat våld, skydda brottsoffren och 
bestraffa förövarna och hur effektiva 
dessa åtgärder varit.

Or. en
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Motivering

Insamling av separata relevanta statistiska uppgifter med jämna mellanrum om alla 
våldsformer som omfattas av detta direktiv skulle ge en evidensbaserad bedömning av 
huruvida behoven hos dem som utsatts för våld adekvat tillgodosetts. Att sända in nationell 
statistik och nationella uppgifter till kommissionen skulle också stimulera det 
gränsöverskridande samarbetet och möjliggöra såväl jämförelser mellan olika länder som 
uppställande av europeiska riktmärken för god praxis i dagens läge.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) den eller de familjemedlemmar som 
erkänts såsom förmyndare eller 
företrädare för ett brottsoffer som saknar 
rättshandlingsförmåga före eller efter 
brottet. 

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) könsrelaterat våld: våld som riktas 
mot en person på grund av hans eller 
hennes kön eller könsidentitet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ger en heltäckande definition av könsbaserat våld där det betonas att 
sådant våld skiljer sig från andra våldsformer i och med att offrets kön eller könsidentitet 
utgör huvudmotivet för våldshandlingarna. 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) våld i närrelationer: våld som förövas 
av en person som är eller varit make eller 
partner eller annan familjemedlem till 
brottsoffret.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en omfattande definition av våld i närrelationer, som omfattar alla 
typer av våld, bland annat psykologiskt och ekonomiskt våld. Definitionen erkänner att våldet 
kan fortsätta efter det att en relation har upphört och förutsätter därför inga påvisade 
biologiska eller juridiska familjeband eller bevis på att offret och förövaren bor tillsammans.
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) i vilken utsträckning och på vilka 
villkor de har rätt till tolkning och 
översättning.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) om ett brottsoffer är bosatt i en annan 
medlemsstat än den där brottet begåtts ska 
han eller hon informeras om vilka särskilda 
åtgärder, förfaranden eller mekanismer 
som är lämpligast för att skydda 
brottsoffrets rättigheter och intressen,

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förutom den information som avses i 
punkt 1 ska medlemsstaterna se till att 
brottsoffer som lidit svår skada ges 
följande information:
a) i vilken utsträckning de har rätt till 
läkarvård, 
b) i vilken utsträckning de har rätt till 
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specialiserat stöd, även av psykolog,
c) hur och på vilka villkor de kan få hjälp 
med att hitta annan lämplig bostad med 
ändamålsenliga säkerhetsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den information som avses i 
punkterna 1 och 2 ska ges antingen 
muntligen eller skriftligen och på ett 
tydligt och begripligt språk, under 
hänsynstagande till brottsoffrens 
särskilda behov och personliga 
egenskaper samt till omständigheterna 
kring brottet och till brottets allvarlighet 
och art.  

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) eventuella beslut att inleda 
straffrättsliga förfaranden, med uppgifter 
också om skälen för val av 
åtalsrubricering,

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) upplysningar om alla eventuella skäl till 
och beslut om att avsluta det straffrättsliga 
förfarandet, till exempel beslut om att 
lägga ned eller avsluta förundersökning 
eller åtal, eller slutliga domar, eventuella 
överklaganden av dem och eventuella 
straff, 

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren fullständigt informeras om 
rätten att få den information som avses i 
punkterna 1 och 2 och att de får 
informationen, om de inte uttryckligen 
gett till känna att de inte vill ha den, samt 
garantera att brottsoffren när som helst 
får ändra beslutet om att inte vilja ha 
sådan information. 

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som uppger att de inte vill få de 
upplysningar som avses i punkt 2 inte 
heller mottar sådana upplysningar, om inte 
den behöriga myndigheten är medveten 
om att det sannolikt kommer att bli till 
skada för brottsoffren om de inte 
underrättas om försättandet på fri fot.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den information som avses i 
punkterna 1 och 2 ska ges antingen 
muntligen eller skriftligen och på ett 
tydligt och begripligt språk, under 
hänsynstagande till brottsoffrens 
särskilda behov och personliga 
egenskaper samt till omständigheterna 
kring brottet och till brottets allvarlighet 
och art. 

Or. en
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rätten till tolkning enligt punkterna 1 
och 2 ska inbegripa lämpligt stöd till 
brottsoffer som lider av hörselnedsättning 
eller talsvårigheter.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer som inte förstår eller talar det 
språk på vilket det straffrättsliga 

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

förfarandet hålls om de så önskar ska få 
tillgång till kostnadsfri skriftlig
översättning av följande upplysningar till 
ett språk som de förstår, om brottsoffren 
har rätt att få tillgång till dessa 
upplysningar:

Or. en

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) eventuella beslut att inleda 
straffrättsliga förfaranden, med uppgifter 
också om skälen för val av 
åtalsrubricering,

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) alla eventuella beslut om att avsluta det 
straffrättsliga förfarande som inletts efter 
brottsanmälan, tillsammans med 
åtminstone en sammanfattning av skälen 
till beslutet,

b) upplysningar om alla eventuella skäl till 
och beslut om att avsluta det straffrättsliga 
förfarandet, till exempel beslut om att 
lägga ned eller avsluta förundersökning 
eller åtal, eller slutliga domar, eventuella 
överklaganden av dem och eventuella 
straff, 

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i första stycket 
led c ska avgöras från fall till fall.
Brottsoffren eller deras juridiska biträden 
får inlämna en begäran åtföljd av 
motiveringar om att eventuell annan 
information är väsentlig.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren, i enlighet med de förfaranden 
som fastställs i nationell lagstiftning, kan 
överklaga avslag av tolkning eller 
översättning och att de, om tolkning och 
översättning har tillhandahållits, har 
möjlighet att klaga om tolkningens kvalitet 
är otillräcklig för att de ska kunna utöva 
sina rättigheter eller förstå förfarandena.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren, i enlighet med de förfaranden 
som fastställs i nationell lagstiftning, kan 
överklaga avslag av tolkning eller 
översättning och att de, om tolkning och 
översättning har tillhandahållits, har 
möjlighet att klaga om tolkningens eller 
översättningens kvalitet är otillräcklig för 
att de ska kunna utöva sina rättigheter eller 
förstå förfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren och deras familjemedlemmar i 

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

under förfarandenas gång och efter det 
att de avslutats får kostnadsfri hjälp från 
brottsofferorganisationer som arbetar 
konfidentiellt, alltifrån den tidpunkt då 
brottsoffren blivit skadelidande och 
oavsett var brottet begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
möjligheterna att ta del av stödtjänster för 
brottsoffer inte beror av huruvida 
brottsoffren anmält brotten för en behörig 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) en stödperson som ska följa, stödja 
och hjälpa brottsoffren och deras 
familjemedlemmar under de 
straffrättsliga förfarandena, utgående 
från deras behov,

Or. en
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Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) emotionellt och psykologiskt stöd, c) emotionellt, psykologiskt och materiellt 
stöd, 

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) om brottsoffren och deras 
familjemedlemmar bor i en annan 
medlemsstat än den där brottet begåtts, 
upplysningar om vilka stödtjänster för 
brottsoffer som finns att tillgå i den 
medlemsstaten,

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led  db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) rådgivning om risken för hotfullt 
beteende och ytterligare viktimisering 
samt hur sådant ska förebyggas eller 
undvikas.

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska underlätta för den 
myndighet till vilken brottsanmälan 
gjordes eller andra berörda myndigheter att 
hänvisa brottsoffren till 
brottsofferorganisationer.

3. Medlemsstaterna ska underlätta för den 
behöriga myndighet till vilken 
brottsanmälan gjordes och för andra 
berörda myndigheter att hänvisa 
brottsoffren till stödtjänster för brottsoffer. 

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska främja inrättande
eller utveckling av specialiserade 
stödtjänster, utöver det allmänna stöd som 
lämnas brottsoffren.

4. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas eller utvecklas specialiserade 
stödtjänster, bland annat specialiserade 
stödtjänster för brottsoffer för 
könsbaserat våld och våld i närrelationer 
samt för deras familjemedlemmar, utöver 
det allmänna stöd som lämnas brottsoffren.

Or. en

Motivering

Här uppmanas medlemsstaterna att inrätta specialiserade stödtjänster, något som innebär 
erkänsla för den särskilda karaktären av det ohyggliga som brottsoffren för könsbaserat våld 
och våld i närrelationer fått gå igenom. Detta specialiserade stöd syftar till att brottsoffren 
verkligen ska kunna få något att säga till om, med hjälp av optimalt stöd och bistånd som 
avpassats efter deras särskilda behov.
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Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska främja och 
stödja initiativ från ideella organisationer 
och gemenskaper, bland annat om att 
bilda grupper av brottsoffer eller deras 
familjemedlemmar för att sporra dem till 
inbördes stöd, för att ge dem mer att säga 
till om och för att stärka solidariteten i 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffren 
får en skriftlig bekräftelse på att anmälan 
mottagits av en behörig myndighet i 
medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska se till att brottsoffren 
får en skriftlig bekräftelse på att anmälan 
mottagits av en behörig myndighet i 
medlemsstaten, jämte kopia av anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– förhöra brottsoffret omedelbart efter 
brottsanmälan till den behöriga 
myndigheten,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utsatthet och skydd av brottsoffer Brottsoffers särskilda behov och skydd av 
brottsoffer

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att skydda brottsoffren och deras 
familjemedlemmar från vedergällning, hot, 
upprepad eller ytterligare viktimsering.

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att skydda brottsoffren och deras 
familjemedlemmar och deras värdighet
från vedergällning, hot, upprepad eller 
ytterligare viktimisering, alltifrån deras 
första kontakt med en behörig myndighet 
samt under förfarandenas gång och efter 
det att de avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som avses i första stycket 
ska särskilt omfatta förfaranden för att 
fysiskt skydda brottsoffer och deras 
familjemedlemmar, åtgärder för att 
förhindra kontakt mellan förövare och offer 
i de lokaler där straffrättsliga förfaranden 
hålls samt åtgärder som ska minska risken 

2. De åtgärder som avses i första stycket 
ska särskilt omfatta förfaranden för att 
fysiskt skydda brottsoffer och deras 
familjemedlemmar, åtgärder för att 
förhindra kontakt mellan förövare och offer 
och deras familjemedlemmar i de lokaler 
där straffrättsliga förfaranden hålls samt 
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för att brottsoffren lider psykologisk eller 
emotionell skada vid förhör eller 
vittnesmål eller som ska garantera deras 
säkerhet och värdighet.

åtgärder som ska minska risken för att 
brottsoffren lider psykologisk eller 
emotionell skada vid förhör eller 
vittnesmål eller som ska garantera deras 
säkerhet och värdighet.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sårbarhetsidentifiering Identifiering av brottsoffer med särskilda 
behov 

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 –  inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det här direktivet anses följande 
kategorier av brottsoffer som särskilt 
sårbara med tanke på de personer som 
berörs:

1. I det här direktivet anses följande 
kategorier av brottsoffer som personer med 
särskilda behov med tanke på sina 
personliga egenskaper:

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I det här direktivet anses följande 2. I det här direktivet anses följande 
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kategorier av brottsoffer som särskilt 
sårbara med tanke på brottets art:

kategorier av brottsoffer som personer med 
särskilda behov med tanke på brottets art:

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Brottsoffer för könsbaserat våld

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Brottsoffer för våld i närrelationer

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Brottsoffer för terrorism

Or. en
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Brottsoffer för organiserad 
brottslighet

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
individuell bedömning görs i rimlig tid för 
att avgöra om andra offer i enlighet med 
nationella förfaranden med tanke på de 
personer som berörs eller med tanke på 
brottets art är särskilt sårbara för sekundär 
eller upprepad viktimisering eller hot.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
individuell bedömning görs i rimlig tid för 
att avgöra om andra offer i enlighet med 
nationella förfaranden med tanke på de 
personer som berörs eller med tanke på 
brottets art har särskilda behov vad gäller
sekundär eller upprepad viktimisering eller 
hot.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att en 
individuell bedömning görs i rimlig tid av 
alla sårbara brottsoffer som anges i 
punkt 1, 2 och 3 för att i enlighet med 
nationella förfaranden avgöra vilka av de 
särskilda åtgärder som anges i artiklarna 21 

4. Medlemsstaterna ska se till att en 
individuell bedömning görs i rimlig tid av 
alla brottsoffer med särskilda behov som 
anges i punkterna 1, 2 och 3 för att i 
enlighet med nationella förfaranden avgöra 
vilka av de särskilda åtgärder som anges i 
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och 22 som bör sättas in. Bedömningen 
ska göras med hänsyn till det sårbara 
offrets önskemål, även när de frånsäger 
sig särskilda åtgärder.

artiklarna 21 och 22 som bör sättas in. 

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att de 
individuella bedömningar som avses i 
punkterna 3 och 4 utförs med jämna 
mellanrum under de straffrättsliga 
förfarandena för att det ska tas hänsyn till 
eventuella förändringar i brottsoffrens 
personliga egenskaper eller 
omständigheter, behov och önskemål. Vid 
de individuella bedömningarna ska det tas 
hänsyn till följande:
a) Brottsoffrets personliga egenskaper 
såsom ålder, kön och könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, ras, religion, sexuell 
läggning, hälsotillstånd, funktionshinder, 
rättslig ställning, 
kommunikationssvårigheter, förhållande 
till eller beroendeställning till den 
misstänkta eller tilltalade, tidigare 
erfarenheter av brott.
b) Omständigheterna kring brottet, såsom 
att någon fallit offer för brott utomlands.
c) Brottets typ och art, till exempel om 
utnyttjande eller fysiskt eller sexuellt våld 
förekommit.
d) Önskemål som framförts av brottsoffer 
med särskilda behov, bland annat om de 
inte önskar komma i fråga för särskilda 
åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Rätten för brottsoffer för könsbaserat våld 
och våld i närrelationer att få tillgång till 
specialiserade stödtjänster för offer.
1. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffer för könsbaserat våld och våld i 
närrelationer och deras 
familjemedlemmar i mån av behov får 
kostnadsfri hjälp från konfidentiellt 
arbetande specialiserade stödtjänster för 
brottsoffer, varvid dessa tjänster ska:
a) bygga på en genusmedveten 
uppfattning om våld och inrikta sig på 
brottsoffrens mänskliga rättigheter och 
säkerhet, 
b) bygga på en helhetssyn som tar hänsyn 
till förhållandet mellan brottsoffer, 
förövare, barn och deras sociala 
omgivning i stort,
c) ta sikte på att sekundär viktimisering 
ska undvikas,
d) ta sikte på att ge offren mer att säga till 
om och göra dem ekonomiskt oberoende,
e) i lämpliga fall låta ett flertal skydds-
och stödtjänster inrymmas i samma 
fastigheter,
f) ta sig an brottsoffrens särskilda behov, 
också hos barn som blivit brottsoffer.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
brottsoffren för könsbaserat våld och våld 
i närrelationer i rätt tid får ekonomiskt 
stöd samt förbjuda allt slags 
diskriminering av dem som överlevt 
sådant våld, också i sysselsättnings-, 
egendoms- och bostadsfrågor samt i fråga 
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om sociala trygghetsförmåner. 

Or. en

Motivering

Här utgår man från insikten om att brottsoffren inte bara har rätt att få stöd utan att stödet 
också är väsentligt för att ytterligare viktimisering ska kunna förhindras och brottsoffren få 
ökad egenmakt i socioekonomiskt avseende, och därför räknas det upp en rad syften och 
kriterier som stödtjänsterna för brottsoffer med särskilda behov bör eftersträva eller bygga 
på. Här föreskrivs också adekvata ekonomiska resurser för brottsoffer och nolltolerans mot 
diskriminering av brottsoffer för könsbaserat våld.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Rätten för brottsoffer för sexuellt våld att 
få tillgång till jourcentraler för våldtäkt 
och sexuella övergrepp
Medlemsstaterna ska se till att brottsoffer 
för sexuellt våld och deras 
familjemedlemmar kan kontakta 
jourcentraler för våldtäkt och sexuella 
övergrepp där det görs medicinska och 
rättsliga undersökningar och där 
brottsoffren och deras familjemedlemmar 
ges stöd och råd efter det trauma de 
genomlidit.  

Or. en

Motivering

Sexuellt våld är så pass traumatiskt att det krävs ett alldeles särskilt inlevelsefullt bemötande 
från specialutbildad personal. I det här ändringsförslaget får tonvikten särskilt vila på 
tillhandahållandet av sådant stöd genom att medlemsstaterna uppmanas inrätta tillräckligt 
många jourcentraler för våldtäkt och sexuella övergrepp. Europarådet rekommenderar en 
sådan central per 200 000 invånare.
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Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gradvis upprätta de 
villkor som krävs för att förhindra kontakt 
mellan brottsoffer och tilltalade eller 
misstänkta i lokaler där brottsoffren kan 
behöva ta personlig kontakt med offentliga
myndigheter med anledning av sin 
ställning och i synnerhet i lokaler där 
straffrättsliga förfaranden hålls. 

1. Medlemsstaterna ska upprätta de villkor 
som krävs för att förhindra kontakt mellan 
å ena sidan brottsoffer och deras familjer
och å andra sidan tilltalade eller 
misstänkta förövare i lokaler där 
brottsoffren kan behöva ta personlig 
kontakt med behöriga myndigheter med 
anledning av sin ställning och i synnerhet i 
lokaler där straffrättsliga förfaranden hålls, 
om inte de straffrättsliga förfarandena 
ställer krav på sådana kontakter eller 
brottsoffren begär något annat.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att nya 
domstolsfastigheter utformas så, att det 
finns särskilda väntrum för brottsoffren.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 20 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att antalet förhör med brottoffren blir så 
få som möjligt och att utfrågningar görs 

b) att antalet förhör med brottsoffren blir så 
få som möjligt och att utfrågningar görs
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bara om det är strikt nödvändigt för det 
straffrättsliga förfarandet,

bara om det är strikt nödvändigt för 
förundersökningen och det straffrättsliga 
förfarandet,

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 20 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att brottsoffren när så är lämpligt får 
åtföljas av sitt juridiska ombud eller någon 
annan person som de själva valt, såvida det 
inte föreligger ett motiverat beslut som 
fastställer något annat med avseende på 
den personen.

c) att brottsoffren får åtföljas av sitt 
juridiska ombud eller, när så är lämpligt,
av någon annan person som de själva valt, 
såvida det inte föreligger ett motiverat 
beslut som fastställer något annat med 
avseende på den personen.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 20 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) att en anmälan om våld, vilken 
fördröjts till följd av fruktan för hämnd, 
förödmjukelse eller stigmatisering inte 
föranleder några negativa slutsatser 
angående brottsoffrets anmälan. 

Or. en

Motivering

I och med detta förhindras domstolarna att dra några negativa slutsatser av om det gått 
någon tid från det att det påstådda våldet förövats och till dess att anmälan om det görs. Att 
dröjsmål med att göra anmälan inte får tolkas negativt ur brottsoffrets synvinkel finns också 
inskrivet i rättspraxis kring konventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor 
(Cedaw-konventionen). 
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Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sårbara brottsoffers rätt till skydd i 
samband med straffrättsliga förfaranden

Rätten för brottsoffer med särskilda behov
till skydd i samband med straffrättsliga 
förfaranden

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana 
sårbara brottsoffer som avses i artikel 18 
kommer i åtnjutande av de åtgärder som 
avses i punkt 2 och 3 efter en sådan 
individuell bedömning som avses i artikel 
18.4 och i enlighet med reglerna för 
domstolens utrymme för skönsmässig 
bedömning.

1. Medlemsstaterna ska se till att sådana 
brottsoffer med särskilda behov som avses 
i artikel 18 kommer i åtnjutande av de 
åtgärder som avses i punkt 2 och 3 efter en 
sådan individuell bedömning som avses i 
artikel 18.4 och i enlighet med reglerna för 
domstolens utrymme för skönsmässig 
bedömning.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sårbara brottsoffer ska erbjudas 
följande åtgärder i samband med 
förundersökning:

2. Brottsoffer med särskilda behov ska 
erbjudas följande åtgärder i samband med 
förundersökning:
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Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) alla förhör med personer som utsatts för 
sexuellt våld ska utföras av personer av 
samma kön. 

d) alla förhör med personer som utsatts för 
sexuellt våld, könsbaserat våld och våld i 
närrelationer ska utföras av personer av 
det kön som brottsoffret valt. 

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sårbara brottsoffer ska erbjudas 
följande åtgärder i samband med rättegång:

3. Brottsoffer med särskilda behov ska 
erbjudas följande åtgärder i samband med 
förundersökning:

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 22 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla förhör med brottsoffret i samband 
med straffrättsliga förfaranden får spelas in 
och i enlighet med nationell rätt användas 
som bevisning vid straffrättsliga 
förfaranden i domstol. 

(a) Alla förhör med brottsoffret i samband 
med straffrättsliga förfaranden får spelas in 
audiovisuellt och de audiovisuella 
inspelningarna får i enlighet med nationell 
rätt användas som bevisning vid 



PR\889760SV.doc 51/63 PE480.616v01-00

SV

straffrättsliga förfaranden i domstol. 

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 22 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vid straffrättslig förundersökning och 
straffrättsliga förfaranden i domstol ska de 
rättsliga myndigheterna utse en särskild 
företrädare för barn om vårdnadshavarna i 
enlighet med nationell lag inte får företräda 
barnet på grund av en intressekonflikt 
mellan dem och barnet, om det inte finns 
någon medföljande vuxen eller om barnet 
skilts från sin familj.

b) Vid straffrättslig förundersökning och 
straffrättsliga förfaranden i domstol ska de 
behöriga myndigheterna utse en särskild 
företrädare för barn om vårdnadshavarna i 
enlighet med nationell lag inte får företräda 
barnet på grund av en intressekonflikt 
mellan dem och barnet, om det inte finns 
någon medföljande vuxen eller om barnet 
skilts från sin familj.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- 1. Medlemsstaterna ska så långt möjligt 
garantera skyddet av brottsoffrens 
privatliv och familjeliv och skydda 
brottsoffrens personuppgifter, alltifrån 
den första kontakten med en behörig 
myndighet samt under förfarandenas 
gång och efter det att de avslutats.

Or. en
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Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
rättsliga myndigheterna under rättegången 
vidtar lämpliga åtgärder för att skydda 
brottsoffrens och deras familjemedlemmars 
personliga integritet samt undvika 
fotografering.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
rättsliga myndigheterna under den 
straffrättsliga förundersökningen och
rättegången vidtar lämpliga åtgärder för att 
skydda brottsoffrens och deras 
familjemedlemmars personliga integritet 
samt undvika fotografering.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Förebyggande

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, även via internet, till exempel 
lansera informationskampanjer och 
kampanjer för att öka medvetenheten 
samt forsknings- och utbildningsprogram, 
om lämpligt i samarbete med relevanta 
organisationer inom det civila samhället 
och andra aktörer, i syfte att öka 
medvetenheten om de rättigheter som 
fastställs i direktivet och minska risken 
för att människor, särskilt barn, blir 
brottsoffer. 
2. Medlemsstaterna ska utforma särskilda 
kampanjer för att öka medvetenheten om 
könsbaserat våld för att befolkningen ska 
bli mera medveten om att sådant våld är 
ett utslag av jämställdhetsbrist och en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna 
och för att öka kunskapen om vilka lagar 
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det finns mot könsbaserat våld samt om 
vilka rättsmedel som står till buds.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att allmänheten ska få fullständig information om de olika 
våldsformerna och om på vilka olika sätt det könsbaserade våldet kommer till uttryck. Därav 
kraven på att man ska föra kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet, där 
föreskrifterna i detta direktiv tas upp och förklaras och där allmänheten görs lyhörd för 
frågor med anknytning till mänskliga rättigheter och jämställdhet. Sådana kampanjer skulle 
också fungera som ett redskap för att brottsoffer ska få information om sina rättigheter och 
om vilka stödtjänster som står till buds för dem.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 23b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23b
Lättare att anmäla brott

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder, vid 
behov i samarbete med relevanta 
organisationer för det civila samhället och 
andra berörda parter, för att brottsoffren 
ska få det lättare att anmäla brotten.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att poliser, 
åklagare och anställda vid domstolar får 
både allmän och särskild fortbildning som 
är anpassad till graden av kontakt med 
brottsoffer, för att uppmärksamma dem på 
brottsoffrens behov och lära dem att 

1. Medlemsstaterna ska se till att poliser, 
åklagare, anställda vid domstolar och alla 
andra tjänstemän som sannolikt kommer i 
kontakt med brottsoffer får både allmän 
och särskild fortbildning som är anpassad 
till graden av kontakt med brottsoffer, för 
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hantera situationen opartiskt, med respekt 
och professionalism.

att uppmärksamma dem på brottsoffrens 
behov och lära dem att hantera situationen 
opartiskt, med respekt och professionalism.

Or. en

Motivering

Fortbildning är viktigt för dem som står i kontakt med brottsoffren för att inte brottsoffren ska 
lida ytterligare skada eller bli uppskrämda. Myndigheterna måste vara medvetna om hur det 
står till för brottsoffren samt om deras behov, eftersom det är absolut nödvändigt att 
brottsoffren kan ha kvar sitt förtroende när de genomgår rättsliga förfaranden som kan vara 
oerhört svåra för dem och kräva stora ansträngningar. Här föreskrivs det att alla tjänstemän 
som sannolikt kommer att ha kontakt med brottsoffren regelbundet och under organiserade 
former bör fortbildas i jämställdhetsfrågor om brottsoffrens behov och rättigheter. Den här 
fortbildningen bör utformas och utföras i nära samarbete med icke-statliga organisationer 
och tjänsteleverantörer. 

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Fortbildningen ska minst omfatta hur 
offren påverkas av brottet, risken för hot, 
upprepad eller sekundär viktimisering samt 
hur detta kan undvikas, tillgången till och 
relevansen hos brottsofferstöd; 
fortbildningen ska anpassas till de 
yrkesverksammas uppgifter samt till arten 
och omfattningen av deras kontakter med 
brottsoffer. 

4. Fortbildningen ska minst omfatta hur 
offren påverkas av brottet, risken för hot, 
upprepad eller sekundär viktimisering samt 
hur detta kan undvikas, tillgången till och 
relevansen hos brottsofferstöd, 
förebyggande och upptäckt av våld, 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt brottsoffrens behov och rättigheter; 
fortbildningen ska anpassas till de 
yrkesverksammas uppgifter samt till arten 
och omfattningen av deras kontakter med 
brottsoffer. 

Or. en
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Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheter som arbetar med eller lämnar 
stöd till brottsoffer samarbetar för att 
samordna insatserna och minska de 
negativa följderna av brottet, risken för 
sekundär eller upprepad viktimisering samt 
pressen på brottsoffren i kontakterna med 
straffrättsliga myndigheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
myndigheter som arbetar med eller lämnar 
stöd till brottsoffer samarbetar för att 
samordna insatserna, göra det lättare att 
anmäla brott och minska de negativa 
följderna av brottet, risken för sekundär 
eller upprepad viktimisering samt pressen 
på brottsoffren i kontakterna med 
straffrättsliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
åtgärder som antas enligt detta direktiv 
tar hänsyn till förhållandet mellan 
brottsoffer, förövare, barn och deras 
omgivning i stort, för att inte deras 
problem ska åtgärdas isolerat för sig och 
utan erkänsla för den sociala 
verkligheten.

Or. en
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Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska vidta de 
lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder 
som behövs för att de behöriga 
myndigheterna i riskhanteringssyfte ska 
bedöma risken för brottsoffrets liv och 
graden av allvar i brottsoffrets situation 
samt vid behov ge säkerhet och stöd under 
samordnade former.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska samarbeta och 
samordna sina tjänster för att det ska 
finnas en konsekvent rättslig ram till 
förmån för mänskliga rättigheter och 
jämställdhet och för att det ska bli slut på 
det könsbaserade våldet. Medlemsstaterna 
ska för detta ändamål bedöma och vid 
behov se över vad som stadgas i annan 
lag, såsom i familje- och 
skilsmässolagstiftningen, egendomsrätten, 
föreskrifterna för bostäder, lagstiftningen 
om social trygghet samt 
anställningslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Här föreskrivs det att ny jämställdhetsmedveten lagstiftning om brottsoffrens rättigheter 
måste åtföljas av en översyn av alla andra relevanta lagar, om det är meningen att den ska 
vara till någon nytta. På det här sättet skulle vi få garantier för att dynamiken mellan könen 
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konsekvent tas med överallt i medlemsstaternas lagstiftning och detta skulle på det hela taget 
möjliggöra att brottsoffrens behov kom att tillgodoses på ett helhetsbetonat sätt.

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Medlemsstaterna ska samarbeta för 
att via europeiska organisationer till stöd 
för brottsoffer upprätta att europeiskt nät 
för övervakning av och stöd till 
brottsoffer, med en databas med statistik 
som ett bidrag till genomförandet av detta 
direktiv och i statistiken ska ingå 
uppgifter om det sammanlagda antalet 
brottsoffer, deras ålder, kön och 
nationalitet samt om vilka tjänster de 
kontaktat och eventuella brister i 
tillhandahållandet av tjänster. Det 
europeiska nätet ska också ansvara för 
utveckling och samordning av, samt 
samarbete kring, bästa praxis, 
kvalitetsnormer och gränsöverskridande 
remittering för att de rättigheter och 
tjänster som föreskrivs i detta direktiv ska 
kunna förverkligas inom hela unionen 
och alla brottsoffer få tillgång till dem. 

Or. en

Motivering

För att vi ska få en bild av den verklighet som brottsligheten i EU innebär bör det utvecklas 
ett nätverk av redan befintliga organ för att inrätta ett effektivt program för utbyte av 
uppgifter mellan medlemsstaterna. Kostnaderna kommer att bli begränsade eftersom det inte 
behöver inrättas några organ eller sammanslutningar. Detta ändringsförslag är avsett att 
stödja tanken på samarbete och europeiska riktmärken. En europaomfattande databas skulle 
belysa vilka slags tjänster som används runtom i medlemsstaterna för att stödja brottsoffren 
och låta dem få mer att säga till om, samt informera om hur effektivt dessa tjänster arbetar 
och ge bättre belägg för europeisk riktmärkning av bästa praxis. 
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Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 27 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast [två år efter 
antagandet] till Europeiska kommissionen 
överlämna information om hur de 
nationella förfarandena tillämpas på
brottsoffer.

Medlemsstaterna ska senast […*] till 
Europeiska kommissionen överlämna 
information om hur de nationella 
förfarandena tillämpas på brottsoffer, 
tillsammans med uppgifter åtminstone om 
brottsoffrens ålder, kön och nationalitet 
samt om antalet och typen av brott samt 
vilka tjänster offren uppmanats kontakta. 
_____________
*EUT, för in datum: två år efter det datum 
då detta direktiv trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Rapport

Kommissionen ska senast den ...* 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv. Rapporten 
ska vid behov åtföljas av 
lagstiftningsförslag.
____________
*EUT, för in datum: tre år efter det datum 
då direktivet trätt i kraft.

Or. en
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MOTIVERING

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag till direktiv om brottsoffers rättigheter 
samt stöd till och skydd av brottsoffer, som ingår i ett lagstiftningspaket som är avsett att 
stärka brottsoffrens rättigheter i EU och som även innehåller ett förslag till förordning om 
ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden och ett meddelande om 
stärkta rättigheter för brottsoffer i EU. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 och 
riktlinjerna för ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa utarbetades, enligt 
Stockholmsprogrammet, har skydd av brottsoffer stått högst upp på EU:s agenda. 

Kommissionens förslag förstärker behovet av att anta en övergripande europeisk rättslig ram 
för att ge samtliga brottsoffer, oavsett deras rättsliga status, ett erkännande och ett så brett 
skydd som möjligt inom unionens territorium. Detta förslag bekräftas delvis i rådets rambeslut 
2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden. 
Kommissionen har utökat rättigheterna till miniminormer för alla typer av brottsoffer inom 
hela EU för att ge brottsoffren – oavsett nationalitet eller brottsplats – möjlighet att bland 
annat utöva rätten till information, rätten att förstå och bli förstådd, rätten till tolkning och 
översättning, rätten att få tillgång till rättshjälp, rätten att få tillgång till stödtjänster för 
brottsoffer, rätten att höras, rätten till reparativ rättvisa, rättigheter i samband med beslut om 
att inte väcka åtal, rätten till förhindrande av kontakt mellan brottsoffer och förövare samt 
brottsoffrens rätt till skydd vid förhör i samband med straffrättsliga förfaranden. Det är också 
viktigt att ett framtida direktiv ger en enhetlig definition av begreppet ”brottsoffer”, där 
statusen som brottsoffer inte bara föreskrivs personer som kom till skada vid brottet utan även 
omfattar nära familjemedlemmar.  

Föredragandena välkomnar flera av förslagen i detta direktiv. 

Förtroende för rättsväsendet ska prioriteras för samtliga medborgare, särskilt för brottsoffer 
som upplever att deras rättigheter inte respekteras eller upplever att de inte kan utöva sina 
rättigheter. För att EU ska kunna förverkliga Stockholmsprogrammet behövs det ett 
gemensamt och öppet rättssystem som är tillämpligt i samtliga EU-medlemsstater. Detta 
direktiv ska inte bara försvara brottsoffrens rättigheter samt stödja och skydda 
EU:s medborgare utan det ska även hjälpa medborgarna att få förtroende för sitt och de 
europeiska grannländernas rättssystem genom att harmonisera dessa miniminormer. 

Enligt de nya förfarandena som införts i och med Lissabonfördragets ikraftträdande får 
utskotten enligt artikel 51 i Europaparlamentets arbetsordning utarbeta gemensamma 
betänkanden. I detta betänkande har det därför varit möjligt att samla bidragen från 
diskussionerna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. De 
två föredragandena har samarbetat om betänkandet. 

Allmän strategi – Stärkta rättigheter för brottsoffer 

Trots de bestämmelser som för närvarande ingår i kommissionens förslag kan mer göras för 
att skydda brottsoffrens behov i varje enskild medlemsstat. Alla brottsoffer, oavsett bakgrund 
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eller skadornas omfattning, behöver känna att de omfattas av detta direktiv. Forskning och 
uppgifter visar att brottsoffret alltför ofta inte anmäler brottet på grund av rädsla, osäkerhet 
eller brist på förtroende eller information. På grund av sin sårbarhet dignar brottsoffren under 
bördan av den svåra erfarenheten som gör att rättsliga förfaranden kan vara svåra att hantera. 
Därför är det viktigt att tillhandahålla stöd till brottsoffren från det ögonblick brottet skett. 
Under samtliga faser i den rättsliga processen måste brottsoffret behandlas med respekt, 
värdighet och rent praktiskt på ett språk som offret förstår. 

Föredragandena anser att vissa aspekter behöver betonas mer och vara mer detaljerade. Därför 
har rätten att få information vid den första kontakten med en behörig myndighet utökats och 
fördjupats för brottsoffer som har drabbats av ett betydande trauma. Rätten att få upplysningar 
i det egna ärendet innefattar att medlemsstaterna ska tillhandahålla stöd när offret får 
information om att förövaren ska släppas fri. På grund av eventuella psykiska påtryckningar 
och för brottsoffrets välbefinnande bör brottsoffret ha rätt att vägra viss information och ångra 
denna vägran när som helst. 

Brottsoffret ska erbjudas gratis stöd från det ögonblick han eller hon lidit skada. Detta 
inkluderar brottsoffrets barn och familjemedlemmar. Stöd till brottsoffer bör också omvandlas 
till gemenskapsbaserade program eller initiativ som främjas av medlemsstaterna. Det är 
viktigt för brottsoffren att viktimisering får ett bredare socialt erkännande i allmänhet 
eftersom brottsoffrets återhämtning kopplas till hans eller hennes erfarenheter av positiva 
reaktioner från ett samhälle som visar förståelse för offrets unika tillstånd och där den rådande 
svåra situationen för offret erkänns. Föredragandena anser att medierna bör spela en viktig 
roll för att främja erkännandet av viktimisering i samhället, samtidigt som de vidtar lämpliga 
åtgärder för att garantera skyddet av brottsoffrets och deras familjemedlemmars privatliv och 
familjeliv inom ramen för sin informationsverksamhet.

Föredragandena är medvetna om att ytterligare rekommendationer till medlemsstaterna om 
åtgärder att vidta, i vissa fall, skulle kunna medföra en omfördelning eller ökad mobilisering 
av resurser för de nationella myndigheterna. Det är dock viktigt att påminna om att den totala 
kostnaden för brott, enligt kommissionens beräkningar, inte bara i fråga om brottsoffren utan 
även arbetsgivare, staten och samhället som helhet, uppgår till 233 miljarder euro per år i EU. 
Dessa kostnader är inte bara en följd av själva brottet utan även ett resultat av bristen på 
lämpligt stöd till brottsoffret för att han eller hon ska kunna återhämta sig och hantera de 
straffrättsliga förfarandena. Eventuella ansträngningar för att stärka brottsoffrens rättigheter 
och tillhandahålla lämpliga stödtjänster bör därför betraktas som en kostnadseffektiv åtgärd 
som kan bidra positivt till att underlätta anmälningen av brott och upprätthålla hållbarheten i 
de nationella rättssystemen och hälso- och sjukvårdssystemen.

Ytterligare skydd för brottsoffer med särskilda behov

Föredragandena stöder direktivet som helhet om miniminormer för brottsoffers rättigheter 
samt stöd till och skydd av brottsoffer men anser att det är nödvändigt att ytterligare behandla 
frågan om stödtjänster för brottsoffer som löper en särskilt stor risk att utsättas för ytterligare 
skada, hot eller upprepad viktimisering under de straffrättsliga förfarandena. 

Föredragandena stöder kommissionens förslag om att det ska finnas en hänvisning till sårbara 
brottsoffer, men föredrar formuleringen ”brottsoffer med särskilda behov”. Begreppet som 
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används i kommissionens förslag, där denna kategori av brottsoffer definieras som ”sårbara 
brottsoffer”, skulle kunna uppfattas som diskriminerande. Många brottsoffer, inklusive offer
för könsrelaterat våld tycker inte om att förknippas med sårbarhet. Ett offer för könsrelaterat 
våld kan dock ha särskilda behov utan att han eller hon anses som sårbar. I kommissionens 
förslag omnämns mycket riktigt barn och personer med funktionsnedsättning som sårbara 
brottsoffer på grund av deras personliga förutsättningar. Det verkar därför logiskt att definiera 
en person med funktionsnedsättning, en kvinna som utsatts för sexuellt våld eller ett barn som 
sårbara brottsoffer men brottsoffrets personliga förutsättningar innan brottet begicks ska inte 
räknas som det enda definitionskriteriet.  Föredragandena föredrar därför att hänvisa till denna 
grupp som ”brottsoffer med särskilda behov” och tillhandahålla särskilda skyddsåtgärder för 
dessa brottsoffer. 

Dessa åtgärder ska inkludera men inte begränsas till att tillhandahålla nödbostäder, medicinskt 
stöd, rättsmedicinsk bevisning, psykologisk och rättslig rådgivning. Denna typ av stödtjänster 
bör vara tillräckligt spridda över landet och tillgängliga för alla brottsoffer.

I syfte att ytterligare bedöma omständigheterna och brottsoffrens förutsättningar vill 
föredragandena också införa ytterligare definitioner, nämligen ”könsrelaterat våld” och ”våld i 
närrelationer”. Könsrelaterat våld innebär våld som är riktat mot en person på grund av hans 
eller hennes kön. Våld i närrelationer omfattar våld som utförs av en närstående eller tidigare 
närstående i en relation eller övriga familjemedlemmar och leder till diskriminering och 
kränkningar av brottsoffrets grundläggande friheter.

När det gäller brottsoffer med särskilda behov med tanke på brottets art bör vi även inkludera 
andra typer av brottsoffer och inte bara offer för människohandel och sexuellt våld (som 
anges i kommissionens text). 

Offer för terrorism, organiserad brottslighet, våld i närrelationer och könsrelaterat våld bör 
också inkluderas i kategorin brottsoffer med särskilda behov. Det finns olika typer av brott 
och brottsoffrens behov kan därför skifta. Omnämningen av särskilda behov är lika viktig som 
sårbarhet. När det gäller t.ex. offer for terrorism ligger den största skillnaden i förhållande till 
andra brottsoffer i det allmänna sammanhang i vilket terroristbrotten sker och allmänhetens 
respons. Offer för terrorism blir per definition attackerade som representanter för en större 
grupp. Erkännandet av deras viktimisering är ett erkännande av detta faktum. Stödgrupper för 
terroristoffer delar in brottsoffrens behov, i sitt rättsliga stöd, i fyra kategorier: rätten till 
rättslig prövning, värdighet, sanning och hågkomst, där det sistnämnda står för ett fördömande 
av terrorism och terrorismens viktimisering samt för att bevara minnet för framtida 
generationer.

Individuell bedömning och utbildning

Förutom de vanliga stödtjänsterna för brottsoffer, där ett inledande fokus på dessa brottsoffer 
som har upplevt någonting särskilt ohyggligt inte ska underskattas, är följande aspekter 
viktiga att beakta: kraftig exponering och skada, traumatisk förlust, erfarenhet av traumatiska 
händelser, pågående eller tidigare psykiska problem, erfarenhet av behandling av psykiska 
problem, bristande socialt stöd och avsaknad av nära familjemedlemmars eller vänners stöd. 
Man bör även anstränga sig för att ta reda på vilka medlemmar av det sociala samhället som 
är ensamma, eftersom det kan vara extra viktigt för dem att få socialt stöd eller 
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uppföljningshjälp.

Föredragandena anser därför att den individuella bedömningen är ett viktigt steg efter det att 
brottet begåtts. Bedömningen kan identifiera offrets behov före, under och efter de 
straffrättsliga förfarandena. Vid straffrättsliga förfaranden är myndigheterna ofta omedvetna 
om brottsoffrets behov, vilket gör det svårt för brottsoffret att hantera samarbetet. 
Polistjänstemän, åklagare och övrig personal bör få utbildning i hur de ska behandla 
brottsoffret, beroende på typen av brott. Föredragandena önskar, i synnerhet när det gäller att 
bättre tillgodose behoven hos offren för könsrelaterat våld och våld i närrelationer, att 
yrkesverksamma inom rättsväsendet, polistjänstemän och verksamma inom stödtjänster för 
brottsoffer bör utbildas för att bli medvetna om jämställdhetens krav, vilket skulle tillåta dem 
att snabbare identifiera och tillgodose brottsoffrens behov. I god samarbetsanda anser 
föredragandena att det är relevant att sådan utbildning utförs i nära samråd med icke-statliga 
organisationer och de som erbjuder stödtjänster till brottsoffer för könsrelaterat våld samt att 
utbildningen institutionaliseras och standardiseras i samtliga medlemsstater.

Förståelse för dynamiken mellan könen i brottsoffrets rättigheter

Könsrelaterat våld är en typ av våld som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor och det kan 
kopplas men inte vara begränsat till fall av våld i närrelationer. Forskning visar att mellan en 
femtedel och en fjärdedel av alla kvinnor i Europa har varit utsatta för fysiska våldshandlingar 
åtminstone en gång i vuxen ålder och mer än en tiondel har drabbats av sexuellt våld med 
inslag av tvång. I detta sammanhang anser föredragandena att det är av central betydelse att 
kriminalisera alla former av könsrelaterat våld och tillhandahålla särskilda förebyggande 
åtgärder samt skyddsåtgärder till brottsoffren för detta brott. 

Föredragandena föreskriver därför ett tydligt mål om att stöd till brottsoffer med särskilda 
behov bör tillgodose dynamiken mellan könen och fungera inom ramen för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Föredragandena förlitar sig på att en sådan strategi även är viktig för att 
undvika sekundär viktimisering av brottsoffer för könsrelaterat våld. 

Föredragandenas avsikt är att se till att en uttömmande definition av ”brottsoffer” antas på 
EU-nivå och att den särskilda situationen för brottsoffer med särskilda behov beaktas när det 
utformas lämpliga stödtjänster eller i utbildningen av rättstillämpare som är i direkt kontakt 
med brottsoffren. För detta ändamål inkluderar direktivet ett antal rättigheter som brottsoffren 
bör få säkerställda och som därmed fyller en betydande lucka i skyddet av brottsoffrens 
mänskliga rättigheter. Föredragandena menar också att det könsrelaterade våldet är ett uttryck 
för jämställdhetsbrist och en kränkning av de mänskliga rättigheterna och därmed ytterligare 
ett erkännande av våld mot kvinnor som en form av diskriminering som behöver erkännas och 
bekämpas. 

Ökat samarbete och samordning för att skydda brottsoffren

Medlemsstaterna rekommenderas även att utveckla en allmän strategi som omfattar flera 
myndigheter som garanterar en effektiv samordning mellan de myndigheter som erbjuder stöd 
till brottsoffren. I detta avseende föreställer man sig i direktivet skapandet av formella och 
informella strukturer som skulle göra det möjligt för yrkesverksamma inom rättsväsendet, 
brottsbekämpande organ och icke-statliga organisationer att samarbeta på ett standardiserat 
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sätt. Föredragandena anser att samordnade insatser för samtliga brottsoffer skulle minska de 
negativa följderna av brottet, risken för sekundär eller upprepad viktimisering samt 
stigmatiseringen av och bördan för brottsoffret på grund av upprepade kontakter mellan 
brottsoffer och de straffrättsliga myndigheterna.

Garantera skydd för brottsoffrets privatliv

Föredragandena anser att brottsoffrets privatliv och familjeliv måste skyddas under och efter 
eventuella straffrättsliga förfaranden. Man bör under alla omständigheter och oavsett brottets 
art se till att brottsoffrets privatliv skyddas, eftersom det är viktigt för att kunna hantera den 
rättsliga processen i synnerhet och den psykiska återhämtningen i allmänhet. Medierna kan 
t.ex. ofta utsätta brottsoffer eller överlevare för ytterligare viktimisering genom att förvärra 
brottsoffrets känsla av kränkning, förvirring och känsla av att förlora kontrollen. Därför 
uppmuntrar även föredragandena medierna att tillämpa ”självreglering” i syfte att skydda 
brottsoffers personliga integritet från inkräktande medial uppmärksamhet. 

Europeiskt nätverk och statistik

Brottsoffren behöver få veta att deras rättigheter kommer att standardiseras inom hela EU. 
Informationsinsatser och medvetandegörande kampanjer, forskning och utbildning och 
samarbete med det civila samhällets organisationer bör fastställas med hjälp av väl iscensatta 
kampanjer mellan EU:s medlemsstater. Dessutom behöver man samla in och utbyta 
information om alla typer av brottsoffer för att i slutändan ta itu med brottet. Av det skälet 
uppmanar föredragandena till upprättande, genom redan existerande europeiska 
organisationer som hanterar brottsoffers behov, av ett europeiskt nätverk för övervakning och 
stöd till brottsoffer för att inrätta en databas med statistik som anger brottsoffrens antal, ålder, 
kön och nationalitet. Ett sådant nätverk skulle kunna tillhandahålla premisserna för framtida 
direktiv för att ytterligare stärka utvecklingen av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Bekräftelse

Föredragandena är tacksamma för kommissionens förklaringar via GD Rättsliga och inrikes 
frågor, liksom den givande diskussionen med skuggföredragandena och det danska 
rådsordförandeskapet. Föredragandena skulle även vilja uttrycka sin tacksamhet för de 
ståndpunkter och expertkunskap som tillhandahållits av organisationer, föreningar och 
icke-statliga organisationer om rättigheter för, stöd till och skydd av brottsoffer.


