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Ændringsforslag 59
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union har sat sig som 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, der letter 
adgangen til at få oprejsning i retssystemet, 
navnlig gennem princippet om gensidig 
anerkendelse af retsafgørelser og afgørelser 
truffet af ikke-retslige organer i civilretlige 
spørgsmål. Med henblik på gradvist at 
indføre et sådant område bør Den 
Europæiske Union bl.a. vedtage 
foranstaltninger vedrørende samarbejde om 
civilretlige spørgsmål, navnlig når de
er nødvendige for det indre markeds 
hensigtsmæssige funktion.

(1) Den Europæiske Union har sat sig som 
mål at bevare og udbygge et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed, der letter 
adgangen til at få oprejsning i retssystemet, 
navnlig gennem princippet om gensidig 
anerkendelse af retsafgørelser og afgørelser 
truffet af ikke-retslige organer i civilretlige 
spørgsmål. Med henblik på gradvist at 
indføre et sådant område bør Den 
Europæiske Union bl.a. vedtage 
foranstaltninger vedrørende samarbejde om 
civilretlige spørgsmål, navnlig når de er 
nødvendige for det indre markeds 
hensigtsmæssige funktion og for en central 
placering i Unionens retssystem til 
behandlingen af ofre for alle former for 
vold.

Or. en

Ændringsforslag 60
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Ved gennemførelsen af denne 
forordning opfordres medlemsstaterne til 
at tage hensyn til de rettigheder og 
principper, der er indeholdt i De Forenede 
Nationers konvention fra 1979 om 
afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder (CEDAW).
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Or. en

Ændringsforslag 61
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forskelle mellem de nationale regler 
om beskyttelsesforanstaltninger hæmmer 
det indre markeds funktion. Det er vigtigt 
at vedtage bestemmelser, der kan sikre en 
hurtig og enkel anerkendelse og eventuelt 
fuldbyrdelse af beskyttelsesforanstaltninger 
truffet i medlemsstater, der er bundet af 
denne forordning, for at sikre, at den 
opnåede beskyttelse fortsat gælder, når en 
person rejser til eller færdes i en anden 
medlemsstat.

(3) Forskelle mellem de nationale regler 
om beskyttelsesforanstaltninger hæmmer 
det indre markeds funktion. Det er vigtigt 
at vedtage bestemmelser, der kan sikre en 
hurtig og enkel anerkendelse og eventuelt 
fuldbyrdelse af beskyttelsesforanstaltninger 
truffet i medlemsstater, der er bundet af 
denne forordning, for at sikre, at den 
opnåede beskyttelse, bistand og støtte
fortsat gælder, når et voldsoffer rejser til 
eller færdes i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 62
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Anvendelsen af denne forordning og 
de procedurer, der etableres for at sikre 
beskyttelse, bør tage højde for, at der er 
truffet en lang række nationale 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med vold mod kvinder og vold i nære 
forhold, og at medlemsstaterne derfor skal 
være parate til at anvende de særlige 
beskyttelsesforanstaltninger, der ofte 
benyttes i sådanne tilfælde. 

Or. en
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Ændringsforslag 63
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Under henvisning til princippet om 
gensidig anerkendelse, som denne 
forordning er baseret på, bør alle 
officielle meddelelser vedrørende en 
beskyttelsesforanstaltning så vidt muligt 
udveksles direkte mellem de kompetente 
myndigheder i udstedelsesmedlemsstaten 
og fuldbyrdelsesmedlemsstaten, og den 
beskyttede person bør holdes underrettet. 
For at sikre en effektiv og hurtig 
beskyttelse mod mulige trusler bør de 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes, 
og attester, der udstedes, registreres i en 
EU-database, som giver de nationale 
myndigheder sikker og hurtig adgang til 
den ønskede information.

Or. en

Ændringsforslag 64
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) På grund af de forskellige 
retstraditioner i medlemsstaterne vil en 
beskyttelsesforanstaltning truffet i 
udstedelsesmedlemsstaten muligvis ikke 
være kendt i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. 
I sådanne tilfælde bør den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten 
så vidt muligt tilpasse 
beskyttelsesforanstaltningen til én, der er 
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kendt og allerede fastsat under dens egen 
lovgivning, og som har tilsvarende 
virkninger og er rettet mod lignende mål 
og interesser. Den kompetente myndighed 
i fuldbyrdelsesmedlemsstaten bør i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning kunne anvende civilretlige, 
forvaltningsretlige eller strafferetlige 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 65
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Der bør ligeledes tages behørigt 
hensyn til det behov, den beskyttede 
person har for at modtage oplysninger og 
bistand på en let tilgængelig og forståelig 
måde. Oplysningerne og bistanden bør 
navnlig gives på den beskyttede persons 
sprog. Der bør også tages skridt til at 
sikre, at den beskyttede person bliver 
forstået i forbindelse med kontakt med de 
kompetente myndigheder. I den 
forbindelse bør den beskyttede persons 
kundskaber på det sprog, informationen 
gives på, personens alder, modenhed, 
intellektuelle og emotionelle evner, læse-
og skrivefærdigheder og eventuelle 
psykiske eller fysiske handicap, f.eks. 
hvad angår synet eller hørelsen, tages i 
betragtning. Der bør ligeledes tages 
hensyn til eventuelle begrænsninger i den 
beskyttede persons evne til at 
kommunikere oplysninger.
Sådanne organisationers rolle bør 
udelukkende supplere og ikke erstatte den 
ledende rolle, som medlemsstaterne bør 
spille.
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Or. en

Ændringsforslag 66
Silvia Costa

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør, når de 
gennemfører denne forordning, tage 
højde for de rettigheder, der er indeholdt i 
FN's konvention fra 1989 om barnets 
rettigheder.  

Or. it

Ændringsforslag 67
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør anerkende og 
støtte det arbejde, der udføres af 
uafhængige støttetjenester for kvinder, 
herunder krisecentre for kvinder, 
modtagecentre for voldtægtsofre og 
rådgivningscentre. Samarbejdet med 
støttestrukturer for kvinder er en vigtig 
del af arbejdet med at sikre passende og 
effektive beskyttelsesforanstaltninger i 
grænseoverskridende sager, og 
medlemsstaterne bør derfor fremme 
kontakten mellem sådanne strukturer og 
den beskyttede person, når det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Medlemsstaterne bør anerkende, 
tilskynde og støtte civilsamfundets indsats 
til støtte for ofre, herunder ofre for 
kønsrelateret vold, og indføre effektive 
samarbejdsmetoder. Medlemsstaterne bør 
fremme kontakt mellem beskyttede 
personer og støtteorganisationer for ofre i 
alle sager vedrørende anerkendelse og 
håndhævelse af 
beskyttelsesforanstaltninger. Med henblik 
herpå bør fuldbyrdelsesmedlemsstatens 
bistandstjenester give oplysninger om 
eller henvise den beskyttede person til 
støtteorganisationer for ofre, der kan yde 
bistand. Dette bør imidlertid supplere og 
ikke erstatte de støttetjenester, der stilles 
til rådighed af den berørte medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 69
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Den tilstræber 
navnlig at sikre retten til forsvar og retten 
til en retfærdig rettergang, jf. chartrets 
artikel 47. Denne forordning bør anvendes 
i overensstemmelse med disse rettigheder 
og principper.

(15) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder for voldsofre 
(f.eks. ofre for vold i hjemmet) og 
personer, hvis fysiske og/eller psykiske 
integritet eller frihed er i fare, samt for 
gerningsmændene, og overholder de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Den tilstræber 
navnlig at sikre retten til forsvar og retten 
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til en retfærdig rettergang, jf. chartrets 
artikel 47. Denne forordning bør anvendes 
i overensstemmelse med disse rettigheder 
og principper.

Or. en

Ændringsforslag 70
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør være særligt 
opmærksomme på, at denne forordning 
også finder anvendelse i sager, som 
omhandler børn, og derfor bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
børn gives samme bistand, støtte og 
beskyttelse for at beskytte deres tarv.

Or. en

Ændringsforslag 71
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Denne forordning bør også finde 
anvendelse i forbindelse med 
anerkendelse og fuldbyrdelse af andre 
afgørelser, der har beskyttelse af 
mindreårige som formål, og som er 
omfattet af Haagerkonventionen af 1996 
om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsakter samt om 
samarbejde vedrørende forældreansvar og 
foranstaltninger til beskyttelse af 
mindreårige.
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Or. en

Ændringsforslag 72
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1 
Formål

I denne forordning fastlægges regler, der 
gør det muligt for en myndighed i en 
medlemsstat, hvor der er truffet en 
beskyttelsesforanstaltning med henblik på 
at beskytte en person, når der er alvorlige 
grunde til at formode, at den pågældende 
persons liv, fysiske eller psykiske integritet 
og værdighed, personlige frihed og 
sikkerhed eller seksuelle integritet er i 
fare, herunder sager om fysisk vold, 
forfølgelse, chikane, seksuelle overgreb, 
trusler osv., at udstede en attest, der gør 
det muligt for en kompetent myndighed i 
en anden medlemsstat at fortsætte 
beskyttelsen af den pågældende person 
inden for denne anden medlemsstats 
område.

Or. en

Ændringsforslag 73
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "beskyttelsesforanstaltning": en 
afgørelse, uanset betegnelse, af 
forebyggende og midlertidig karakter 

a) "beskyttelsesforanstaltning": en 
afgørelse, uanset betegnelse, af 
forebyggende og midlertidig karakter 
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truffet af en myndighed i en medlemsstat i 
overensstemmelse med national lovgivning 
for at beskytte en person, når der er 
alvorlig grund til at antage, at den 
pågældende persons fysiske og/eller 
psykiske integritet eller frihed er i fare.
Den omfatter foranstaltninger truffet uden 
at den person, der forårsager fare, 
indkaldes.

truffet af en myndighed i en medlemsstat i 
overensstemmelse med national lovgivning 
for at beskytte en person, når der er 
alvorlig grund til at antage, at den 
pågældende persons fysiske og/eller 
psykiske integritet eller frihed er i fare, 
herunder i sager om vold mod kvinder.
Den omfatter foranstaltninger truffet uden 
at den person, der forårsager fare, 
indkaldes.

Or. en

Ændringsforslag 74
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a – afsnit 2 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) en forpligtelse til ikke at opholde sig på 
bestemte lokaliteter eller steder eller i 
definerede områder, hvor den beskyttede 
person bor, eller som han eller hun 
besøger, eller 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet 
i en medlemsstat, anerkendes i de andre 
medlemsstater, uden at der kræves en 
særlig procedure, og uden at der kan gøres 
indsigelse mod anerkendelsen, hvis 
afgørelsen er blevet attesteret i 
udstedelsesmedlemsstaten i 

En beskyttelsesforanstaltning, der er truffet 
i en medlemsstat, anerkendes i de andre 
medlemsstater, uden at der kræves en 
særlig procedure, og uden at der kan gøres 
indsigelse mod anerkendelsen, hvis 
afgørelsen er blevet attesteret i 
udstedelsesmedlemsstaten i 
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overensstemmelse med stk. 5. overensstemmelse med stk. 5.
Anerkendelse kan udelukkende finde sted 
i civilretlige spørgsmål og afhænger af 
fuldbyrdelsesmedlemsstatens retssystem.

Or. en

Ændringsforslag 76
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En part, der i en anden medlemsstat 
ønsker at påberåbe sig en 
beskyttelsesforanstaltning, der er anerkendt 
i medfør af denne artikel, skal fremlægge 
en attest, der er udstedt i overensstemmelse 
med denne artikel, for de kompetente 
myndigheder i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

1. En part, der i en anden medlemsstat 
ønsker at påberåbe sig en 
beskyttelsesforanstaltning, der er anerkendt 
i medfør af denne artikel, giver meddelelse 
herom til den kompetente myndighed i 
udstedelsesmedlemsstaten, som herefter
skal fremlægge en attest, der er udstedt i 
overensstemmelse med denne artikel, for 
de kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 77
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder i 
udstedelsesmedlemsstaten udsteder attesten 
på standardformularen i bilaget, der bl.a. 
indeholder en beskrivelse af 
beskyttelsesforanstaltningen formuleret på 
en sådan måde, at det fremmer 
anerkendelse og eventuelt fuldbyrdelse i 
den anden medlemsstat.

2. De kompetente myndigheder i 
udstedelsesmedlemsstaten udsteder attesten 
på standardformularen i bilaget, der bl.a. 
indeholder:
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a) en beskrivelse af 
beskyttelsesforanstaltningen formuleret på 
en sådan måde, at det fremmer 
anerkendelse og eventuelt fuldbyrdelse i 
den anden medlemsstat, samt
b) en angivelse af 
beskyttelsesforanstaltningens varighed og 
i givet faldt af de sanktioner, der skal 
tages i anvendelse, hvis denne 
foranstaltning ikke respekteres, og
c) i givet fald oplysninger om, hvorvidt 
den beskyttede person i 
udstedelsesmedlemsstaten har haft helt 
eller delvis fri proces eller været fritaget 
for gebyrer og sagsomkostninger, hvilket 
imidlertid ikke fritager den beskyttede 
person fra at ansøge om retshjælp i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) efter anmodning fra den beskyttede 
person i alle andre tilfælde. Når der 
vedtages en beskyttelsesforanstaltning, 
underretter den kompetente myndighed i 
udstedelsesmedlemsstaten den beskyttede 
person om muligheden for at anmode om 
en attest i overensstemmelse med denne 
forordning.

ii) efter anmodning fra den beskyttede 
person eller, hvor det er relevant, den 
beskyttede persons retlige repræsentant, 
beskytter eller formynder på den 
beskyttede persons vegne i alle andre 
tilfælde. Når der vedtages en 
beskyttelsesforanstaltning, underretter den 
kompetente myndighed i 
udstedelsesmedlemsstaten personen om 
muligheden for at anmode om en attest i 
overensstemmelse med denne forordning
og om de grundlæggende betingelser for 
at foretage en sådan anmodning.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en beskyttelsesforanstaltning 
indeholder en foranstaltning, der er ukendt 
i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, tilpasser den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat i det omfang, det er muligt, 
beskyttelsesforanstaltningen til en 
foranstaltning, der er kendt i dens nationale 
lovgivning, og som har tilsvarende 
retsvirkninger og varetager lignende formål 
og hensyn.

Hvis en beskyttelsesforanstaltning 
indeholder en foranstaltning, der er ukendt 
i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, tilpasser den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat i det omfang, det er muligt, 
beskyttelsesforanstaltningen til en 
foranstaltning, der er kendt og allerede 
fastsat i dens nationale lovgivning, og som 
har tilsvarende retsvirkninger og varetager 
lignende formål og hensyn.

Or. en

Ændringsforslag 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, i tilfælde af at en 
civilretlig beskyttelsesordre skal ændres til 
en europæisk beskyttelsesordre og 
omvendt, at denne ændring foretages 
hurtigt og om nødvendigt med vejledning 
fra Kommissionen uden unødvendige 
retssager og uden omkostninger for ofret.

Or. en

Ændringsforslag 81
Cecilia Wikström
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten oplyser den 
kompetente myndighed i 
udstedelsesmedlemsstaten om, hvordan 
beskyttelsesforanstaltningen vil blive 
gennemført. Den kompetente myndighed i 
udstedelsesmedlemsstaten oplyser herefter 
de parter, der berøres af foranstaltningen, 
om, hvordan den vil blive gennemført 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 82
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) det indledende processkrift i sagen eller 
et tilsvarende dokument ikke er blevet 
forkyndt for ham i så god tid og på en 
sådan måde, at han har kunnet varetage 
sine interesser under sagen, eller

a) det indledende processkrift i sagen eller 
et tilsvarende dokument ikke er blevet 
forkyndt for ham eller hende i så god tid 
og på en sådan måde, at han eller hun har 
kunnet varetage sine interesser under 
sagen, eller

Or. en

Ændringsforslag 83
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) han var forhindret i at bestride b) han eller hun var forhindret i at bestride 
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beskyttelsesforanstaltningen på grund af 
force majeure eller ekstraordinære 
omstændigheder, han ikke selv var skyld i,

beskyttelsesforanstaltningen på grund af 
force majeure eller ekstraordinære 
omstændigheder, han eller hun ikke selv 
var skyld i,

Or. en

Ændringsforslag 84
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

medmindre han har undladt at tage skridt 
til at anfægte beskyttelsesforanstaltningen, 
selv om han havde mulighed for at gøre 
det.

medmindre han eller hun har undladt at 
tage skridt til at anfægte 
beskyttelsesforanstaltningen, selv om han
eller hun havde mulighed for at gøre det.

Or. en

Ændringsforslag 85
Cecilia Wikström

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis udstedelsesmedlemsstaten 
suspenderer eller trækker 
beskyttelsesforanstaltningen tilbage, skal 
den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten på 
anmodning af den person, der forårsager 
fare, suspendere eller trække 
anerkendelsen og eventuelt fuldbyrdelsen 
af beskyttelsesforanstaltningen tilbage.
Anmodning indgives ved brug af 
formularen i bilag II.

2. Hvis udstedelsesmedlemsstaten 
suspenderer eller trækker 
beskyttelsesforanstaltningen tilbage, skal 
den kompetente myndighed i
udstedelsesmedlemsstaten give meddelelse 
herom til den kompetente myndighed i
fuldbyrdelsesmedlemsstaten, som herefter 
skal suspendere eller trække anerkendelsen 
og eventuelt fuldbyrdelsen af 
beskyttelsesforanstaltningen tilbage.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Forebyggelse, oplysningskampagner og 

uddannelse
Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at forebygge af alle 
former for vold og forbrydelser mod 
personer, navnlig mod kvinder og børn, 
som er mest sårbare, og sammen med 
civilsamfundsorganisationer organisere 
passende tiltag såsom 
oplysningskampagner, forskning og 
uddannelsesprogrammer rettet mod at 
oplyse offentligheden om, at der findes 
ordninger, der har til formål at yde 
beskyttelse, bistand og støtte til ofre for 
vold. Desuden fremmer medlemsstaterne 
regelmæssig uddannelse for de retslige 
myndigheder og andre kompetente 
myndigheder, der sandsynligvis kommer i 
kontakt med ofre og potentielle ofre, med 
henblik på at disse personer ydes den rette 
beskyttelse, bistand og støtte.

Or. en

Ændringsforslag 87
Mikael Gustafsson

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
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Ret til støtte
I betragtning af at der træffes en lang 
række nationale 
beskyttelsesforanstaltninger for at 
forebygge yderligere vold mod kvinder, 
herunder fysisk, vold, intimidering, 
seksuelle overgreb, trusler osv., stiller 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
…af … om indførelse af 
minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet med hensyn til rettigheder, 
støtte og beskyttelse* specialiseret støtte 
og bistand til rådighed for ofre for vold 
mod kvinder og kønsbaseret vold.
____________
* EUT L ... af  …, s. .

Or. en

Ændringsforslag 88
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette fritager imidlertid ikke den 
beskyttede person fra at ansøge om 
retshjælp i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 89
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)
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Artikel 19a
Indsamling af data

For at kunne kortlægge de egentlige 
årsager til vold og udvikle faktuelt 
baserede foranstaltninger til beskyttelse af 
ofrene er det af central betydning at have 
troværdige statistikker og 
sammenlignelige data om vold på både 
nationalt niveau og EU-niveau. Med 
henblik herpå indsamler medlemsstaterne 
data om antallet af anmodninger om 
europæiske beskyttelsesordrer samt 
udstedelser og håndhævelser af sådanne, 
data om brud på de fastlagte 
beskyttelsesforanstaltninger og 
oplysninger om alle former for vold, f.eks. 
vold i hjemmet, tvangsægteskaber, 
kvindelig kønslemlæstelse, æresrelateret 
vold, forfølgelse og chikane. Der 
indsamles også data om ofre for 
terrorisme og organiseret kriminalitet, 
som opdeles efter køn. Alle disse data 
fremsendes årligt til både Europa-
Parlamentet og Kommissionen.

Or. en


