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Ändringsförslag 59
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen har som mål att 
bevara och utveckla ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa som underlättar 
tillgången till prövning, särskilt genom 
principen om ömsesidigt erkännande av 
domstolsavgöranden och utomrättsliga 
avgöranden i civilrättsliga förfaranden. För 
att gradvis kunna upprätta detta område bör 
unionen bland annat besluta om åtgärder 
som rör civilrättsligt samarbete, särskilt när 
dessa är nödvändiga för att den inre 
marknaden ska fungera väl.

(1) Europeiska unionen har som mål att 
bevara och utveckla ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa som underlättar 
tillgången till prövning, särskilt genom 
principen om ömsesidigt erkännande av 
domstolsavgöranden och utomrättsliga 
avgöranden i civilrättsliga förfaranden. För 
att gradvis kunna upprätta detta område bör 
unionen bland annat besluta om åtgärder 
som rör civilrättsligt samarbete, särskilt när 
dessa är nödvändiga för att den inre 
marknaden ska fungera väl och för att 
sätta alla våldsoffers behov i centrum för 
unionens rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 60
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Vid genomförandet av denna 
förordning uppmuntras medlemsstaterna 
att beakta rättigheterna och principerna i 
Förenta nationernas konvention från 
1979 om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Olikheterna i medlemsstaternas 
bestämmelser om skyddsåtgärder hindrar 
den inre marknaden från att fungera väl. 
Bestämmelser för att garantera ett snabbt 
och enkelt erkännande och, om tillämpligt, 
verkställighet av skyddsåtgärder från de 
medlemsstater som är bundna av denna 
förordning är väsentliga för att garantera 
att det skydd som uppnåtts behålls när en
person reser eller flyttar till en annan 
medlemsstat.

(3) Olikheterna i medlemsstaternas 
bestämmelser om skyddsåtgärder hindrar 
den inre marknaden från att fungera väl. 
Bestämmelser för att garantera ett snabbt 
och enkelt erkännande och, om tillämpligt, 
verkställighet av skyddsåtgärder från de 
medlemsstater som är bundna av denna 
förordning är väsentliga för att garantera 
att det skydd, den hjälp och det stöd som 
uppnåtts behålls när ett våldsoffer reser 
eller flyttar till en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 62
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Vid tillämpningen av denna 
förordning, och av de förfaranden som 
införts för att garantera skyddet, bör man 
beakta att ett stort antal av de nationella 
skyddsåtgärderna har införts rörande våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer, 
och att medlemsstaterna därför måste 
vara villiga att tillämpa den uppsättning 
särskilda skyddsåtgärder som ofta 
används i dessa fall. 

Or. en



AM\898505SV.doc 5/19 PE487.696v01-00

SV

Ändringsförslag 63
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med beaktande av principen om 
ömsesidigt erkännande som denna 
förordning bygger på bör all officiell 
kommunikation om en skyddsåtgärd i 
största möjliga utsträckning ske direkt 
mellan ursprungsmedlemsstatens och den 
erkännande medlemsstatens behöriga 
myndigheter, och den skyddade personen 
bör hållas informerad. För att garantera 
ett effektivt och snabbt 
gränsöverskridande skydd mot potentiella 
hot bör de skyddsåtgärder som vidtas och 
de intyg som utfärdas också registreras i 
en unionsomfattande databas som 
garanterar de nationella myndigheterna 
en säker och snabb tillgång till den 
nödvändiga informationen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Med tanke på medlemsstaternas 
olika rättstraditioner kan det hända att 
den skyddsåtgärd som vidtas i 
ursprungsmedlemsstaten inte är känd i 
den erkännande medlemsstaten. I sådana 
fall bör den behöriga myndigheten i den 
erkännande medlemsstaten i största 
möjliga utsträckning anpassa 
skyddsåtgärden till en känd och redan 
föreskriven åtgärd i den nationella 
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lagstiftningen med motsvarande verkan 
och liknande syften och mål. Den 
behöriga myndigheten i den erkännande 
medlemsstaten bör i enlighet med den 
nationella lagstiftningen kunna tillämpa 
civilrättsliga, administrativa eller 
straffrättsliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 65
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Nödvändigheten att ge den skyddade 
personen tillgång till lättillgänglig och 
omfattande information och hjälp bör 
också uppmärksammas vederbörligt. 
Informationen och hjälpen bör särskilt 
ges på den skyddade personens språk. 
Man bör också se till att den skyddade 
personen kan göra sig förstådd i alla 
kontakter med de behöriga 
myndigheterna. I det hänseendet bör den 
skyddade personens kunskaper i det språk 
som används för att lämna information, 
och hans eller hennes ålder, mognad, 
intellektuella och känslomässiga förmåga, 
läs- och skrivkunnighet och eventuell 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, 
exempelvis syn- eller hörselnedsättning, 
beaktas. Den skyddade personens 
eventuella begränsade förmåga att lämna 
information bör också beaktas.
Dessa organisationer bör endast 
komplettera och inte ersätta den ledande 
roll som medlemsstaterna bör spela.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Vid tillämpning av denna 
förordning bör medlemsstaterna ta 
hänsyn till de rättigheter som fastställs i 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
från 1989.

Or. it

Ändringsförslag 67
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör erkänna och 
stödja de insatser som görs av oberoende 
instanser för stöd till kvinnor, däribland 
kvinnohärbärgen, kriscenter för 
våldtäktsoffer och rådgivningscenter. 
Samarbete med stödstrukturer för kvinnor 
är viktigt när det gäller att garantera 
lämpliga och effektiva skyddsåtgärder i 
gränsöverskridande fall, och 
medlemsstaterna bör därför vid behov 
underlätta kontakten mellan sådana 
strukturer och den skyddade personen.

Or. en

Ändringsförslag 68
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Medlemsstaterna bör erkänna, 
uppmuntra och stödja det civila 
samhällets insatser för att stödja offer, 
däribland offer för könsbaserat våld, och 
inrätta effektiva samarbetsmetoder. 
Medlemsstaterna bör underlätta 
kontakten mellan skyddade personer och 
stödorganisationer för offer under alla 
förfaranden som rör erkännande och 
verkställande av skyddsåtgärder. I det 
syftet bör den erkännande medlemsstatens 
stödtjänster lämna information om, eller 
hänvisa den skyddade personen till, 
stödorganisationer för offer som kan ge 
stöd. Detta stöd bör dock komplettera och 
inte ersätta den berörda medlemsstatens 
stödtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 69
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 
Förordningen strävar efter att garantera 
rätten till försvar och en opartisk domstol 
som anges i dess artikel 47. Denna 
förordning ska tillämpas i enlighet med 
dessa rättigheter och principer.

(15) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheterna för våldsoffer (exempelvis 
för våld i hemmet) och för personer vars 
psykiska och/eller fysiska integritet eller 
frihet äventyras, samt för förövare, och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Förordningen strävar efter att 
garantera rätten till försvar och en opartisk 
domstol som anges i dess artikel 47. Denna 
förordning ska tillämpas i enlighet med 
dessa rättigheter och principer.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör särskilt 
uppmärksamma att denna förordning 
också omfattar barn, och bör vidta de 
nödvändiga åtgärderna för att se till att 
barn får bästa möjliga hjälp, stöd och 
skydd.

Or. en

Ändringsförslag 71
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Denna förordning bör även gälla
erkännande och genomförande av andra 
beslut om skydd av minderåriga som 
omfattas av 1996 års Haagkonvention om 
behörighet, tillämplig lag, erkännande, 
verkställighet och samarbete i frågor om 
föräldraansvar och åtgärder till skydd för 
barn.

Or. en

Ändringsförslag 72
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Syfte

I denna förordning fastställs 
bestämmelser enligt vilka en myndighet i 
en medlemsstat där en skyddsåtgärd har 
vidtagits i syfte att skydda en person när 
allvarliga skäl föreligger att anse att 
denna persons liv, fysiska eller psykiska 
integritet och värdighet, personliga frihet 
och säkerhet eller sexuella integritet är 
utsatt för fara, däribland våld mot 
kvinnor, som exempelvis fysiskt våld, 
förföljelse, trakasserier, sexuella 
övergrepp, hotelser etc., kan utfärda ett 
intyg som gör att en behörig myndighet i 
en annan medlemsstat kan upprätthålla 
skyddet av den berörda personen på den 
andra medlemsstatens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 73
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) skyddsåtgärd: ett beslut, oavsett 
beteckning, av förebyggande och tillfällig 
karaktär som har fattats av en myndighet i 
en medlemsstat i enlighet med dess 
nationella lagstiftning i avsikt att skydda en 
person när allvarliga skäl föreligger att 
anse att den personens fysiska och/eller 
psykiska integritet eller frihet är utsatt för
fara. Den ska inbegripa åtgärder som har 
beslutats utan att den person som är orsak 
till fara är kallad att inställa sig inför 
domstol.

a) skyddsåtgärd: ett beslut, oavsett 
beteckning, av förebyggande och tillfällig 
karaktär som har fattats av en myndighet i 
en medlemsstat i enlighet med dess 
nationella lagstiftning i avsikt att skydda en 
person när allvarliga skäl föreligger att 
anse att den personens fysiska och/eller 
psykiska integritet eller frihet är utsatt för 
fara, däribland vid våld mot kvinnor. Den 
ska inbegripa åtgärder som har beslutats 
utan att den person som är orsak till fara är 
kallad att inställa sig inför domstol.
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Or. en

Ändringsförslag 74
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En skyldighet att avhålla sig från att 
beträda vissa orter, platser eller fastställda 
områden där den skyddade personen bor, 
arbetar eller besöker, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skyddsåtgärd som vidtas i en 
medlemsstat ska erkännas i de andra 
medlemsstaterna utan att några särskilda 
förfaranden krävs och utan några 
möjligheter att invända mot erkännandet 
om beslutet har intygats i 
ursprungsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 5.

En skyddsåtgärd som vidtas i en 
medlemsstat ska erkännas i de andra 
medlemsstaterna utan att några särskilda 
förfaranden krävs och utan några 
möjligheter att invända mot erkännandet 
om beslutet har intygats i 
ursprungsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 5. Erkännandet omfattar endast 
civilrättsliga frågor och ska ges i enlighet 
med den erkännande medlemsstatens 
rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 76
Cecilia Wikström
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En part som i en annan medlemsstat 
önskar åberopa en skyddsorder som 
erkänns i enlighet med denna artikel ska till 
de behöriga myndigheterna i den 
erkännande medlemsstaten lämna det intyg 
som utfärdats i enlighet med denna 
artikel.

1. En part som i en annan medlemsstat 
önskar åberopa en skyddsorder som 
erkänns i enlighet med denna artikel ska 
underrätta ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet, som sedan ska
lämna det intyg som utfärdats i enlighet 
med denna artikel till de behöriga 
myndigheterna i den erkännande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 77
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten ska utfärda 
intyget genom att använda 
standardformuläret i bilagan som bland 
annat innehåller en beskrivning av åtgärden 
som ska formuleras på ett sätt som 
underlättar erkännandet och, om 
tillämpligt, verkställigheten i den andra 
medlemsstaten.

2. De behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten ska utfärda 
intyget genom att använda 
standardformuläret i bilagan som bland 
annat innehåller

a) en beskrivning av åtgärden som ska 
formuleras på ett sätt som underlättar 
erkännandet och, om tillämpligt, 
verkställigheten i den andra 
medlemsstaten, 

b) en angivelse av skyddsåtgärdens 
varaktighet och, om tillämpligt, av de 
sanktioner som ska påföras vid 
överträdelse av åtgärden, och
c) i förekommande fall, information om 
huruvida den skyddade personen delvis 
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eller helt har haft rättshjälp i 
ursprungsmedlemsstaten eller varit 
befriad från kostnader och avgifter; detta 
ska dock inte hindra den skyddade 
personer från att ansöka om rättshjälp i 
den erkännande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) på begäran av den skyddade personen i 
alla andra fall. När en skyddsåtgärd antas 
ska den behöriga myndigheten i 
ursprungsmedlemsstaten informera den 
skyddade personen om möjligheten att 
begära ett intyg enligt vad som anges i 
denna förordning.

ii) på begäran av den skyddade personen, 
eller i förekommande fall, på begäran av 
den skyddade personens juridiska ombud, 
vårdnadshavare eller förmyndare på hans 
eller hennes vägnar, i alla andra fall. När 
en skyddsåtgärd antas ska den behöriga 
myndigheten i ursprungsmedlemsstaten 
informera den skyddade personen om 
möjligheten att begära ett intyg enligt vad 
som anges i denna förordning, och om de 
grundläggande villkoren för en sådan 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 79
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en skyddsåtgärd är okänd i den 
erkännande medlemsstaten ska den 
behöriga myndigheten i den medlemsstaten 
i möjligaste mån anpassa skyddsåtgärden 

Om en skyddsåtgärd är okänd i den 
erkännande medlemsstaten ska den 
behöriga myndigheten i den medlemsstaten 
i möjligaste mån anpassa skyddsåtgärden 
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till en åtgärd som är känd enligt dess egen 
lagstiftning, som har motsvarande verkan 
och som eftersträvar liknande mål och 
intressen.

till en åtgärd som är känd enligt och redan 
föreskrivs i dess egen lagstiftning, som har 
motsvarande verkan och som eftersträvar 
liknande mål och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en civilrättslig skyddsåtgärd måste 
införlivas i en europeisk skyddsåtgärd 
eller vice versa, ska medlemsstaterna se 
till att införlivandet sker snabbt, med 
vägledning av kommissionen om 
nödvändigt, utan onödiga 
domstolsförfaranden och utan kostnad för 
offret.

Or. en

Ändringsförslag 81
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den erkännande medlemsstatens 
behöriga myndighet ska informera den 
behöriga myndigheten i 
ursprungsmedlemsstaten om hur 
skyddsåtgärden ska tillämpas. 
Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska sedan informera de parter 
som berörs av åtgärden om hur den ska 
tillämpas i den erkännande 
medlemsstaten.
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Or. en

Ändringsförslag 82
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) han eller hon inte har delgivits 
stämningsansökan eller motsvarande 
handling i tillräcklig tid och på ett lämpligt 
sätt för att kunna förbereda sitt svaromål, 
eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 83
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) han eller hon, utan egen förskyllan, varit 
förhindrad att bestrida skyddsåtgärden på 
grund av force majeure eller andra 
extraordinära omständigheter,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 84
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – avslutningsdelen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

såvida inte svaranden har haft möjlighet att (Berör inte den svenska versionen.)
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överklaga skyddsåtgärden men har 
underlåtit att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 85
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om skyddsåtgärden skjuts upp eller 
återkallas i ursprungsmedlemsstaten ska de 
behöriga myndigheterna i den erkännande
medlemsstaten, efter ansökan från den 
person som är orsak till fara, skjuta upp 
eller återkalla erkännandet och, om 
tillämpligt, verkställigheten av 
skyddsåtgärden. Ansökan ska lämnas in 
på formuläret i bilaga II.

2. Om skyddsåtgärden skjuts upp eller 
återkallas i ursprungsmedlemsstaten ska de 
behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten underrätta den 
behöriga myndigheten i den erkännande 
medlemsstaten om detta, som sedan ska 
skjuta upp eller återkalla erkännandet och, 
om tillämpligt, verkställigheten av 
skyddsåtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 86
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Förebyggande, informationskampanjer 

och utbildning
Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga
åtgärder för att förebygga alla former av 
våld och brott mot personer, och i 
synnerhet kvinnor och barn, som är mest 
utsatta, och för att i samarbete med det 
civila samhällets organisationer vidta 
lämpliga åtgärder som exempelvis 
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informationskampanjer, forsknings- och 
utbildningsprogram som syftar till att 
informera allmänheten om befintligheten 
av systemen för skydd, hjälp och stöd för 
våldsoffer. Medlemsstaterna ska vidare 
främja regelbunden utbildning för de 
rättsliga myndigheterna och andra 
behöriga myndigheter som kan komma i 
kontakt med offer och potentiella offer, i 
syfte att se till att dessa personer får 
lämpligt skydd, hjälp och stöd.

Or. en

Ändringsförslag 87
Mikael Gustafsson

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Rätt till stöd

Med tanke på att ett stort antal nationella 
skyddsåtgärder vidtas för att förhindra 
ytterligare våld mot kvinnor, däribland 
fysiskt våld, trakasserier, sexuella 
övergrepp, hot etc., ska medlemsstaterna i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv … om inrättande av 
miniminormer för brottsoffers rättigheter 
samt stöd till och skydd av brottsoffer* 
från och med datumet för tillämpningen 
av det direktivet, ge specialiststöd och 
-hjälp till offer för kvinnovåld och 
könsbaserat våld.
____________
* EUT L …, s. .

Or. en
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Ändringsförslag 88
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta ska dock inte hindra den skyddade 
personen från att kunna ansöka om 
rättshjälp i den erkännande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 89
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Uppgiftsinsamling

För att avslöja de verkliga orsakerna till 
våld och utarbeta faktabaserade 
skyddsåtgärder för våldsoffer är det 
grundläggande att ha tillgång till 
tillförlitlig statistik och jämförbara 
uppgifter om våld, såväl på nationell nivå 
som på unionsnivå. I det syftet ska 
medlemsstaterna samla in uppgifter om 
det antal skyddsåtgärder inom EU som 
har begärts, utfärdats och verkställts, 
uppgifter om överträdelser av de 
skyddsåtgärder som vidtagits och 
information om alla typer av våld, 
exempelvis våld i hemmet, 
tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, 
hedersvåld, förföljelse och trakasserier. 
Uppgifter om offer för terrorism och 
organiserad brottslighet ska också samlas 
in och fördelas efter kön. Samtliga dessa 
uppgifter ska årligen lämnas till såväl 
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Europaparlamentet som kommissionen.

Or. en


