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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 förordning om ömsesidigt erkännande 
av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0276),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 81.2 a, e och f i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0128/2011),

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

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
... mars 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ... mars 20122,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för rättsliga 
frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, i 
enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

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

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

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 
unionsmedborgarna fullt ut ska kunna 
utöva sin rätt att fritt röra och uppehålla 
sig i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt Stockholmsprogrammet, som 
antogs av Europeiska rådet vid mötet 
den 10–11 december 2009, och enligt 
kommissionens handlingsplan för 
programmets genomförande bör 
ömsesidigt erkännande utvidgas till att 
omfatta alla typer av domar och 
avgöranden av rättslig art, antingen 
straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga, 
beroende på det aktuella rättssystemet. 
I programmet uppmanas även 
kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka hur man kan förbättra den 
lagstiftning och de konkreta 
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skyddsåtgärder som avser skyddet för 
brottsoffer. I programmet påpekas vidare 
att brottsoffer ska erbjudas särskilda 
skyddsåtgärder som bör gälla inom hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I Europaparlamentets resolution av 
den 26 november 20091 om avskaffande 
av våld mot kvinnor uppmanades 
medlemsstaterna att förbättra den 
nationella lagstiftningen och politiken 
mot alla former av våld mot kvinnor och 
att angripa orsakerna till våldet mot 
kvinnor, inte minst genom förebyggande 
åtgärder, och EU uppmanades att 
garantera alla våldsoffers rätt till hjälp 
och stöd. I sin resolution av den 
10 februari 2010 om jämställdheten 
mellan kvinnor och män i Europeiska 
unionen 20092 stödde Europaparlamentet 
förslaget om en europeisk skyddsorder för 
våldsoffer.
___________
1 EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 53.
2 EUT C 341 E, 16.12.2010, s. 35.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I sin resolution av den 5 april 2011 
om prioriteringar och utkast till en ny ram 
för EU-politiken för att bekämpa våld mot 
kvinnor1 påpekade Europaparlamentet att 
det civila samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer, kvinnoorganisationer och 
andra offentliga och privata 
frivilligorganisationer som erbjuder stöd 
till våldsoffer, gör en mycket värdefull 
insats, särskilt genom att finnas till hands 
för kvinnliga offer, och att de borde få 
stöd från medlemsstaterna. Parlamentet 
framhöll även vikten av adekvat 
fortbildning för alla som arbetar med 
kvinnor som är utsatta för könsrelaterat 
våld, särskilt representanter för 
rättsväsendet och de rättsvårdande 
myndigheterna.
_________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Motivering

Det civila samhället, särskilt icke-statliga organisationer, kvinnoorganisationer och andra 
frivilligorganisationer, är mycket viktiga som stöd till brottsoffer, även under 
återhämtningsfasen, och deras arbete är därför ett nödvändigt komplement till de nationella 
myndigheternas insatser. Medlemsstaterna uppmuntras därför att stödja sådana 
organisationer.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) I sin resolution av den 10 juni 2011 
om en färdplan för att stärka brottsoffers 
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rättigheter och skyddet av brottsoffer, 
särskilt i samband med straffrättsliga 
förfaranden1, påtalade rådet att åtgärder 
bör vidtas på unionsnivå för att stärka 
brottsoffers rättigheter och skyddet av 
brottsoffer, och uppmanade rådet 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag för detta ändamål. I samband med 
det bör det inrättas en mekanism för att 
säkerställa ömsesidigt erkännande bland 
medlemsstaterna av skyddsåtgärder för 
brottsoffer. Enligt resolutionen bör denna 
förordning om ömsesidigt erkännande av 
skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden 
komplettera den mekanism för ömsesidigt 
erkännande av skyddsåtgärder i 
civilrättsliga förfaranden som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/99/EU av 
den 13 december 2011 om den europeiska 
skyddsordern2.
__________
1 EUT C 187, 28.6.2011, s. 1.
2 EUT L 338, 21.12.2011, s. 2.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2e) Denna förordning syftar till att stärka 
brottsoffers rättigheter i unionen. Vid 
tillämpningen av förordningen bör 
medlemsstaterna beakta de rättigheter 
som följer av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om miniminormer för 
brottsoffers rättigheter samt stöd till och 
skydd av brottsoffer.

Or. en



PE483.787v01-00 10/39 PR\894575SV.doc

SV

Ändringsförslag 7

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 
medborgarnas fria rörlighet. 
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. Bestämmelserna bör även 
garantera att unionsmedborgares legitima 
utövande av rätten att fritt röra och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorium, i enlighet med artikel 3.2 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 21.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, inte leder till att 
de förlorar detta skydd.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Denna förordning tillämpas på 
skyddsåtgärder som beslutats i 
civilrättsliga förfaranden oberoende av om 
myndigheten är en domstol, en 
administrativ eller annan myndighet.

(5) Denna förordning tillämpas på 
skyddsåtgärder som beslutats i 
civilrättsliga mål oberoende av om 
myndigheten är en domstol eller en 
administrativ eller annan myndighet.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning tillämpas på 
skyddsåtgärder som vidtas för att skydda 
en person när det föreligger allvarliga 
skäl att anse att den personens liv, fysiska 
eller psykiska integritet och värdighet, 
personliga frihet och säkerhet eller 
sexuella integritet är i fara, exempelvis 
genom att förebygga alla former av våld i 
hemmet, trakasserier, bortförande, 
förföljelse eller andra former av indirekt 
tvång. Det är viktigt att understryka att 
denna förordning tillämpas på 
skyddsåtgärder som syftar till att skydda 
alla brottsoffer, även offer för 
könsrelaterat våld.

Or. en

Ändringsförslag 10

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 rörande en skyddsåtgärd 
i möjligaste mån ske direkt mellan de 
behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten och i den 
erkännande medlemsstaten. För att säkra 
ett snabbt och effektivt 
gränsöverskridande skydd mot potentiella 
hot bör de skyddsåtgärder som vidtas och 
de intyg som utfärdas även registreras i en 
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unionsomfattande databas som 
garanterar de nationella myndigheterna 
säker och snabb tillgång till den 
nödvändiga informationen.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Avskaffandet av mellanliggande 
formaliteter bör kombineras med 
nödvändiga garantier, särskilt för att 
garantera full respekt för rätten till 
försvar och rätten till en rättvis rättegång, 
i enlighet med artikel 6 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och artikel 47 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. I detta syfte bör de behöriga 
myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten 
se till att intyget utfärdas endast om rätten 
till en rättvis rättegång för den person 
som är orsak till fara har garanterats.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Även om den skyddade personen 
har rätt att åberopa skyddsåtgärden direkt 
i en annan medlemsstat bör den 
myndighet som utfärdar intyget alltid 
översända intyget till den behöriga 
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myndigheten i den erkännande 
medlemsstaten. Genom detta förfarande 
garanteras att det skydd som en skyddad 
person har beviljats upprätthålls i alla 
andra medlemsstater som den skyddade 
personen flyttar till, även om personen i 
fråga inte har lyckats hitta eller kontakta 
den behöriga myndigheten i den avsedda 
erkännande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Med tanke på de olika 
rättstraditionerna i medlemsstaterna kan 
det hända att den skyddsåtgärd som vidtas 
i ursprungsmedlemsstaten är okänd i den 
erkännande medlemsstaten. I dessa fall 
bör den behöriga myndigheten i den 
erkännande medlemsstaten i möjligaste 
mån anpassa skyddsåtgärden till en 
åtgärd som är känd enligt dess egen 
lagstiftning och som har motsvarande 
verkan och eftersträvar liknande mål och 
intressen. Den behöriga myndigheten i 
den erkännande medlemsstaten får vidta 
civilrättsliga, administrativa eller 
straffrättsliga åtgärder i enlighet med sin 
nationella lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) Vid tillämpningen av denna 
förordning bör medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att den 
skyddade personen inte åläggs några 
ekonomiska kostnader i samband med att 
skyddsåtgärden erkänns i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Intyget bör inte kunna överklagas. Om 
skyddsåtgärden skjuts upp eller återkallas i 
den första medlemsstaten, bör de behöriga 
myndigheterna i den andra medlemsstaten, 
efter ansökan av den person som är orsak 
till fara, skjuta upp eller återkalla 
erkännandet och/eller verkställigheten av 
skyddsåtgärden.

(13) Intyget bör inte kunna överklagas. Om 
skyddsåtgärden skjuts upp eller återkallas i 
den första medlemsstaten, bör de behöriga 
myndigheterna i den andra medlemsstaten 
skjuta upp eller återkalla erkännandet 
och/eller verkställigheten av 
skyddsåtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Om det enligt denna förordning ska 
lämnas upplysningar till den skyddade 
personen eller till den person som är 
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orsak till fara, bör dessa upplysningar i 
förekommande fall även lämnas till den 
berörda personens rättsliga ombud, gode 
man eller förmyndare.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Vederbörlig hänsyn bör även tas till 
behovet av att den skyddade personen får 
lättillgänglig och utförlig information och 
assistans. Informationen och assistansen 
bör ges på ett tydligt och begripligt språk. 
Åtgärder bör även vidtas för att se till att 
den skyddade personen kan göra sig 
förstådd i kontakterna med de behöriga 
myndigheterna. I detta sammanhang bör 
hänsyn tas till den skyddade personens 
kunskaper i det språk som informationen 
lämnas på, hans eller hennes ålder, 
mognad, intellektuella och emotionella 
kapacitet, läs- och skrivförmåga samt 
eventuella psykiska eller fysiska 
funktionsnedsättningar, exempelvis 
nedsatt syn eller hörsel. Hänsyn bör även 
tas till eventuella begränsningar i den 
skyddade personens 
kommunikationsförmåga.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) I förfarandena för erkännande och 
genomförande av skyddsåtgärder bör de 
behöriga myndigheterna ta vederbörlig 
hänsyn till behoven hos skyddade 
personer, bland annat personer med 
särskilda behov, exempelvis underåriga, 
funktionshindrade eller offer för 
könsrelaterat våld.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13d) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör se till att information om den fria 
rörligheten för skyddsåtgärderna och det 
enhetliga intyget ingår i utbildnings- och 
informationskampanjer om skydd av 
brottsoffer som de anordnar, i 
förekommande fall i samarbete med 
brottsofferorganisationer. För att höja 
medvetenheten bör kommissionen särskilt 
verka för att på sin e-juridikportal 
informera om vilka skyddsåtgärder som 
erbjuds i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 13e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13e) Medlemsstaterna bör erkänna, 
uppmuntra och stödja det civila 
samhällets insatser till stöd för brottsoffer, 
däribland offer för könsrelaterat våld, 
samt fastställa effektiva 
samarbetsmetoder. Medlemsstaterna bör 
underlätta kontakterna mellan skyddade 
personer och sådana 
brottsofferorganisationer under alla 
förfaranden som rör erkännande och 
genomförande av skyddsåtgärder. I detta 
syfte bör stödenheterna i den erkännande 
medlemsstaten informera om, eller 
hänvisa den skyddade personen till, 
brottsofferorganisationer som kan bistå 
med hjälp.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 13f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13f) Medlemsstaterna bör tillhandahålla 
utbildning för tjänstemän som kan 
förmodas komma i kontakt med fall där 
en persons fysiska och/eller psykiska 
integritet, värdighet, personliga frihet och 
säkerhet eller sexuella integritet anses 
vara hotad, varvid särskild 
uppmärksamhet bör ägnas våld mot 
kvinnor och metoder för att samarbeta 
med brottsofferorganisationer som bistår 
med särskild hjälp som är anpassad till 
den skyddade personens behov. 
Medlemsstaterna bör även se till att de 



PE483.787v01-00 18/39 PR\894575SV.doc

SV

behöriga myndigheterna i olika 
medlemsstater står i direkt kontakt med 
varandra i utbildningssyfte. 

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 13g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13g) Vid tillämpningen av denna 
förordning uppmuntras medlemsstaterna 
att ta hänsyn till de rättigheter och 
principer som är förankrade i 1979 års 
FN-konvention om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor. 

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 13h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13h) Den 7 april 2011 antog Europarådet 
konventionen om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld 
i hemmet, i vilken det fastställs höga 
standarder för förebyggande av 
könsrelaterat våld, skydd av och hjälp till 
offer för sådant våld samt lagföring av 
förövarna.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 13i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13i) Personuppgifter som behandlas 
enligt denna förordning bör skyddas i 
enlighet med nationell lagstiftning som 
genomför Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1.
________
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Ändringsförslag 25

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 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 
Förordningen strävar efter att garantera 
rätten till värdighet, liv, fysisk och psykisk 
integritet, frihet och säkerhet, respekt för 
privat- och familjelivet, skydd av 
personuppgifter, egendom samt 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
rättigheterna för barn, äldre och 
funktionshindrade, rätten till rörelse- och 
uppehållsfrihet samt rätten till försvar och
till en opartisk domstol som anges i dess 
artikel 47. Denna förordning ska tillämpas i 
enlighet med dessa rättigheter och 
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principer.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Kapitel I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområde, definitioner och 
behörighet

Syfte, tillämpningsområde, definitioner och 
behörighet

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1 – Syfte
Denna förordning innehåller 
bestämmelser som gör det möjligt för en 
myndighet i en medlemsstat, där en 
skyddsåtgärd har vidtagits för att skydda 
en person när det föreligger allvarliga 
skäl att anse att den personens liv, fysiska 
eller psykiska integritet och värdighet, 
personliga frihet och säkerhet eller 
sexuella integritet är i fara, att utfärda ett 
intyg som gör det möjligt för en behörig 
myndighet i en annan medlemsstat att 
fortsätta att skydda den berörda personen 
inom den medlemsstatens territorium.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller skyddsåtgärder 
som beslutas i civilrättsliga förfaranden 
oavsett typ av myndighet. Den gäller inte 
skyddsåtgärder som omfattas av förordning 
(EG) nr 2201/2003.

Denna förordning gäller skyddsåtgärder 
som beslutas i civilrättsliga förfaranden 
oavsett typ av utfärdande myndighet. Den 
gäller inte skyddsåtgärder som omfattas av 
förordning (EG) nr 2201/2003 och inte 
heller skyddsåtgärder som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/99/EU av den 13 december 2011 om 
den europeiska skyddsordern.

Or. en

Ändringsförslag 29

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 liv, fysiska och/eller 
psykiska integritet, värdighet, personliga 
frihet och säkerhet eller sexuella integritet
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.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att grundläggande rättigheter som värdighet, personlig frihet, sexuell 
integritet och säkerhet skyddas och beaktas av de behöriga myndigheterna i samtliga 
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medlemsstater, så att brottsoffer, däribland offer för sexuellt våld och våld i nära relationer, 
kommer i åtnjutande av bästa möjliga skydd.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) ett förbud mot att offentliggöra vissa 
personuppgifter om skyddade personer.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) skyddad person: fysisk person som är 
föremål för det skydd som följer av en
skyddsåtgärd som antagits i 
ursprungsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) person som är orsak till fara: fysisk 
person mot vilken en skyddsåtgärd enligt 
led a ska vidtas eller har vidtagits. 

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheterna i den medlemsstat där 
personens fysiska och/eller psykiska 
integritet eller frihet är utsatt för fara ska 
ha behörighet.

Myndigheterna i den medlemsstat där 
personens liv, fysiska och/eller psykiska 
integritet, värdighet, personliga frihet och 
säkerhet eller sexuella integritet är utsatt 
för fara ska ha behörighet.

Or. en

Ändringsförslag 34

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 skyddsåtgärd ska till de 
behöriga myndigheterna i den erkännande 
medlemsstaten lämna det intyg som 
utfärdats i enlighet med denna artikel, 
såvida inte den behöriga myndigheten i 
ursprungsmedlemsstaten redan har 
översänt intyget till den behöriga 
myndigheten i den erkännande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Officiell kommunikation om skyddsåtgärder bör så långt möjligt ske direkt mellan de 
behöriga myndigheterna i de båda medlemsstaterna, så att inte ytterligare en börda läggs på 
den skyddade personen. Med detta förfarande torde skyddet för den skyddade personen kunna 
upprätthållas i hela EU, även om personen inte har lyckats kontakta den behöriga 
myndigheten.
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Ändringsförslag 35

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 indikation om varaktigheten och, 
om tillämpligt, de påföljder som ska 
tillämpas vid brott mot skyddsåtgärden,
c) om tillämpligt, information om 
huruvida den skyddade personen helt eller 
delvis hade rättshjälp i 
ursprungsmedlemsstaten eller i någon 
form var befriad från kostnader och 
avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det redan beslutats om en 
nationell åtgärd ska det inte behövas 
något rättsligt ombud enkom för att 
begära ett intyg.
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Or. en

Motivering

Det administrativa förfarandet för översändandet av intyget liksom erkännandet och 
verkställandet av skyddsåtgärderna bör vara enkla och inte innebära avsevärda ytterligare 
insatser från brottsoffrets sida, inklusive ekonomiska påfrestningar. Av denna anledning bör 
man inte kräva att brottsoffret ska ha något rättsligt ombud enkom för att begära ett intyg om 
det redan fattats beslut om en nationell skyddsåtgärd.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) automatiskt (ex-officio) i fall med 
gränsöverskridande situationer vid 
tidpunkten för antagandet av 
skyddsåtgärden. För ändamålet med denna 
förordning har ett ärende 
gränsöverskridande karaktär utom i de fall 
då faran för personens fysiska och/eller 
psykiska integritet eller frihet enbart är 
lokaliserad till ursprungsmedlemsstaten,

i) automatiskt (ex-officio) i fall med 
gränsöverskridande situationer vid 
tidpunkten för antagandet av 
skyddsåtgärden. För ändamålet med denna 
förordning har ett ärende 
gränsöverskridande karaktär utom i de fall 
då faran för personens liv, fysiska och/eller 
psykiska integritet, värdighet, personliga 
frihet och säkerhet eller sexuella integritet
enbart är lokaliserad till 
ursprungsmedlemsstaten,

Or. en

Ändringsförslag 38

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 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 i fall där han eller hon 
bestämmer sig för att förflytta sig till en 
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annan medlemsstat, och ska, om så är 
lämpligt, råda den skyddade personen att 
lämna in en ansökan före avresan från 
ursprungsmedlemsstatens territorium.

När intyget är utfärdat ska den behöriga 
myndigheten meddela den skyddade 
personen vilka myndigheter som är 
behöriga att erkänna och/eller verkställa 
skyddsåtgärden i den tilltänkta 
erkännande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En skyddad person som inte fysiskt 
befinner sig i ursprungsmedlemsstaten 
ska ha rätt att begära ett intyg på webben 
eller på telefon, medelst fax eller med 
annan lämplig teknisk metod för att slippa 
behöva resa tillbaka till den 
medlemsstaten av detta skäl.

Or. en

Motivering

Med tanke på brottsoffrens ofta bekymmersamma situation bör de inte utsättas för ytterligare 
hot genom att behöva resa tillbaka till ursprungsmedlemsstaten för att begära ett intyg. Den 
skyddade personen bör ha möjlighet att begära intyget på webben, medelst fax eller med 
annan teknisk metod, vilket också skulle bli billigare.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Trots punkt 1 ska den behöriga 



PR\894575SV.doc 27/39 PE483.787v01-00

SV

myndigheten, när den utfärdar ett intyg i 
enlighet med punkt 3, omgående 
översända intyget till den behöriga 
myndigheten i den erkännande 
medlemsstaten samt registrera det i en 
unionsomfattande databas, vilket 
garanterar att dessa myndigheter har 
säker och snabb tillgång till de uppgifter 
de behöver.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förenklar erkännandet av skyddsordrar mellan medlemsstaterna genom 
att inrätta en mekanism för automatisk överföring av intyg och ge den skyddade personen rätt 
att begära fram intyget från utlandet. Detta skulle inte bara säkerställa ett snabbt erkännande 
och genomförande av skyddsåtgärder, utan också lätta bördan på den skyddade personen 
genom att göra de administrativa förfarandena enklare.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna i den 
erkännande medlemsstaten får, vid behov, 
begära en translitterering eller en 
översättning av innehållet i intyget i 
enlighet med artikel 15.

4. De behöriga myndigheterna i den 
erkännande medlemsstaten får, vid behov, 
begära att de behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten utför en 
translitterering eller en översättning av 
innehållet i intyget i enlighet med
artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

erkännande medlemsstaten ska den 
behöriga myndigheten i den medlemsstaten 
i möjligaste mån anpassa skyddsåtgärden 
till en åtgärd som är känd enligt dess egen 
lagstiftning, som har motsvarande verkan,
som eftersträvar liknande mål och intressen
och som dessutom garanterar samma 
skyddsnivå för den skyddade personen.

Or. en

Ändringsförslag 43

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

a) han eller hon inte har delgivits 
stämningsansökan eller motsvarande 
handling inom en viss tidsfrist enligt 
nationell lag och på ett lämpligt sätt för att 
kunna förbereda sitt svaromål, eller

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag avser att undvika varje onödig försening i utfärdandet av intyget vilket 
kan försätta den skyddade personen i fara.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i den 
erkännande medlemsstaten får, efter 
ansökan från den person som är orsak till 
fara, vägra erkännande av den 
skyddsåtgärd som beslutats av den 
ursprungliga domstolen om den är 
oförenlig med en dom som beslutats i den 

1. De behöriga myndigheterna i den 
erkännande medlemsstaten får, antingen
efter ansökan från den person som är orsak 
till fara eller på eget initiativ, vägra 
erkännande av den skyddsåtgärd som 
beslutats av den ursprungliga domstolen 
om den är oförenlig med en dom som 
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erkännande medlemsstaten. beslutats i den erkännande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 45

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 den erkännande 
medlemsstaten, efter ansökan från de 
behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten eller 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.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten ska, utan dröjsmål 
och enligt den medlemsstatens lagstiftning, 
underrätta den person som är orsak till fara 
och den skyddade personen om

1. De behöriga myndigheterna i 
ursprungsmedlemsstaten ska, utan dröjsmål 
och enligt den medlemsstatens lagstiftning, 
underrätta den person som är orsak till fara 
och den skyddade personen samt, i 
förekommande fall, deras rättsliga 
ombud, gode män eller förmyndare om

i) utfärdande av en skyddsåtgärd, i) utfärdande av ett europeiskt intyg,

ii) motsvarande verkställighetsåtgärder, om 
tillämpligt,

ii) motsvarande verkställighetsåtgärder, om 
tillämpligt,

iii) påföljder i det fall skyddsåtgärden iii) påföljder i det fall skyddsåtgärden 
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överträds, om tillämpligt, överträds, om tillämpligt,
iv) eventuellt uppskov med eller 
återkallande av skyddsåtgärden.

iv) eventuellt uppskov med, återkallande 
av eller översyn av skyddsåtgärden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika alla tvetydigheter som skillnaderna i 
medlemsstaternas rättssystem kan orsaka. I vissa rättssystem erkänns inte den skyddade 
personens gode man eller förmyndare som part i förhandlingarna. Ändringsförslaget gör 
därför så att informationen översänds till det rättsliga ombudet enligt lagen i den 
medlemsstat det är fråga om. Ändringsförslaget speglar liknande bestämmelser i direktivet 
om en europeisk skyddsorder.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter det att de behöriga myndigheterna i 
den erkännande medlemsstaten tagit emot 
intyget från den skyddade personen i 
enlighet med artikel 5 ska myndigheterna 
utan dröjsmål och vid behov i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1397/2007, underrätta den person som är 
orsak till fara och den skyddade personen 
om

2. Efter det att de behöriga myndigheterna i 
den erkännande medlemsstaten tagit emot 
intyget från den skyddade personen i 
enlighet med artikel 5 ska myndigheterna,
utan dröjsmål och vid behov i enlighet med 
bestämmelserna i förordning
(EG) nr 1397/2007, underrätta den person 
som är orsak till fara och den skyddade 
personen samt, i förekommande fall, deras 
rättsliga ombud, gode män eller 
förmyndare, i enlighet med artikel 15, om

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika alla tvetydigheter som skillnaderna i 
medlemsstaternas rättssystem kan orsaka. I vissa rättssystem erkänns inte den skyddade 
personens gode man eller förvaltare som part i förhandlingarna. Ändringsförslaget gör 
därför så att informationen översänds till det rättsliga ombudet enligt lagen i den 
medlemsstat det är fråga om. Ändringsförslaget speglar liknande bestämmelser i direktivet 
om en europeisk skyddsorder.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) erkännande av skyddsåtgärden, i) erkännande eller annat beslut rörande
skyddsåtgärden,

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) grunderna för avslaget, om 
erkännandet avslås,

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) motsvarande verkställighetsåtgärder, om 
tillämpligt,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en



PE483.787v01-00 32/39 PR\894575SV.doc

SV

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) eventuellt uppskov med eller 
återkallande av skyddsåtgärden.

iv) eventuellt uppskov med, återkallande 
av eller översyn av skyddsåtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I delgivningen till den person som är 
orsak till fara, i enlighet med 
punkterna 1–2, ska vederbörlig hänsyn 
tas till den skyddade personens intressen 
genom att han eller hon inte ska behöva 
uppge sin adress eller andra 
kontaktuppgifter. Sådana uppgifter får 
inte förekomma i denna delgivning. 
Däremot kan, om så krävs, en plats 
uppges om detta är nödvändigt av skäl 
som rör den rättsliga säkerheten avseende 
de skyldigheter eller restriktioner som 
åläggs den person som är orsak till fara.

Or. en

Motivering

I linje med de allmänna principerna för skydd av brottsoffers integritet och familjeliv ser 
detta ändringsförslag till att inga personuppgifter rörande offret eller dess familj kan röjas 
utan förhandstillstånd eller juridisk skyldighet. Det är utomordentligt viktigt att garantera att 
brottsoffret inte utsätts för ytterligare risk genom att behöva uppge personuppgifter för den 
person som är orsak till fara.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om den skyddsåtgärd som gav upphov 
till utfärdandet av ett intyg skjuts upp eller 
återkallas i ursprungsmedlemsstaten ska 
myndigheterna i denna medlemsstat även 
utan dröjsmål meddela myndigheterna i 
den eller de erkännande medlemsstaterna, 
såvida de är kända, samt göra 
ansökningar enligt artikel 12.2.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Alla händelser som ger upphov till en 
delgivning i enlighet med denna artikel 
ska även registreras i den databas som 
avses i artikel 5.3b.

Or. en

Motivering

I syfte att säkerställa ett effektivt och snabbt gränsöverskridande skydd mot potentiella faror 
för samtliga brottsoffer vore det utomordentligt praktiskt om det kunde inrättas en 
unionsomfattande databas över skyddsåtgärder och utfärdade intyg, vilket skulle garantera 
att de nationella myndigheterna har säker och snabb tillgång till de uppgifter de behöver.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 – Translitterering eller 
översättning

Artikel 15 – Tolkning, translitterering eller 
översättning

Skyddade personer ska ha rätt till stöd 
som hjälper dem att bli förstådda under 
varje nödvändigt samröre som de kan ha 
med berörda myndigheter, däribland när 
de erbjuds information och stöd.

När en translitterering eller översättning 
krävs enligt denna förordning ska denna 
translitterering eller översättning vara på 
det officiella språket eller ett av de 
officiella språken i den erkännande 
medlemsstaten eller något annat språk som 
den erkännande medlemsstaten har angett 
att den kan godta. Översättningar enligt 
denna förordning ska göras av en person 
som är behörig att göra översättningar i en 
av medlemsstaterna.

När en translitterering eller översättning 
krävs enligt denna förordning ska denna 
translitterering eller översättning
tillhandahållas av den behöriga 
myndigheten i ursprungsmedlemsstaten 
och vara på det officiella språket eller ett 
av de officiella språken i den erkännande 
medlemsstaten eller något annat språk som 
den erkännande medlemsstaten har angett 
att den kan godta. Översättningar enligt 
denna förordning ska göras av en person 
som är behörig att göra översättningar i en 
av medlemsstaterna.

När skyddade personer inte förstår eller 
talar det språk som används under de 
förfaranden som rör erkännandet och 
verkställbarheten av skyddsåtgärder ska 
de behöriga myndigheterna i den 
erkännande medlemsstaten, med 
beaktande av de särskilda behov som 
situationen kräver, tillhandahålla 
översättningar och/eller tolkning.
I varje enskilt fall ska den erkännande 
medlemsstaten fastställa om den skyddade 
personen behöver översättning och/eller 
tolkning under förhandlingarna med de 
behöriga myndigheterna.

Or. en
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Motivering

Det språk som myndigheterna använder och det sätt på vilket de kommunicerar med 
brottsoffren är grundläggande. I ändringsförslaget understryker föredragandena behovet av 
att den skyddade personen får information och stöd på ett lättbegripligt sätt och på ett 
tillgängligt språk, anpassat till den skyddade personens behov. Kommunikationen och 
översättningen måste ske på ett språk som brottsoffret förstår helt och hållet. Vederbörlig 
hänsyn bör även tas till varje begränsning i den skyddade personens förmåga att förmedla 
informations och bli förstådd, däribland nedsatt hörsel, syn, läskunnighet eller hans eller 
hennes emotionella och intellektuella förmåga.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a – Rätt till stöd
Skyddade personer ska ha rätt att få 
tillgång till brottsofferstödtjänster enligt 
artikel 7 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv om miniminormer för brottsoffers 
rättigheter samt stöd till och skydd av 
brottsoffer från den dag den börjar gälla, 
särskilt rätten till information, rådgivning 
och stöd, rätten till att få upplysningar om 
eller remiss till specialisttjänster, rätten 
till emotionellt och psykologiskt stöd samt 
rätten till rådgivning om ekonomiska och 
praktiska frågor. Detta ska också gälla 
skyddade personer som är offer för 
könsrelaterat våld.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag erkänner att tillgång till stöd inte bara är en rättighet för brottsoffren, 
utan också en viktig del av deras egenmakt i socioekonomiska frågor. Ändringsförslaget 
radar upp ett antal rättigheter som bör garanteras och som är grundläggande för 
brottsoffrets psykologiska återhämtning, däribland information om administrativa och 
ekonomiska frågor. Rättigheterna för skyddade personer som är offer för könsrelaterat våld 
understryks.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skyddad person kan emellertid också 
begära och tilldelas ett intyg enligt 
artikel 5.3 ii för en skyddsåtgärd som 
vidtagits innan denna förordning börjar 
tillämpas, förutsatt att skyddsåtgärden 
fortfarande gäller den dag som begäran 
om intyg lämnas in.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a – Insamling av uppgifter
För att underlätta utvärderingen av 
tillämpningen av denna förordning ska 
medlemsstaterna till kommissionen 
meddela relevanta uppgifter om 
tillämpningen av nationella förfaranden 
för utfärdande av de intyg som avses i 
artikel 5 och för översändande av dessa 
intyg mellan de behöriga myndigheterna. 
Dessa uppgifter ska åtminstone omfatta 
information om det antal skyddsåtgärder 
och intyg som begärts, utfärdats och/eller 
erkänts och det antal intyg som vägrats, 
skjutits upp och/eller återkallats samt 
skälen till en sådan vägran och/eller ett 
sådant återkallande, med hänsyn till de 
grundläggande principerna om respekt 
för den personliga integriteten och skydd 
av personuppgifter. Dessa uppgifter ska 
även, så långt det är möjligt, ange den typ 
av beteende på vilket intygen är baserade, 
däribland könsrelaterat våld, och ska 
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specificera den skyddade personens kön, 
könet hos den person som är orsak till 
faran, förhållandet mellan dem samt 
deras ålder.

Or. en

Motivering

Insamlandet av relevant separat statistik över de skyddsåtgärder som omfattas av denna 
förordning och de intyg som begärts och utfärdats i varje medlemsstat skulle ge en 
bevisbaserad utvärdering av hur intygsmekanismen fungerar och skulle också kasta ljus över 
den typ av beteenden som gett upphov till utfärdandet av en skyddsåtgärd. Detta vore särskilt 
viktigt med avseende på utvärderingen av incidenter av könsrelaterat våld och kampen mot 
våld mot kvinnor.
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MOTIVERING

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag till förordning om ömsesidigt erkännande 
av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden, som är en del av ett lagstiftningspaket som 
stärker brottsoffrens rättigheter inom EU och som också inbegriper ett förslag till direktiv om 
rättigheter för, stöd till och skydd för brottsoffer.

Kommissionens förslag svarar mot behovet av en övergripande europeisk rättslig ram för att 
ge samtliga brottsoffer ett erkännande och ett så brett skydd som möjligt på unionens 
territorium. Förslaget till denna förordning kompletterar direktivet om en europeisk 
skyddsorder som säkerställer ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i straffrättsliga frågor. 
Den kombinerade tillämpningen av två instrument (ett straffrättsligt och ett civilrättsligt) 
kommer att ge personer som har beviljats en skyddsorder möjlighet att, enligt artikel 3 i 
fördraget om Europeiska unionen, fritt och säkert röra sig inom EU, och till slut kommer detta 
även att leda till att området för frihet, säkerhet och rättvisa i unionen kommer att stärkas och 
utvecklas. 

Enligt de nya förfaranden 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 rättsliga frågor och i utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män, och de två föredragandena har samarbetat om 
betänkandet. 

En förenkling av erkännandet av skyddsordrar

Föredragandena anser att det är avgörande att garantera att en person som har beviljats skydd i 
en medlemsstat inte förlorar detta när han eller hon befinner sig i en annan medlemsstat. 
Föredragandena kan därför tänka sig inrättandet av en mekanism som eliminerar de 
mellanliggande formaliteterna genom att använda ett standardiserat och flerspråkigt intyg som 
automatiskt översänds mellan den utfärdande medlemsstaten och erkännande medlemsstaten. 
Detta skulle säkerställa inte bara ett snabbt och enkelt erkännande, utan också verkställigheten 
av skyddsåtgärderna. Mekanismen kommer också göra det administrativa förfarandet mycket 
smärtfriare för offren och säkerställa att de skyddas närhelst de reser eller förflyttar sig till en 
annan medlemsstat. Föredragandena vill också säkerställa att om den skyddade personen inte 
är fysiskt närvarande i ursprungsmedlemsstaten ska den ändå ha möjlighet att begära intyget 
på webben, med fax eller på annat tekniskt sätt. Medlemsstaterna uppmuntras även att se till 
att den skyddade personen inte drabbas av kostnaderna knutna till erkännandet av 
skyddsåtgärderna i en annan medlemsstat. Dessutom anser föredragandena att i fall där det 
redan fattats beslut om en nationell skyddsåtgärd ska den skyddade personen inte behöva 
något rättsligt ombud enkom för att begära ett intyg. Föredragandena förespråkar också 
inrättandet av en unionstäckande databas över skyddsåtgärder och utfärdade intyg. De anser 
att detta skulle ge de nationella myndigheterna säker och snabb tillgång till den begärda 
informationen och att man på detta sätt kan garantera ett effektivt och snabbt 
gränsöverskridande skydd mot potentiella hot.
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Att hantera situationen för offren för könsrelaterat våld 

Föredragandena stöder förordningens generella grundidé om ömsesidigt erkännande av 
skyddsåtgärder, men menar att det är mycket viktigt att gå vidare med frågan om dem som 
faller offer för könsrelaterat våld. I detta syfte och med hänvisning till bestämmelserna i 
förslaget till ett direktiv om brottsoffers rättigheter vill föredragandena att det inrättas 
specialiststödtjänster (vid sidan av allmänna sådana) till stöd för de skyddade offren för 
könsrelaterat våld, genom att de får tillgång till grundläggande information, psykologiskt stöd 
och rådgivning om tillgängligt rättsligt och ekonomiskt stöd i enlighet med medlemsstatens 
lagstiftning. För att bättre tillgodose behoven hos offren för könsrelaterat våld föreslår 
föredragandena att sådana handläggare som troligast kommer att stöta på fall där en persons 
fysiska, psykologiska och sexuella integritet anses vara i riskzonen – särskilt i fall av våld mot 
kvinnor – ska ha lämplig utbildning för detta. Föredragandena lyfter fram det arbete som görs 
i det civila samhället, särskilt i icke-statliga organisationer, kvinnoorganisationer och andra 
frivilliga organisationer som tillhandahåller specialiststöd, och medlemsstaterna uppmanas 
härvidlag att stödja dessa organisationers verksamhet och samarbeta med dem när det gäller 
stöd till våldsoffer, och då särskilt kvinnliga våldsoffer. 

Information och översättning

Föredragandena understryker också behovet av att den skyddade personen får information och 
stöd på ett lättbegripligt sätt och på ett lättillgängligt språk, anpassat till behoven hos den 
skyddade personen. När de skyddade personerna inte förstår eller talar språket som används 
vid förfaranden som rör erkännandet av och verkställbarheten hos skyddsåtgärderna 
uppmanar föredragandena de behöriga myndigheterna att tillhandahålla översättning och/eller 
tolkning på ett lättfattligt språk, med hänsyn till offrets behov och situation.

Ökad medvetenhet 

För att bättre kunna informera personer om deras rättigheter anser föredragandena att det är 
viktigt att medlemsstaterna bifogar information om den fria rörligheten för skyddsåtgärderna 
och det enhetliga intyget i sina utbildningar och informationskampanjer om brottsofferskydd. 
För att ge ytterligare eftertryck åt denna sida av saken uppmuntrar även föredragandena 
kommissionen att inkludera lämplig information om de skyddsåtgärder som medlemsstaterna 
tillhandahåller på sin e-juridikportal som är öppen för alla.

Avtryck i lagstiftningen

Föredragandena är tacksamma för de förklaringar som tillhandahållits av kommissionen 
genom dess generaldirektorat för rättvisa, frihet och säkerhet, samt för de givande 
diskussionerna med skuggföredragandena och det danska ordförandeskapet i EU. 
Föredragandena vill också uttrycka sin tacksamhet för de synpunkter som förts fram av 
organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer om rättigheterna för, stöd till och 
skydd för brottsoffer.


