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Ändringsförslag 89
Carmen Romero López, Silvia Costa

Initiativ till direktiv
Beaktandeled -1 (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionen, särskilt artikel 3.2,

Or. en

Ändringsförslag 90
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Beaktandeled -1 (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionen, särskilt artikel 3.2,

Or. fr

Ändringsförslag 91
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Beaktandeled -1 (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

med beaktande av artikel 3.2 i fördraget 
om Europeiska unionen där det står att 
unionen ska ”erbjuda sina medborgare ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa 
utan inre gränser, där den fria rörligheten 
för personer garanteras samtidigt som 
lämpliga åtgärder vidtas avseende [...] 
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förebyggande och bekämpande av 
brottslighet”,

Or. es

Motivering

Detta ger en bättre rättslig grund för skyddsordern. Den mekanism för straffrättsligt 
samarbete som beskrivs i artikel 82.1 är orsak till många av de tekniska diskrepanser som 
uppstår under behandlingen av ordern. Parlamentets rättsliga avdelning har gjort en 
undersökning och menar att denna artikel, som efterlyser respekt för och skydd av 
grundläggande rättigheter, skulle vara en bättre grund för att få erkännande av skyddsordern 
att gälla omedelbart i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 92
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.2 i fördraget om 
Europeiska unionen anges följande: 
”Unionen ska erbjuda sina medborgare 
ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa utan inre gränser, där den fria 
rörligheten för personer garanteras 
samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas 
avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, 
invandring samt förebyggande och 
bekämpande av brottslighet”.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Skäl 4

Initiativets text Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets resolution av den
2 februari 2006 om den aktuella 

(4) Europaparlamentets resolution av den
26 november 2009 om avskaffande av 
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situationen i bekämpningen av våld mot 
kvinnor och eventuella framtida åtgärder 
rekommenderar att medlemsstaterna 
utformar en nolltoleranspolitik 
beträffande alla former av våld mot 
kvinnor och uppmanar medlemsstaterna 
att vidta lämpliga åtgärder för att 
garantera bättre skydd och stöd för 
faktiska och potentiella offer.

våld mot kvinnor1:

a) som med hänvisning till FN:s 
åtgärdsplattform från Beijing definierar 
våld mot kvinnor som samtliga 
könsbaserade våldshandlingar som 
resulterar i, eller kan resultera i, fysiska, 
sexuella eller psykiska skador eller 
lidanden för kvinnor, inklusive hot om 
sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 
berövande av frihet,
b) som med hänvisning till FN:s 
åtgärdsplattform i Beijing anger att våld 
mot kvinnor är ett uttryck för den 
historiskt sätt ojämlika maktbalansen 
mellan kvinnor och män;
c) uppmanar medlemsstaterna att 
förbättra den nationella lagstiftningen 
och politiken mot alla former av våld mot 
kvinnor för att angripa orsakerna till 
våldet mot kvinnor, inte minst genom 
förebyggande åtgärder, och uppmanar 
EU att garantera alla våldsoffers rätt till 
hjälp och stöd. I Europaparlamentets 
resolution av den 10 februari 2010 om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
Europeiska unionen – 20092 stöder 
parlamentet det spanska 
ordförandeskapets förslag om att inrätta 
den europeiska skyddsordern för 
våldsoffer och ett för hela EU gemensamt 
telefonnummer för bistånd till våldsoffer.
––––––––––
1 P7_TA(2009)0098.
2 P7_TA(2009)0021.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Skäl 4

Initiativets text Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets resolution av den 
2 februari 2006 om den aktuella 
situationen i bekämpningen av våld mot 
kvinnor och eventuella framtida åtgärder 
rekommenderar att medlemsstaterna 
utformar en nolltoleranspolitik 
beträffande alla former av våld mot 
kvinnor och uppmanar medlemsstaterna 
att vidta lämpliga åtgärder för att
garantera bättre skydd och stöd för 
faktiska och potentiella offer.

(4) I Europaparlamentets resolution av den 
26 november 2009 om avskaffande av 
våld mot kvinnor uppmanas
medlemsstaterna att utforma heltäckande 
nationella handlingsplaner för att 
avskaffa alla former av våld mot kvinnor
inklusive kvinnlig könsstympning, 
”hedersmord”, människohandel och våld 
i hemmet samt att vidta konkreta åtgärder 
för att kriminalisera könsbetingat våld. De 
nationella handlingsplanerna bör även 
inkludera åtgärder för att inrätta en 
effektiv metod för insamlande av statistik 
om könsbetingat våld.

Or. en

Ändringsförslag 95
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Skäl 4

Initiativets text Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets resolution av den 
2 februari 2006 om den aktuella situationen 
i bekämpningen av våld mot kvinnor och 
eventuella framtida åtgärder 
rekommenderar att medlemsstaterna 
utformar en nolltoleranspolitik beträffande 
alla former av våld mot kvinnor och 
uppmanar medlemsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att garantera bättre 
skydd och stöd för faktiska och potentiella 
offer.

(4) Europaparlamentets resolution av den 
2 februari 2006 om den aktuella situationen 
i bekämpningen av våld mot kvinnor och 
eventuella framtida åtgärder 
rekommenderar att medlemsstaterna 
utformar en nolltoleranspolitik beträffande 
alla former av våld mot kvinnor och 
uppmanar medlemsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att garantera bättre 
skydd och stöd för faktiska och potentiella 
offer, och att i denna inbegripa både 
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fysiska och känslomässiga övergrepp och 
handlingar som undergräver värdigheten 
hos personer som är hotade, förföljda 
eller trakasserade på något sätt.

Or. es

Ändringsförslag 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(4a) För att fastställa orsakerna till våldet 
och förbättra skyddet för offren behövs 
det statistik och uppgifter om våldet som 
är jämförbara på EU-nivå. Därför bör 
medlemsstaterna samla in uppgifter om 
hur många europeiska skyddsorder som 
har begärts, utfärdats och verkställts, 
uppgifter om överträdelser av beslutade 
skyddsåtgärder samt information om de 
olika typerna av brott, t.ex. våld i hemmet, 
tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, 
hedersvåld, misshandel av äldre, 
förföljelse (”stalking”) och trakasserier 
samt andra former av könsbetingat våld. 
Uppgifter om offer för terrorism och 
organiserad brottslighet bör också ingå i 
datainsamlingen. Alla uppgifter bör vara 
uppdelade på kön och överlämnas årligen 
till kommissionen och 
Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 97

Carmen Romero, Silvia Costa

Initiativ till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(4a) För att fastställa orsakerna till våld 
och stärka skyddet av offren är det 
nödvändigt att ha tillgång till statistik och 
jämförbara uppgifter på EU-nivå. Därför 
bör medlemsstaterna samla in uppgifter 
om antalet europeiska skyddsorder som 
begärts, utfärdats och verkställts, 
uppgifter om överträdelser av beslutade 
skyddsåtgärder, och information om olika 
typer av brott, t.ex. våld i hemmet, 
tvångsäktenskap, kvinnlig omskärelse, 
hedersrelaterat våld, förföljelse 
(”stalking”) och trakasserier och andra 
former av könsbetingat våld. Uppgifter 
om offer för terrorism och organiserad 
brottslighet bör också samlas in och alla 
uppgifter delas upp utifrån kön och 
sändas vidare till Eurojust och 
Europeiska kommissionen. 
Kommissionen bör sedan använda dessa 
uppgifter vid utarbetande av en årlig 
rapport som ska läggas fram inför 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten. 

Or. es

Ändringsförslag 98
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(4a) En av fyra européer är ett brottsoffer, 
90 procent av alla skyddsorder som 
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utfärdas avser könsbetingat våld och mer 
än 100 000 kvinnor som bor i EU 
omfattas av en skyddsorder.

Or. en

Ändringsförslag 99

Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(6a) Detta direktiv bör inte endast 
begränsas till offer för könsbetingat våld 
utan bör även omfatta alla typer av offer 
för handlingar eller beteende från andra 
personer som på något sätt kan hota 
personens liv, integritet, värdighet eller 
personliga frihet. De åtgärder som vidtas i 
direktivet bör även syfta till att förebygga 
alla former av trakasserier, bortföranden, 
förföljelse och alla former av indirekt 
tvång. De bör även försöka förebygga nya 
brottsliga handlingar och minska 
följderna och effekterna av tidigare 
handlingar.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att sista meningen i ändringsförslag 5 stryks: ”Direktivet är avsett att tillämpas på 
skyddsåtgärder utfärdade för personer som är eller riskerar att bli offer för brott” eftersom 
hänvisningen till ”riskerar att bli offer” inte är definierad och därför öppnar för godtyckliga 
tolkningar.
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Ändringsförslag 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Initiativ till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(6a) Detta direktiv är tillämpligt på 
skyddsåtgärder i syfte att skydda en 
person mot en annan persons handlingar 
eller beteenden som på något sätt kan 
hota den skyddade personens liv, fysiska 
eller psykiska integritet och värdighet, 
personliga frihet eller sexuella integritet, 
exempelvis genom att förebygga alla 
former av trakasserier, samt trygga den 
skyddade personens personliga frihet, 
exempelvis genom att förhindra 
bortföranden, förföljelse och andra 
former av indirekt tvång med 
målsättningen att förebygga nya brott 
eller minska konsekvenserna av tidigare 
brott. Det är viktigt att understryka att 
direktivet gäller skyddsåtgärder i syfte att 
skydda alla offer, inte enbart offer för 
könsbetingat våld. Direktivet är avsett att 
tillämpas på skyddsåtgärder utfärdade för 
personer som är eller riskerar att bli offer 
för brott. Det finns olika typer av våld som 
drabbar kvinnor i medlemsstaterna och 
som kan variera beroende på kulturell 
tradition, etnisk bakgrund, mentalitet och 
social bakgrund.

Or. en

Ändringsförslag 101
Heidi Hautala 

Initiativ till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(6a) Detta direktiv är tillämpligt på 
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skyddsåtgärder i syfte att skydda en 
person mot en annan persons handlingar 
eller beteenden som på något sätt kan 
hota den skyddade personens liv, fysiska 
eller psykiska integritet och värdighet, 
personliga frihet eller sexuella integritet, 
exempelvis genom att förebygga alla 
former av trakasserier, samt trygga den 
skyddade personens personliga frihet, 
exempelvis genom att förhindra 
bortföranden, förföljelse och andra 
former av indirekt tvång med 
målsättningen att förebygga nya brott 
eller minska konsekvenserna av tidigare 
brott. Det är viktigt att understryka att 
direktivet gäller skyddsåtgärder i syfte att 
skydda alla offer, inte enbart offer för 
könsbetingat våld. Direktivet är avsett att 
tillämpas på skyddsåtgärder utfärdade för 
personer som är offer för brott eller 
enskilda personer som identifierats och 
utpekats av rättsliga eller motsvarande 
myndigheter som potentiella offer för 
framtida brott eller andra skadliga 
handlingar som begåtts mot dem av en 
person eller flera personer som de känner 
eller som är kända för att orsaka fara.

Or. en

Ändringsförslag 102
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(6b) Medlemsstaterna bör även underlätta 
utfärdande av en europeisk skyddsorder 
för att skydda familjemedlemmar som är 
bosatta tillsammans med ett offer som 
redan skyddas av en europeisk 
skyddsorder.

Or. en
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Motivering

Man kan föreställa sig en situation där den enda familjemedlemmen till offret (som redan 
skyddas av en europeisk skyddsorder) omfattas av nationella skyddsåtgärder mot samma 
gärningsman. Om familjemedlemmen vill flytta till samma ort som offret skulle 
myndigheterna beakta familjemedlemmens relation till offret när de beslutar att bevilja eller 
inte bevilja en europeisk skyddsorder.

Ändringsförslag 103
Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Skäl 7

Initiativets text Ändringsförslag

(7) För att kunna förhindra att ett nytt brott 
begås mot offret i den verkställande staten 
bör denna stat ges en rättslig grund för att 
erkänna det beslut som tidigare antagits i 
den utfärdande staten till förmån för offret, 
samtidigt som man ser till att det inte blir 
nödvändigt för offret att inleda nya 
förfaranden eller att på nytt lägga fram 
bevis i den verkställande staten som om 
den utfärdande staten inte hade antagit 
beslutet.

(7) För att kunna förhindra att ett nytt brott 
begås mot offret i den verkställande staten 
bör denna stat ges en rättslig grund för att 
erkänna det beslut som tidigare antagits i 
den utfärdande staten till förmån för offret, 
samtidigt som man ser till att det inte blir 
nödvändigt för offret att inleda nya 
förfaranden eller att på nytt lägga fram 
bevis i den verkställande staten som om 
den utfärdande staten inte hade antagit 
beslutet. Man måste dock erkänna att 
finns skillnader i medlemsstaternas 
straffrättsliga förfaranden och 
lagstiftningsförfaranden.

Or. en

Motivering

Alla medlemsstater har olika rättssystem och medlemsstaterna bör kunna anpassa den 
europeiska skyddsordern på det sätt som är mest lämpligt till det egna rättssystemet.
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Ändringsförslag 104
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(7a) Vid tillämpningen av detta direktiv 
bör man minnas att myndigheterna är 
skyldiga att garantera att medborgarna 
omfattas av de grundläggande rättigheter 
som den europeiska skyddsordern är 
avsedd att garantera, att de parter som 
berörs inte belastas med ytterligare 
ekonomiska kostnader, att de förfaranden 
som tillämpas görs så enkla som möjligt 
och att de åtgärder som omfattar både de 
personer som är utsatta för fara och de 
personer som är orsak till fara ska vara 
transparanta.

Or. es

Ändringsförslag 105
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, 
Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Skäl 8

Initiativets text Ändringsförslag

(8) Detta direktiv bör tillämpas och 
verkställas på ett sådant sätt att skyddade 
personer får samma eller motsvarande 
skydd i den verkställande staten som han 
skulle ha fått om skyddsåtgärden 
ursprungligen hade utfärdats i den staten, 
varvid varje form av diskriminering 
undviks.

(8) Detta direktiv bör tillämpas och 
verkställas på ett sådant sätt att skyddade 
personer får samma eller motsvarande 
skydd i den verkställande staten som han 
skulle ha fått om skyddsåtgärden 
ursprungligen hade utfärdats i den staten, 
varvid varje form av diskriminering 
undviks. Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att den 
skyddade personen inte åsamkas några 
ekonomiska kostnader när han eller hon 
begär att en europeisk skyddsorder ska 
utfärdas.
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Or. en

Motivering

Vi föreslår att man stryker uttrycket ”eventuella” i förhållande till offret eftersom det inte är 
fastställt och öppnar för godtyckliga tolkningar (föredragandens ändringsförslag nr 9).

Ändringsförslag 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Skäl 8

Initiativets text Ändringsförslag

(8) Detta direktiv bör tillämpas och 
verkställas på ett sådant sätt att skyddade 
personer får samma eller motsvarande 
skydd i den verkställande staten som han 
skulle ha fått om skyddsåtgärden 
ursprungligen hade utfärdats i den staten, 
varvid varje form av diskriminering 
undviks.

(8) Detta direktiv bör tillämpas och 
verkställas på ett sådant sätt att skyddade 
personer får samma eller motsvarande 
skydd i den verkställande staten som han 
skulle ha fått om skyddsåtgärden 
ursprungligen hade utfärdats i den staten, 
varvid varje form av diskriminering 
undviks. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska då i enlighet med
sin nationella lagstiftning vidta alla 
lämpliga åtgärder som på ett effektivt sätt 
innebär fortsatt skydd för den skyddade 
personen i den verkställande staten. De 
ekonomiska kostnaderna för utfärdandet 
av den europeiska skyddsordern ska inte 
läggas på den skyddade personen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8a) Med hänsyn till de olika 
rättssystemen i medlemsstaterna bör hög 
flexibilitet medges i mekanismen för 
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samarbete mellan medlemsstaterna enligt 
detta direktiv. När en verkställande stat 
mottagit en europeisk skyddsorder bör 
denna stat få lov att verkställa ordern på 
det sätt som är lämpligast enligt dess eget 
rättssystem inom ramen för en allmän 
skyldighet att agera. 

Or. en

Ändringsförslag 108
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8a) Med beaktande av de olika rättsliga 
systemen i medlemsstaterna förefaller det 
lämpligt att tillämpa en hög grad av 
flexibilitet i mekanismen för samarbete 
mellan medlemsstaterna inom ramen för 
detta direktiv. Efter att ha tagit emot en 
europeisk skyddsorder ska den 
verkställande staten, samtidigt som den 
omfattas av en övergripande skyldighet att 
agera, tillåtas att verkställa ordern på det 
sätt som är mest lämpligt mot bakgrund 
av denna stats eget rättssystem, och vidta 
alla motsvarande åtgärder som 
åstadkommer en likvärdig skyddsnivå i 
enlighet med dess nationella lagstiftning i 
liknande fall, för att säkerställa skyddet av 
den skyddade personen.
Detta kan innebära att den åtgärd som 
vidtas i den verkställande staten 
begreppsmässigt och juridiskt sett är 
oberoende av den ursprungliga åtgärd 
som vidtogs i den utfärdande staten och 
som ligger till grund för den europeiska 
skyddsordern.

Or. {FR}fr
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Motivering

Cet amendement vise à améliorer le texte actuel de l'amendement 10 concernant la cohérence 
entre la mesure de protection initialement adoptée par l'Etat d'émission et celle ordonnée par 
l'Etat d'éxécution en vertu d'une décision de protection européenne. L'idée principale étant 
que la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour 
la victime", en lien avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'Etat d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection prévue 
par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne -
en lien avec l'amendement 52.

Ändringsförslag 109
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8a) Möjlighet att överklaga bör också 
övervägas för skyddade personer vars 
europeiska skyddsorder eller ansökan om 
en sådan order har förvägrats av den 
utfärdande staten eller en verkställande 
stat eller den som de facto har nekats 
tillräckligt skydd i den verkställande 
staten på grund av att den verkställande 
staten inte har vidtagit tillräckliga 
åtgärder som reaktion på den europeiska 
skyddsordern.

Or. en

Motivering

Möjlighet att överklaga bör finnas för skyddade personer i fall där myndigheterna berövar 
personen hans eller hennes rättigheter i strid med bestämmelserna i direktivet.
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Ändringsförslag 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8b) När medlemsstaterna genomför 
direktivet bör de överväga att införa 
förfaranden som gör det möjligt för den 
skyddade personen och den person som 
orsakar fara att vid behov yttra sig innan 
en europeisk skyddsorder erkänns och 
verkställs, samt möjligheter att överklaga 
beslut om att erkänna och verkställa en 
europeisk skyddsorder.

Or. en

Ändringsförslag 111
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8b) Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska informera den 
person som orsakar fara, den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten och 
den skyddade personen om alla åtgärder 
som vidtas på grundval av den europeiska 
skyddsordern. I meddelande till den 
person som orsakar fara ska tillbörlig 
hänsyn tas till den skyddade personens 
intresse av att inte få sin adress eller 
andra kontaktuppgifter avslöjade. Sådana 
uppgifter bör tas bort från meddelandet, 
under förutsättning att adressen eller 
andra kontaktuppgifter inte redan var 
med i det föreläggande eller förbud som 
ålades den person som orsakar fara som 
verkställningsåtgärd.
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Or. fr

Motivering

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 13. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Ändringsförslag 112
Heidi Hautala 

Initiativ till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8b) För att säkerställa en smidig 
tillämpning av direktivet i varje enskilt 
fall ska de behöriga myndigheterna i den 
utfärdande och verkställande staten utöva 
sina befogenheter i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv, med 
beaktande av principen ”ne bis in idem” 
(inte två gånger för samma sak).

Or. en

Motivering

Principen ”ne bis in idem” får inte förbises vid utarbetandet av detta direktiv. Korrekt 
samarbete, utbyte mellan jurisdiktioner och undvikande av dubbelbestraffning är direktivets 
största utmaningar.
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Ändringsförslag 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Skäl 10

Initiativets text Ändringsförslag

(10) I förekommande fall bör det vara 
möjligt att använda elektroniska medel för 
att i praktiken genomföra de åtgärder som 
antagits genom tillämpning av detta 
direktiv, i enlighet med nationella lagar och 
förfaranden.

(10) I förekommande fall bör det vara 
möjligt att använda elektroniska medel för 
att i praktiken genomföra de åtgärder som 
antagits genom tillämpning av detta 
direktiv, i enlighet med nationella lagar och 
förfaranden. Detta får inte bana väg för 
inrättande av en databas för alla skyddade 
personer i Europeiska unionen, eftersom 
detta skulle göra dem ännu mer sårbara 
med tanke på IT-brottsligheten.

Or. en

Ändringsförslag 114
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Skäl 10

Initiativets text Ändringsförslag

(10) I förekommande fall bör det vara 
möjligt att använda elektroniska medel för 
att i praktiken genomföra de åtgärder som 
antagits genom tillämpning av detta 
direktiv, i enlighet med nationella lagar 
och förfaranden.

(10) I förekommande fall, och för att 
förbättra graden av efterlevnad av 
direktivet, bör samtliga tillgängliga 
tekniska medel användas för att förbättra 
skyddet av personer i fara, utan att det 
påverkar den lagstiftning och de 
förfaranden som gäller i varje 
medlemsstat och EU:s lagstiftning om 
skydd av uppgifter. De medel som 
används sträcker sig från telematiska 
instrument som underlättar spårning, 
skydd och övervakning av skyddade 
personer eller personer som är orsak till 
fara, till skapande av EU-databaser hos 
Eurojust och Europol som kan hjälpa de 
behöriga myndigheterna med det utbyte 
av information som krävs för att 
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direktivets mål ska kunna uppnås.

Or. es

Ändringsförslag 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt fall där barn är 
inblandade och i samarbete med lämpliga 
nationella föreningar som arbetar för att 
skydda barn med beaktande av barnets 
intressen vidta nödvändiga åtgärder för 
att se till att barnen får hjälp, stöd och 
skydd.

Or. en

Ändringsförslag 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Initiativ till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt fall som rör psykiskt 
och fysiskt funktionshindrade personer 
och beakta det nödvändiga stöd och den 
medicinska hjälp och psykologhjälp som 
tillhandahålls av medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Särskild uppmärksamhet måste riktas mot psykiskt och fysiskt funktionshindrade personer 



AM\824371SV.doc 21/88 PE445.751v01-00

SV

som ansöker om europeisk skyddsorder.

Ändringsförslag 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Initiativ till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(10b) Eftersom terroristhandlingar 
vanligtvis utförs på internationell nivå av 
okända gärningsmän, lätt får 
uppmärksamhet i media och skapar en 
allmän rädsla i samhället bör 
medlemsstaterna ägna terrorismens offer 
särskild uppmärksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 118
Heidi Hautala 

Initiativ till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga 
åtgärder, såsom informations- och 
upplysningskampanjer, forsknings- och 
utbildningsprogram, i tillämpliga fall i 
samarbete med det civila samhällets 
organisationer, för att öka medvetenheten 
om möjligheten att utfärda europeiska 
skyddsorder och minska risken för att 
människor faller offer för våld. 
Medlemsstaterna bör främja regelbunden 
utbildning av de rättsliga och andra 
behöriga myndigheter som sannolikt kan 
komma i kontakt med offer och 
potentiella offer så att dessa kan erbjuda 
fullgod hjälp.
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Or. en

Motivering

Eftersom det har förekommit krav på att medlemsstaterna ska informera och utbilda sina 
medborgare om europeiska skyddsorderns möjligheter har det här lagts fram som ett skäl.

Ändringsförslag 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel -1 (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel -1
Mål

Detta direktiv innehåller bestämmelser 
som gör det möjligt för en rättslig 
myndighet eller motsvarande i en 
medlemsstat där en skyddsåtgärd har 
utfärdats för att skydda en enskild mot 
brott, eller kränkande eller hotfullt 
beteende från en annan person som kan 
hota den förstnämnda personens liv, 
integritet, värdighet och personliga frihet, 
att utfärda en europeisk skyddsorder 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

Motivering

Vi föreslår att sista delen av artikeln stryks pga. dess tvetydighet, särskilt uttrycken ”eller 
kunde ha varit” och ”i synnerhet”. (föredragandens ändringsförslag nr 24)
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Ändringsförslag 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Artikel -1 (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel -1
Mål

Detta direktiv innehåller bestämmelser 
som möjliggör fri rörlighet för personer 
inom unionen genom att göra det möjligt 
för en rättslig myndighet eller 
motsvarande i en medlemsstat där en 
skyddsåtgärd har utfärdats för att skydda 
en enskild mot brott, kränkande eller 
hotfullt beteende från en annan person 
som kan hota den förstnämnda personens 
liv, fysiska eller psykiska integritet och 
värdighet, personliga frihet eller sexuella 
integritet, att utfärda en europeisk 
skyddsorder som gör det möjligt för en 
behörig myndighet i en annan 
medlemsstat att fortsätta att skydda den 
berörda personen inom den 
medlemsstatens territorium när en 
handling har begåtts som har eller skulle 
kunna vara föremål för straffrättsligt 
förfarande i en domstol som har särskild 
behörighet i brottmål.

Or. en

Ändringsförslag 121
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel -1 (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel -1
Mål
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Detta direktiv innehåller bestämmelser 
som gör det möjligt för en rättslig 
myndighet eller motsvarande i en 
medlemsstat där en skyddsåtgärd har 
utfärdats för att skydda en enskild mot 
brott, eller kränkande eller hotfullt 
beteende från en annan person som kan 
hota hans eller hennes liv, fysiska eller 
psykiska integritet och värdighet, 
personliga frihet eller sexuella integritet, 
att utfärda en europeisk skyddsorder 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

Motivering

I denna artikel beskrivs direktivets syfte. I vissa medlemsstater tillämpas många åtgärder 
förebyggande utifrån ett fastställt hot eller sannolikheten av framtida brott eller andra 
överträdelser. Man kan konstatera att den formulering som föreslås här inte begränsar 
europeiska skyddsordern till endast skyddsåtgärder som följd av en viss (brottslig) handling.

Ändringsförslag 122
Stanimir Ilchev

Initiativ till direktiv
Artikel -1 (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel -1
Mål

Detta direktiv innehåller bestämmelser 
som gör det möjligt för en rättslig 
myndighet eller motsvarande i en 
medlemsstat där en skyddsåtgärd har 
utfärdats, eller där det finns rimliga skäl 
att tro att en order sannolikt kommer att 
utfärdas, för att skydda en enskild mot 
brott, eller kränkande eller hotfullt 
beteende från en annan person som kan 
hota den förstnämnda personens liv, 
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fysiska eller psykiska integritet och 
värdighet, personliga frihet eller sexuella 
integritet, att utfärda en europeisk 
skyddsorder som gör det möjligt för en 
behörig myndighet i en annan 
medlemsstat att fortsätta att skydda den 
berörda personen inom den 
medlemsstatens territorium när en 
handling har begåtts som har eller skulle 
kunna vara föremål för straffrättsligt 
förfarande i en domstol som har särskild 
behörighet i brottmål.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag kommer vi att kunna undvika problemet med huruvida europeiska 
skyddsorderns verkningsområde ska täcka potentiella brottsoffer. I detta fall krävs det endast 
brottsmålsförhandlingar under vilka, utifrån insamlade bevis, ett rimligt antagande kan göras 
om att det är sannolikt att beslut om en skyddsåtgärd kommer att fattas.

Ändringsförslag 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel -1 (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel -1
Mål

Detta direktiv innehåller bestämmelser 
som gör det möjligt för en rättslig 
myndighet eller motsvarande i en 
medlemsstat där en skyddsåtgärd har 
utfärdats för att skydda en enskild mot 
brott, från en annan person som kan hota 
den förstnämnda personens liv, fysiska 
eller psykiska integritet, personliga frihet 
eller sexuella integritet, att utfärda en 
europeisk skyddsorder som gör det möjligt 
för en behörig myndighet i en annan 
medlemsstat att fortsätta att skydda den 
berörda personen inom den 
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medlemsstatens territorium under 
förutsättning att skyddsåtgärden vidtogs 
inom ramen för ett straffrättsligt 
förfarande efter det att en brottslig 
handling begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Initiativ till direktiv
Artikel -1 (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel -1
Mål

Detta direktiv innehåller bestämmelser 
som gör det möjligt för en rättslig 
myndighet eller motsvarande i en 
medlemsstat där en skyddsåtgärd har 
utfärdats för att skydda en enskild mot 
brott, från en annan person som kan hota 
den förstnämnda personens liv, fysiska 
eller psykiska integritet, personliga frihet 
eller sexuella integritet, att utfärda en 
europeisk skyddsorder som gör det möjligt 
för en behörig myndighet i en annan 
medlemsstat att fortsätta att skydda den 
berörda personen inom den 
medlemsstatens territorium under 
förutsättning det att skyddsåtgärden 
vidtogs inom ramen för ett straffrättsligt 
förfarande efter att en brottslig handling 
begåtts.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 1

Initiativets text Ändringsförslag

1) europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av 
en medlemsstat i syfte att underlätta för en 
annan medlemsstat att i förekommande 
fall vidta skyddsåtgärder enligt sin egen 
nationella lagstiftning för att skydda en 
persons liv, fysiska och psykiska integritet, 
frihet eller sexuella integritet.

2) europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av
en rättslig myndighet eller motsvarande i 
en medlemsstat på grundval av vilket en 
rättslig myndighet eller motsvarande i en 
annan medlemsstat vidtar en lämplig
åtgärd eller åtgärder enligt sin egen 
nationella lagstiftning för att fortsätta att
skydda den skyddade personen.

(blir artikel 1.2)

Or. en

Motivering

Ändrad ordning mellan de två första definitionerna för att bättre fokusera på skillnaden 
mellan en skyddsåtgärd och europeiska skyddsordern. På liknande sätt innebär struken 
upprepning av en lista över vad som ska skyddas att läsaren kan fokusera på den nämnda 
skillnaden. En skyddsåtgärd ska skydda individen direkt medan en europeisk skyddsorder ska 
utvidga det geografiska tillämpningsområdet för det skydd som givits genom 
skyddsåtgärderna. Plural “eller åtgärder” har lagts till.

Ändringsförslag 126
Stanimir Ilchev

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 1

Initiativets text Ändringsförslag

1) europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av 
en medlemsstat i syfte att underlätta för 
en annan medlemsstat att i 
förekommande fall vidta skyddsåtgärder 
enligt sin egen nationella lagstiftning för 
att skydda en persons liv, fysiska och 
psykiska integritet, frihet eller sexuella 

1) europeisk skyddsorder: ett avgörande 
fattat av en rättslig eller motsvarande 
myndighet i en medlemsstat om en 
skyddsåtgärd som antas eller sannolikt 
kommer att antas enligt bestämmelserna i 
denna artikel utifrån vilken en rättslig 
eller motsvarande myndighet i en annan 
medlemsstat kan vidta lämpliga 
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integritet. skyddsåtgärder enligt sin egen nationella 
lagstiftning för att fortsätta att skydda den 
skyddade personen.

Or. en

Motivering

Förtydligande ändring som kompletterar det föregående ändringsförslaget.

Ändringsförslag 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 1

Initiativets text Ändringsförslag

1) europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av 
en medlemsstat i syfte att underlätta för en 
annan medlemsstat att i förekommande fall 
vidta skyddsåtgärder enligt sin egen 
nationella lagstiftning för att skydda en 
persons liv, fysiska och psykiska integritet, 
frihet eller sexuella integritet.

1) europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av 
en medlemsstat inom ramen för 
straffrättsliga förfaranden efter att en 
brottslig handling begåtts i syfte att 
underlätta för en annan medlemsstat att i 
förekommande fall vidta skyddsåtgärder 
enligt sin egen nationella lagstiftning för 
att skydda en persons liv, fysiska och 
psykiska integritet, frihet eller sexuella 
integritet.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för detta initiativ bör begränsas till straffrätten enligt artikel 76.b i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om medlemsstaternas initiativrätt och artikel 
82.1a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Ändringsförslag 128
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av 
en medlemsstat i syfte att underlätta för en 
annan medlemsstat att i förekommande fall 
vidta skyddsåtgärder enligt sin egen 
nationella lagstiftning för att skydda en 
persons liv, fysiska och psykiska integritet, 
frihet eller sexuella integritet.

1. europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av 
en medlemsstat i syfte att underlätta för en 
annan medlemsstat att i förekommande fall 
vidta skyddsåtgärder enligt sin egen 
nationella lagstiftning för att skydda en 
persons liv, fysiska och psykiska integritet, 
frihet, värdighet eller sexuella integritet.

Or. es

Ändringsförslag 129
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 2

Initiativets text Ändringsförslag

2) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat 
där en person som är orsak till fara åläggs 
en eller flera av de skyldigheter eller ett 
eller flera av de förbud som anges i 
artikel 2.2, förutsatt att överträdelsen av 
sådana skyldigheter eller förbud utgör ett 
brott enligt den berörda medlemsstatens 
lagstiftning eller annars kan bestraffas 
med frihetsberövande i den 
medlemsstaten.

2) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
i den utfärdande staten i enlighet med 
dess nationella lagstiftning och 
förfaranden varigenom en eller flera 
personer som är eller sannolikt kommer 
att vara orsak till fara åläggs en eller flera 
av de skyldigheter eller ett eller flera av de 
förbud som anges i artikel 2.2 för att ge en 
skyddad person skydd mot en handling 
som kan hota hans eller hennes liv, 
fysiska eller psykiska integritet och 
värdighet, personliga frihet eller sexuella 
integritet.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att man stryker ordet "brott” i sista delen av den text som föredragandena 
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föreslagit i ändringsförslag 26 eftersom hänvisningen till brott kan göra åtgärden omöjlig att 
tillämpa i vissa medlemsstater.

Ändringsförslag 130
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 2

Initiativets text Ändringsförslag

2) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat 
där en person som är orsak till fara åläggs 
en eller flera av de skyldigheter eller ett 
eller flera av de förbud som anges i 
artikel 2.2, förutsatt att överträdelsen av 
sådana skyldigheter eller förbud utgör ett 
brott enligt den berörda medlemsstatens 
lagstiftning eller annars kan bestraffas 
med frihetsberövande i den
medlemsstaten.

1) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits
i den utfärdande staten i enlighet med 
dess nationella lagstiftning och 
förfaranden varigenom en eller flera 
personer som är orsak till fara åläggs en 
eller flera av de skyldigheter eller ett eller 
flera av de förbud som anges i artikel 2.2 
för att ge en skyddad person skydd mot 
brott som kan hota dennas liv, fysiska 
eller psykiska integritet, värdighet, 
privatliv, personliga frihet eller sexuella 
integritet.

(blir artikel 1.1)

Or. en

Motivering

Ändrad ordning mellan de två första definitionerna för att bättre fokusera på skillnaden 
mellan en skyddsåtgärd och den europeiska skyddsordern. I detta ändringsförslag läggs även 
privatliv till på listan över vad som ska skyddas.

Ändringsförslag 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 2

Initiativets text Ändringsförslag

2) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat 
där en person som är orsak till fara åläggs 

2) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits
i den utfärdande staten inom ramen för 
dess straffrättsliga förfaranden varigenom 
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en eller flera av de skyldigheter eller ett 
eller flera av de förbud som anges i 
artikel 2.2, förutsatt att överträdelsen av 
sådana skyldigheter eller förbud utgör ett 
brott enligt den berörda medlemsstatens 
lagstiftning eller annars kan bestraffas 
med frihetsberövande i den 
medlemsstaten.

en person som är orsak till fara åläggs en 
eller flera av de skyldigheter eller ett eller 
flera av de förbud som anges i artikel 2.2 
för att ge en skyddad person skydd mot 
brott som kan hota dennas liv, fysiska 
eller psykiska integritet, personliga frihet 
eller sexuella integritet.

Or. en

Ändringsförslag 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 2

Initiativets text Ändringsförslag

2) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat 
där en person som är orsak till fara åläggs 
en eller flera av de skyldigheter eller ett 
eller flera av de förbud som anges i 
artikel 2.2, förutsatt att överträdelsen av 
sådana skyldigheter eller förbud utgör ett 
brott enligt den berörda medlemsstatens 
lagstiftning eller annars kan bestraffas 
med frihetsberövande i den 
medlemsstaten.

2) skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits
i den utfärdande staten inom ramen för 
dess straffrättsliga förfaranden varigenom 
en person som är orsak till fara åläggs en 
eller flera av de skyldigheter eller ett eller 
flera av de förbud som anges i artikel 2.2 
för att ge en skyddad person skydd mot 
brott som kan hota dennas liv, fysiska 
eller psykiska integritet, personliga frihet 
eller sexuella integritet.

Or. en

Ändringsförslag 133
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat 
där en person som är orsak till fara åläggs 

2. skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat i 
samband med ett straffrättsligt förfarande 
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en eller flera av de skyldigheter eller ett 
eller flera av de förbud som anges i 
artikel 2.2, förutsatt att överträdelsen av 
sådana skyldigheter eller förbud utgör ett 
brott enligt den berörda medlemsstatens 
lagstiftning eller annars kan bestraffas 
med frihetsberövande i den 
medlemsstaten.

med anledning av ett brott som begåtts av 
en person som är orsak till fara och där 
denna person åläggs en eller flera av de 
skyldigheter eller ett eller flera av de 
förbud som anges i artikel 2.2, för att 
skydda den skyddade personens liv, 
fysiska eller psykiska integritet, frihet 
eller sexuella integritet.

Or. de

Motivering

Europeiska skyddsordern ska endast avse åtgärder som omfattas av straffrätten.

Ändringsförslag 134
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 2

Initiativets text Ändringsförslag

4. skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat 
där en person som är orsak till fara åläggs 
en eller flera av de skyldigheter eller ett 
eller flera av de förbud som anges i 
artikel 2.2.

4. skyddsåtgärd: ett beslut som har antagits 
av en behörig myndighet i en medlemsstat 
där en fysisk person som är orsak till fara 
åläggs en eller flera av de skyldigheter eller 
ett eller flera av de förbud som anges i 
artikel 2.2 eller organisationer som hotar 
säkerheten eller värdigheten för personer 
för vilka skyddsorder har utfärdats.

Or. es

Motivering

Det finns tillfällen när den exakta källan till hoten är oklar, men de hot som de utgör för 
enskilda i hela Europeiska unionen är desamma. Den organiserade brottsligheten är ett 
typexempel.
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Ändringsförslag 135
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) En skyldighet att avhålla sig från att 
beträda vissa lokaliteter, platser eller 
fastställda områden där den skyddade 
personen bor eller som den skyddade 
personen besöker.

a) Ett förbud mot att beträda vissa
lokaliteter, platser eller fastställda områden 
där den skyddade personen bor, arbetar, 
studerar eller som den skyddade personen 
besöker.

Or. en

Ändringsförslag 136
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) En skyldighet att avhålla sig från att
beträda vissa lokaliteter, platser eller 
fastställda områden där den skyddade 
personen bor eller som den skyddade 
personen besöker.

a) Ett förbud mot att beträda de lokaliteter, 
platser eller fastställda områden där den 
skyddade personen bor, arbetar eller som 
den skyddade personen besöker.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att ordet “vissa” ersätts av ”de” i föredragandens ändringsförslag 31 pga. att 
vissa inte är lämpligt eftersom ”lokaliteter, platser eller fastställda områden” anges i 
skyddsordern.
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Ändringsförslag 137
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) En skyldighet att undvika kontakt med 
den skyddade personen.

d) Skyldighet att undvika alla former av 
kontakt med den skyddade personen, även 
via telefon, elektroniskt eller via brev eller 
fax eller på något annat sätt. 

Or. de

Motivering

Precisering och förtydligande.

Ändringsförslag 138
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) En skyldighet att undvika kontakt med 
den skyddade personen.

d) Ett förbud mot att kontakta den 
skyddade personen överhuvudtaget, 
inklusive via e-post, telefon, fax eller brev.

Or. en

Ändringsförslag 139
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) En skyldighet att undvika kontakt med
den skyddade personen.

d) Ett förbud mot att kontakta den 
skyddade personen, antingen personligen 
eller via meddelande i pappersform, 
lagade medier eller per telefon, eller via 
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elektroniska eller telematiska medier.

Or. es

Ändringsförslag 140
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) En skyldighet att undvika kontakt med 
den skyddade personen.

d) Ett förbud mot eller reglering av
kontakt, i alla former eller i någon 
angiven form, med den skyddade 
personen, inklusive via telefon, e-post, 
brev, fax, genom andra personer eller på 
annat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 141
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ea) alla typer av begränsningar som är 
tillämpliga på den person som är orsak till 
fara, när det gäller kontaktförfaranden, 
förmyndarskap, besök eller andra 
omständigheter som rör minderåriga.

Or. es

Ändringsförslag 142
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Initiativets text Ändringsförslag

ea) Något som motsvarar en angiven 
skyldighet eller förbud som åligger en 
person som orsakar fara, för att skydda en 
enskild skyddad persons säkerhet mot 
eventuella handlingar från den angivna 
person som orsakar fara.

Or. en

Motivering

Betoning av motsvarighet för att skapa en koppling till den föregående förteckningen. Anger 
dessutom minimivillkor genom: 1) en specificerad skyldighet för 2) en person 3) att skydda 4) 
en annan person 5) från denna person.

Ändringsförslag 143
Barbara Matera

Initiativ till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska underrätta rådets 
generalsekretariat om vilken eller vilka 
rättsliga myndigheter som enligt dess 
nationella lagstiftning är behöriga att 
utfärda en europeisk skyddsorder och att i 
enlighet med detta direktiv erkänna en 
sådan order när medlemsstaten är 
utfärdande stat eller verkställande stat.

1. Varje medlemsstat ska, när detta 
direktiv antas, meddela rådets 
generalsekretariat och kommissionen 
vilken eller vilka rättsliga myndigheter som 
enligt dess nationella lagstiftning är 
behöriga att utfärda en europeisk 
skyddsorder och att i enlighet med detta 
direktiv erkänna en sådan order. Den 
förteckning som tagits fram ska göras 
tillgänglig för alla medlemsstater och de 
måste meddela alla ändringar i 
förteckningen.

Or. it
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Ändringsförslag 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Initiativ till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska underrätta rådets 
generalsekretariat om vilken eller vilka 
rättsliga myndigheter som enligt dess 
nationella lagstiftning är behöriga att 
utfärda en europeisk skyddsorder och att i 
enlighet med detta direktiv erkänna en 
sådan order när medlemsstaten är 
utfärdande stat eller verkställande stat.

1. Varje medlemsstat ska underrätta rådets 
generalsekretariat och kommissionen om 
vilken eller vilka rättsliga eller 
motsvarande myndigheter som enligt dess 
nationella lagstiftning är behöriga att 
utfärda en europeisk skyddsorder och att i 
enlighet med detta direktiv erkänna en 
sådan order när medlemsstaten är 
utfärdande stat eller verkställande stat.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater hanterar myndigheter med liknande behörighet som rättsliga 
myndigheter frågor rörande skyddsåtgärder. Därför föreslår jag att motsvarande 
myndigheter också ska tillåtas agera som behöriga myndigheter i enlighet med direktivet.

Ändringsförslag 145
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Med undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna utse icke rättsliga 
myndigheter till behöriga myndigheter för 
att fatta beslut i enlighet med detta 
direktiv, under förutsättning att dessa 
myndigheter är behöriga att fatta 
liknande beslut i enlighet med dess 
nationella lagstiftning och förfaranden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 146
Norica Nicolai

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

Initiativets text Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som väljer att utse en 
icke-rättslig myndighet ska omedelbart 
informera rådet och kommissionen om 
detta beslut och tillhandahålla 
institutionerna en heltäckande 
bedömningsrapport om respektive 
icke-rättsliga myndighets behörigheter så 
att dess rättsliga behörighet att genomföra 
skyldigheterna i direktivet kan fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 147
Salvatore Iacolino

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

Initiativets text Ändringsförslag

3a. Ett EU-register över offer bör 
upprättas för att förbättra det skydd som 
erbjuds. Endast medlemsstaternas 
rättsliga myndigheter, Eurojust och 
Europol ska ha tillgång till detta register. 
De uppgifter och den information som 
samlas in och förvaras i registret ska 
bidra till att förbättra skyddet för offren 
och vara till hjälp i det förebyggande 
arbetet. Kommissionen ska efter att ha fått 
en tillbörligt motiverad begäran från de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna tillhandahålla 
uppgifterna och informationen.

Or. it
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Motivering

Ett EU-register skulle innebära att personer som behöver skydd kan identifieras snabbt utan 
att behöva gå via andra kanaler. Informationen i registret, som endast behöriga myndigheter 
ska ha tillgång till, ska också kunna tillhandahålla uppgifter för forskning och statistisk 
behandling som kan användas för planering av långsiktiga strategier för varje brottskategori.

Ändringsförslag 148
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 4a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 4a
Europeiskt register över skyddsorder, 

skyddade personer och personer som är 
orsak till fara

1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska, via organ som 
Eurojust eller Europol, upprätta 
europeiska rättsliga och rättstillämpande 
databaser i enda syfte att se till att dessa 
myndigheter har tillgång till de verktyg 
som krävs för att uppnå målen i direktivet. 
Dessa register ska omfattas av den 
nationella och europeiska lagstiftningen 
om skydd av uppgifter och ska vara 
utrustade med den högsta graden av 
säkerhetsskydd och skydd av privatlivet. 
2. Ett register över europeiska 
skyddsorder ska upprättas och i registret 
ska åtminstone de skyddade personernas 
namn och bostadsort, den utfärdande, 
verkställande och kontrollerande statens 
namn, uppgifter om de skyddsåtgärder 
som ingår och namnen på de personer 
som är direkt ansvariga för verkställandet 
av dessa åtgärder anges.
3. Ett register över personer som är orsak 
till fara ska upprättas och i registret ska 
innehålla dessa personers namn och 
bostadsort, uppgifter om vilka 
begränsningar de måste följa och vilka 
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rättsliga beslut som rör dem. 
4. De behöriga myndigheter som utsetts av 
varje medlemsstat ska inrätta ett 
förfarande som innebär att information 
vidarebefordras direkt varje gång ett nytt 
ärende förs in i dessa register och att de 
skyddade personerna, de personer som är 
orsak till fara, och de rättsliga, 
rättstillämpande och administrativa 
myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av skyddsåtgärderna i den 
verkställande staten underrättas utan 
dröjsmål.
5. Meddelande ska skickas till de 
skyddade personerna och till de personer 
som är orsak till fara så att båda parter 
får information om hela omfattningen av 
skyddsåtgärderna och vilka 
begränsningar de berörs av, att de kan 
utnyttja sin rätt att överklaga, sin rätt att 
höras eller andra rättigheter som kan 
gälla i deras situation, och i enlighet med 
lagstiftningen om skydd av uppgifter.

Or. es

Ändringsförslag 149
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. På grundval av en skyddsåtgärd som 
antagits i den utfärdande staten ska en 
rättslig myndighet i den staten eller en 
annan behörig myndighet i enlighet med 
artikel 4.2 endast på begäran av den 
skyddade personen utfärda en europeisk 
skyddsorder efter att ha kontrollerat att 
skyddsåtgärden uppfyller alla krav i 
artikel 3.1.

1. På grundval av en skyddsåtgärd som 
antagits i den utfärdande staten kan en
europeisk skyddsorder utfärdas när en 
skyddad person bestämmer sig för att 
bosätta sig eller redan är bosatt i en 
annan medlemsstat eller han eller hon 
bestämmer sig för att vistas sig eller redan 
vistas i en annan medlemsstat. En rättslig 
eller motsvarande myndighet i den
utfärdande staten kan endast på begäran 
av den skyddade personen eller hans eller 
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hennes juridiska ombud eller förmyndare 
utfärda en europeisk skyddsorder efter att 
ha kontrollerat att skyddsåtgärden 
uppfyller alla krav i artikel 2.2.

Or. fr

Motivering

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 39. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Ändringsförslag 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. På grundval av en skyddsåtgärd som 
antagits i den utfärdande staten ska en 
rättslig myndighet i den staten eller en 
annan behörig myndighet i enlighet med 
artikel 4.2 endast på begäran av den 
skyddade personen utfärda en europeisk 
skyddsorder efter att ha kontrollerat att 
skyddsåtgärden uppfyller alla krav i 
artikel 3.1.

1. På grundval av en skyddsåtgärd som 
antagits i den utfärdande staten ska en 
rättslig myndighet i den staten eller en 
annan behörig myndighet i enlighet med 
artikel 4.2 endast på begäran av den 
skyddade personen eller hans eller hennes 
juridiska ombud eller förmyndare, oavsett 
om den skyddade personen redan har 
flyttat till denna medlemsstat eller inte, 
utfärda en europeisk skyddsorder efter att 
ha kontrollerat att skyddsåtgärden 
uppfyller alla krav i artikel 3.1.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1a. Under förutsättning att de krav som 
anges i artikel 2.2 har uppfyllts kan den 
behöriga myndigheten vägra att utfärda 
en europeisk skyddsorder endast om 
ansökan uppenbarligen och utan tvivel är 
ogrundad och därför helt enkelt obefogad 
för den skyddade personens säkerhet när 
man bland annat beaktar längden av den 
tidsperiod eller de tidsperioder för vilken 
eller vilka den skyddade personen avser 
att stanna i den verkställande staten och 
hur stort behovet av skydd är.

Or. en

Motivering

As unwilling as we should be to grant the Member States any discretion regarding the 
issuance of EPOs, a minimum safety valve must be granted for clearly immaterial requests. If 
indeed there will be as many as 100 000 EPOs issued in Europe, it is inevitable that a small 
fraction of them will be baseless due to, for instance, the person causing danger being in 
long-term custody or medical incapacitation, or an individual applicant demanding 
protection measures in a large number of Member States he or she is for some reason clearly 
not intending to visit. However, this margin of discretion granted to competent authorities 
must be kept as narrow and strict as possible in order to fully respect the rights of victims to 
protection.

Ändringsförslag 152
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1b. En behörig myndighet som vägrar att 
utfärda en europeisk skyddsorder måste 
omedelbart och ex officio tillhandahålla 
den skyddade personen eller personens 
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juridiska ombud eller förmyndare tydliga 
och heltäckande instruktioner om hur 
beslutet kan överklagas.

Or. en

Motivering

Även om myndigheternas beslut omfattas av sekretess måste sökanden kunna överklaga.

Ändringsförslag 153
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den skyddade personen eller dennes 
rättsliga ombud får lämna in en begäran om 
utfärdande av en europeisk skyddsorder 
antingen till den behöriga myndigheten i 
den utfärdande staten eller till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten.

2. Den skyddade personen eller hans eller 
hennes rättsliga ombud eller förmyndare
får lämna in en begäran om utfärdande av 
en europeisk skyddsorder antingen till den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten eller till den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten. 

Om en sådan begäran lämnas in i den 
utfärdande staten ska dess behöriga 
myndighet så snart som möjligt översända 
denna begäran till den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten så att 
den europeiska skyddsordern i 
förekommande fall kan utfärdas.

Om en sådan begäran lämnas in i den 
utfärdande staten ska dess behöriga 
myndighet utan dröjsmål översända denna 
begäran till den behöriga myndigheten i 
den utfärdande staten så att den europeiska 
skyddsordern kan utfärdas av denna 
myndighet.

Or. en

Motivering

Denna artikel behandlar det första steget i förfarandet som är att begära utfärdande av en 
europeisk skyddsorder. Utfärdande av en europeisk skyddsorder görs av myndigheterna i den 
utfärdande staten. Först efter det att den europeiska skyddsordern har utfärdats av den 
utfärdande staten bör det meddelas andra verkställande stater. Av tydlighetsskäl har punkten 
formulerats så att man endast beaktar förbindelsen mellan en verkställande stat och den 
utfärdande staten.
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Ändringsförslag 154
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den skyddade personen eller dennes 
rättsliga ombud får lämna in en begäran om 
utfärdande av en europeisk skyddsorder 
antingen till den behöriga myndigheten i 
den utfärdande staten eller till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten.

2. Den skyddade personen, hans eller 
hennes rättsliga ombud eller förmyndare 
får lämna in en begäran om utfärdande av 
en europeisk skyddsorder antingen till den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten eller till den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten.

Or. fr

Motivering

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 40. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Ändringsförslag 155
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den skyddade personen eller dennes
rättsliga ombud får lämna in en begäran om 
utfärdande av en europeisk skyddsorder 
antingen till den behöriga myndigheten i 
den utfärdande staten eller till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten.

2. Den skyddade personen eller hans eller
hennes rättsliga ombud eller förmyndare
får lämna in en begäran om utfärdande av 
en europeisk skyddsorder antingen till den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten eller till den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten.
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Or. en

Ändringsförslag 156
Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Initiativets text Ändringsförslag

Om en sådan begäran lämnas in i den 
utfärdande staten ska dess behöriga 
myndighet så snart som möjligt översända 
denna begäran till den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten så att 
den europeiska skyddsordern i 
förekommande fall kan utfärdas.

Om en sådan begäran lämnas in i den 
utfärdande staten ska dess behöriga 
myndighet så snart som möjligt översända 
denna begäran till den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten så att 
den europeiska skyddsordern i 
förekommande fall kan utfärdas. Offret 
eller den sökande ska i god tid informeras 
av den utfärdande staten om europeiska 
skyddsorderns innebörd och 
begränsningar.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att offret inte lider av stress i onödan och är mentalt förberedd för
begränsningarna i europeiska skyddsordern.

Ändringsförslag 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. Innan en europeisk skyddsorder 
utfärdas ska den person som är orsak till 
fara ges rätt att höras och rätt att 
överklaga skyddsåtgärden om han eller 
hon inte givits denna rätt under det 
förfarande som lett fram till beslutet om 
skyddsåtgärden.
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Or. es

Ändringsförslag 158
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Den myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 
de skyldigheter som anges i artikel 2.2 ska 
informera den skyddade personen om 
möjligheten att begära en europeisk 
skyddsorder när han avser att flytta till en 
annan medlemsstat. Myndigheten ska råda 
den skyddade personen att lämna in 
ansökan innan denne lämnar den 
utfärdande statens territorium.

3. Den myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 
de skyldigheter som anges i artikel 2.2 ska 
på lämpligt sätt informera den skyddade 
personen eller dennes rättsliga ombud 
eller förmyndare i enlighet med 
förfarandena i den nationella 
lagstiftningen om möjligheten att begära 
en europeisk skyddsorder när han eller hon 
bestämmer sig för att bosätta sig i eller 
redan är bosatt i en annan medlemsstat 
eller han eller hon bestämmer sig för att 
vistas eller redan vistas inom en annan
medlemsstats territorium. Myndigheten 
ska råda den skyddade personen att lämna 
in ansökan innan denne lämnar den 
utfärdande statens territorium och 
informera den skyddade personen om 
möjligheten att begära att en europeisk 
skyddsorder utfärdas i den verkställande 
staten. Offer ska ha möjlighet att vid 
behov begära att bli fysiskt beledsagad av 
en socialarbetare under utfärdandet av en 
europeisk skyddsorder.

Or. en

Motivering

Trots nationella skyddsåtgärder kan ett offer frukta att gärningsmannen med våld ska försöka 
övertala henne eller honom att inte utfärda en europeisk skyddsorder. Den fysiska närvaron 
av en socialassistent kan ge offret självförtroende att gå vidare med ansökan.
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Ändringsförslag 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Den myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 
de skyldigheter som anges i artikel 2.2 ska 
informera den skyddade personen om 
möjligheten att begära en europeisk 
skyddsorder när han avser att flytta till en 
annan medlemsstat. Myndigheten ska råda 
den skyddade personen att lämna in 
ansökan innan denne lämnar den 
utfärdande statens territorium.

3. När en myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 
de skyldigheter som anges i artikel 2.2 ska 
den informera den skyddade personen eller 
hans eller hennes juridiska ombud eller 
förmyndare, vid den tidpunkt när ordern 
utfärdas och på ett sätt som är lämpligt i 
enlighet med förfarandena i den 
nationella lagstiftningen, om möjligheten 
att begära en europeisk skyddsorder när 
han eller hon bestämmer sig för att 
bosätta sig eller redan är bosatt i en 
annan medlemsstat eller han eller hon 
bestämmer sig för att vistas eller redan 
vistas i en annan medlemsstat. 
Myndigheten ska råda den skyddade 
personen att lämna in ansökan innan denne 
lämnar den utfärdande statens territorium, 
och ska informera den skyddade personen 
om möjligheten att begära att en 
europeisk skyddsorder order ska utfärdas 
i den verkställande staten.

Or. es

Ändringsförslag 160
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Den myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 
de skyldigheter som anges i artikel 2.2 ska 
informera den skyddade personen om 
möjligheten att begära en europeisk 

3. Den myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 
de skyldigheter som anges i artikel 2.2 ska 
informera den skyddade personen eller 
hans eller hennes juridiska ombud eller 
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skyddsorder när han avser att flytta till en 
annan medlemsstat. Myndigheten ska råda 
den skyddade personen att lämna in 
ansökan innan denne lämnar den 
utfärdande statens territorium.

förmyndare, på lämpligt sätt, i enlighet 
med förfarandena i den nationella 
lagstiftningen, om möjligheten att begära 
en europeisk skyddsorder när han eller hon
bestämmer sig för att bosätta sig eller 
redan är bosatt i en annan medlemsstat 
eller bestämmer sig för att vistas i eller 
redan vistas i en annan medlemsstat.
Myndigheten ska informera den skyddade 
personen om att han eller hon måste 
lämna in ansökan innan han eller hon
lämnar den utfärdande statens territorium. 
Den ska också informera honom eller 
henne om möjligheten att lämna in 
ansökan när han är bosatt eller redan 
vistas i den verkställande staten.

Or. fr

Motivering

Som ändringsförslag nr 41 ser ut idag förstår man inte riktigt vad som menas: vad som sägs 
är att den verkställande staten är behörig att utfärda en europeisk skyddsorder. Därför måste 
den sista meningen i ändringsförslaget ändras.

Ändringsförslag 161
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Den myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 
de skyldigheter som anges i artikel 2.2 ska 
informera den skyddade personen om 
möjligheten att begära en europeisk 
skyddsorder när han avser att flytta till en 
annan medlemsstat. Myndigheten ska råda 
den skyddade personen att lämna in 
ansökan innan denne lämnar den 
utfärdande statens territorium.

3. En myndighet i en medlemsstat som 
antar en skyddsåtgärd som omfattar en 
eller flera av de skyldigheter som anges i 
artikel 2.2 ska på lämpligt sätt informera 
den skyddade personen eller hans eller 
hennes rättsliga ombud eller förmyndare i 
enlighet med förfarandena i den 
nationella lagstiftningen om möjligheten 
att begära en europeisk skyddsorder för 
den händelse att han eller hon bestämmer 
sig för att bosätta sig i eller redan är 
bosatt i en annan medlemsstat eller han 
eller hon bestämmer sig för att vistas eller 
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redan vistas inom en annan medlemsstats 
territorium. Myndigheten ska råda den 
skyddade personen att lämna in ansökan 
innan personen lämnar den utfärdande 
statens territorium och även informera den 
skyddade personen om möjligheten att 
begära att en europeisk skyddsorder 
utfärdas i den verkställande staten.

Or. en

Motivering

Flyttad från artikel 5.3 till början av artikeln. Av tydlighetsskäl bör punkterna i artikel 5 
flyttas om för att mera tydligt fastställa den kronologiska ordningen i förfarandet.

Ändringsförslag 162
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3a. Innan en europeisk skyddsorder 
utfärdas ska den person som är orsak till 
fara ges rätt att höras och överklaga 
skyddsåtgärden om han eller hon inte haft 
sådana rättigheter under det förfarande 
som ledde fram till beslutet om 
skyddsåtgärd.

Or. de

Ändringsförslag 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) Användningen av eventuella tekniska 
instrument, om sådana finns, som getts 
den skyddade personen för omedelbart 

b) Användningen av eventuella tekniska 
anordningar, om sådana finns, som getts 
den skyddade personen eller den person 
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verkställande av skyddsåtgärden, i 
förekommande fall.

som orsakar skada för omedelbart 
verkställande av skyddsåtgärden, i 
förekommande fall.

Or. en

Ändringsförslag 164
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led ca (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ca) namn, adress, telefon- och 
faxnummer och e-postadress till den 
behöriga myndigheten eller de behöriga
myndigheterna i den verkställande staten,

Or. fr

Motivering

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 45. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Ändringsförslag 165
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led ca (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ca) I tillämpliga fall, namn, adress, 
telefon- och faxnummer, och e-postadress 
för den behöriga myndigheten eller 
myndigheterna i andra verkställande 
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stater där skyddsåtgärder tidigare har 
vidtagits utifrån europeiska skyddsorder 
baserade på samma underliggande 
skyddsåtgärd, eller till vilken europeiska 
skyddsordern utfärdas samtidigt.

Or. en

Ändringsförslag 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) Identifiering av den skyddsåtgärd på 
grundval av vilken den europeiska 
skyddsordern har utfärdats.

d) Identifiering (t.ex. genom ett nummer 
och datum) av den rättsakt som innehåller 
den skyddsåtgärd på grundval av vilken 
den europeiska skyddsordern har utfärdats.

Or. en

Ändringsförslag 167
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led f

Initiativets text Ändringsförslag

f) De skyldigheter och förbud som den 
person som är orsak till fara åläggs genom 
den skyddsåtgärd på vilken den europeiska 
skyddsordern grundar sig, deras längd och 
ett uttryckligt angivande av att 
överträdelse av dem utgör ett brott enligt 
den utfärdande statens lagstiftning eller 
annars kan bestraffas med 
frihetsberövande.

f) De skyldigheter och förbud som den 
person som är orsak till fara åläggs genom 
den skyddsåtgärd på vilken den europeiska 
skyddsordern grundar sig, deras längd och 
ett angivande av eventuella böter eller 
påföljder, om sådana föreligger, som kan 
utfärdas i enlighet med lagstiftningen i 
den utfärdande staten vid överträdelse av 
skyldigheten eller förbudet.

Or. en



PE445.751v01-00 52/88 AM\824371SV.doc

SV

Motivering

Denna formulering motsvarar på ett bättre sätt situationer där en medlemsstats lagstiftning 
tillhandahåller en straffskala och där påföljden i fråga anges av myndigheterna först efter
överträdelsen.

Ändringsförslag 168
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led ha (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ha) Adress, e-post, telefon eller andra 
kontaktuppgifter till den person som är 
orsak till fara.

Or. en

Ändringsförslag 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led ia (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ia) Både den utfärdande staten och den 
verkställande staten ska, i tillämpliga fall, 
med full respekt för yttrandefriheten, 
uppmana medierna och journalisterna att 
anta självreglerande åtgärder för att inom 
ramen för informationsverksamheten se 
till att skydda offrens privat- och 
familjeliv.

Or. en

Motivering

Ett offer som ansöker om en europeisk skyddsorder kan vara allmänt känd i antingen den 
utfärdande eller verkställande staten. För att garantera skydd av uppgifter om offret och hans 
eller hennes säkerhet, bör medierna vara medvetna om hur känsligt det kan vara att 
rapportera eller offentliggöra förekomsten av en europeisk skyddsorder för detta offer.
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Ändringsförslag 170
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. När den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten överför den europeiska 
skyddsordern till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten ska 
den göra detta på ett sätt som lämnar en 
skriftlig uppteckning som möjliggör för 
den verkställande medlemsstaten att 
fastställa äktheten.

1. När den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten överför den europeiska 
skyddsordern till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten ska 
den göra detta på ett sätt som lämnar en 
skriftlig uppteckning som möjliggör för 
den verkställande medlemsstaten att 
fastställa äktheten. Detta skulle bäst kunna 
uppnås genom meddelande om att 
uppgifter om ordern och de personer som 
berörs av den har förts in i den databas 
som anges i artikel 4a.

Or. es

Ändringsförslag 171
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. När den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten överför den europeiska 
skyddsordern till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten ska 
den göra detta på ett sätt som lämnar en
skriftlig uppteckning som möjliggör för 
den verkställande medlemsstaten att 
fastställa äktheten.

1. När den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten överför den europeiska 
skyddsordern till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten ska 
den göra detta på ett sätt som lämnar en 
skriftlig uppteckning som möjliggör för 
den verkställande medlemsstaten att 
fastställa äktheten. All kommunikation ska 
även ske direkt mellan de nämnda 
myndigheterna.

Or. de
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Motivering

Klargörande förtydligande av förfarandet.

Ändringsförslag 172
Nathalie Griesbeck

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. När den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten överför den europeiska 
skyddsordern till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten ska 
den göra detta på ett sätt som lämnar en 
skriftlig uppteckning som möjliggör för 
den verkställande medlemsstaten att 
fastställa äktheten.

1. När den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten överför den europeiska 
skyddsordern till den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten ska 
den göra detta på ett sätt som lämnar en 
skriftlig uppteckning som möjliggör för 
den verkställande medlemsstaten att 
fastställa äktheten. All formell 
kommunikation ska ske direkt mellan 
nämnda behöriga myndigheter.

Or. fr

Motivering

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 49. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Ändringsförslag 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

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

Initiativets text Ändringsförslag

1a. Nödvändiga åtgärder som t.ex. 
möjligheten att begära information i den 
verkställande staten på det språk som 
talas av offret, måste beaktas för att 
minska svårigheterna att kommunicera 
med offret när det gäller att offrets 
möjligheter att förstå skyddsåtgärderna.

Or. en

Motivering

Det är mycket troligt att offer som avser att flytta till en annan stat ställs inför språkproblem 
med den verkställande staten. Det är viktigt att minska dessa hinder för offret.

Ändringsförslag 174
Barbara Matera

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Om den behöriga myndigheten i den 
verkställande eller den utfärdande staten 
inte är känd av den behöriga myndigheten i 
den andra staten, ska den senare 
myndigheten vidta alla nödvändiga 
efterforskningar, inklusive via 
kontaktpunkterna i det europeiska rättsliga 
nätverk som inrättades genom rådets 
gemensamma åtgärd 98/428/RIF av den 
29 juni 1998 om inrättande av ett 
europeiskt rättsligt nätverk, den nationella 
Eurojustmedlemmen eller det nationella 
systemet för samordning av Eurojust, för 
att erhålla den nödvändiga informationen.

2. Om den behöriga myndigheten i den 
verkställande eller den utfärdande staten
eller de utfärdande staterna inte är känd 
av den behöriga myndigheten i den andra 
staten, ska den senare myndigheten vidta 
alla nödvändiga efterforskningar, inklusive 
med hjälp av den förteckning som rådets 
generalsekretariat och kommissionen har 
och via kontaktpunkterna i det europeiska 
rättsliga nätverk som inrättades genom 
rådets gemensamma åtgärd 98/428/RIF av 
den 29 juni 1998 om inrättande av ett 
europeiskt rättsligt nätverk, den nationella 
Eurojustmedlemmen eller det nationella 
systemet för samordning av Eurojust, för 
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att erhålla den nödvändiga informationen.

Or. it

Ändringsförslag 175
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. När en myndighet i den verkställande 
staten som får en europeisk skyddsorder 
inte har behörighet att erkänna den ska 
denna myndighet på tjänstens vägnar 
översända den europeiska skyddsordern till 
den behöriga myndigheten.

3. När en myndighet i den verkställande 
staten som får en europeisk skyddsorder 
inte har behörighet att erkänna den ska 
denna myndighet på tjänstens vägnar 
översända den europeiska skyddsordern till 
den behöriga myndigheten och utan 
dröjsmål informera den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten om 
detta på ett sätt som kan styrkas i skrift.

Or. de

Motivering

Klargörande förtydligande.

Ändringsförslag 176
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) efter mottagande av en europeisk 
skyddsorder som översänds i enlighet med 
artikel 7 erkänna den ordern och i 
förekommande fall vidta alla åtgärder som 
skulle finnas tillgängliga enligt nationell 
lagstiftning i ett liknande fall för att 
garantera den skyddade personens skydd, 
om den inte beslutar att åberopa något av 

a) efter mottagande av en europeisk 
skyddsorder som översänds i enlighet med 
artikel 7 utan dröjsmål erkänna den ordern 
och vidta alla motsvarande åtgärder för att 
säkerställa fortsatt skydd av den skyddade 
personen enligt nationell lagstiftning i ett 
liknande fall, om den inte beslutar att 
åberopa något av skälen för 
icke-erkännande i artikel 9; genom detta 
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skälen för icke-erkännande i artikel 9, ska de åtgärder som antagits av den 
behöriga myndigheten i den verkställande 
staten så långt det är möjligt motsvara den 
skyddsåtgärd som beslutats från början,

Or. en

Ändringsförslag 177
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) efter mottagande av en europeisk 
skyddsorder som översänds i enlighet med 
artikel 7 erkänna den ordern och i 
förekommande fall vidta alla åtgärder som 
skulle finnas tillgängliga enligt nationell 
lagstiftning i ett liknande fall för att 
garantera den skyddade personens skydd, 
om den inte beslutar att åberopa något av 
skälen för icke-erkännande i artikel 9,

a) efter mottagande av en europeisk 
skyddsorder som översänds i enlighet med 
artikel 7 utan dröjsmål erkänna den ordern 
och fatta beslut om att vidta alla åtgärder 
alla åtgärder som är lämpliga i 
sammanhanget för att garantera samma 
nivå av skydd som skulle finnas enligt 
nationell lagstiftning i ett liknande fall för 
att garantera den skyddade personens 
skydd, om den inte beslutar att åberopa 
något av skälen för icke-erkännande i 
artikel 9; de åtgärder som vidtagits och 
den skyddsnivå som tillhandahålls den 
skyddade personen ska motsvara den 
skyddsåtgärd som beslutats i den 
utfärdande medlemsstaten, så långt det är 
möjligt enligt bestämmelserna och 
principerna i den nationella 
lagstiftningen i den verkställande staten,

Or. en

Motivering

This is opposite to the Amendment of the rapporteurs. Here, priority is given to the national 
legislation of the executing State, with emphasis on finding a corresponding protective 
measure from within the national framework. Mutual recognition and cooperation is here
based on the rules and principles of every Member State and focused more on mutual 
recognition on decisions and legal acts imposing a protection measure rather than mutual 
concurrence of legally available means. The opposite approach – correspondence before 
national legal system – would indicate an increased transfer of judicial discretion regarding 
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control mechanisms to the issuing State and, de facto, a demand for substantial 
harmonisation between Member States. It would, in short, mean serious difficulties in 
situations where, due to difference in legal systems, corresponding measures would simply 
not be legally available.

Ändringsförslag 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led aa (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

aa) informera den behöriga myndigheten 
i den utfärdande staten om de tidsfrister 
som fastställts av den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten 
för att fullborda den europeiska 
skyddsordern i syfte att undvika 
icke-erkännande av en europeisk 
skyddsorder,

Or. en

Ändringsförslag 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) i förekommande fall informera den 
person som är orsak till fara om eventuella 
åtgärder som vidtagits i den verkställande 
staten,

b) i förekommande fall informera den 
person som är orsak till fara om eventuella 
åtgärder som vidtagits i den verkställande 
staten, och undvika att avslöja 
information om den skyddade personen, 
som exempelvis hans eller hennes adress 
eller andra kontaktuppgifter, under 
förutsättning att sådan information inte 
omfattas av de skyldigheter eller förbud 
som ålagts den person som orsakar fara,

Or. en
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Ändringsförslag 180
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) Informera den person som är orsak 
till fara, den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten och den skyddade 
personen om alla åtgärder som vidtas i 
enlighet med led a, och, i där det är 
tillämpligt, undvika att avslöja adress eller 
andra kontaktuppgifter till den skyddade 
personen om det kan utsätta den skyddade 
personen för fara.

Or. de

Motivering

Rättsstatliga principer gör det nödvändigt att vidta denna åtgärd och ta hänsyn till offrets 
skyddsbehov.

Ändringsförslag 181
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) om den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten åberopar någon av de 
omständigheter för icke-erkännande som 
beskrivs i artikel 9 ska respektive beslut 
omedelbart meddelas den utfärdande 
staten och den skyddade personen eller 
hans eller hennes juridiska ombud eller 
förmyndare, tillsammans med en 
heltäckande förklaring till motivet för att 
åberopa icke-erkännande,
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Or. en

Ändringsförslag 182
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål informera den skyddade 
personen när maximitiden enligt den 
nationella lagstiftningen för de åtgärder 
som vidtagits för att verkställa den 
europeiska skyddsordern har löpt ut,

Or. en

Ändringsförslag 183
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led bb (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

bb) utan dröjsmål informera den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten på 
ett sätt som kan styrkas skriftligt och ange 
en tidsfrist för inlämnande av uppgifter 
som saknas, om den anser att de uppgifter 
som lämnats tillsammans med europeiska 
skyddsordern i enlighet med artikel 6 är 
ofullständiga,

Or. de

Motivering

Tidsfristen är avsedd att påskynda förfarandet.
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Ändringsförslag 184
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led bb (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

bb) den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål informera den skyddade
personen när maximitiden enligt den 
nationella lagstiftningen för de åtgärder 
som vidtagits för att verkställa den 
europeiska skyddsordern har löpt ut,

Or. en

Ändringsförslag 185
Salvatore Iacolino

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

da) vidta alla åtgärder som krävs för att 
garantera att verkställandet av den 
europeiska skyddsordern även täcker den 
skyddade personens hela familj.

Or. it

Motivering

Vid skyddande av personer måste man även ta tillbörlig hänsyn till hela familjen och 
motsvarande behov av att skydda familjen, även om den inte formellt är erkänd som sådan 
när det gäller barnen. 
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Ändringsförslag 186
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska informera den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten och den skyddade personen om de 
åtgärder som antas i enlighet med denna 
artikel.

utgår

Or. de

Motivering

Ändring till följd av ändringsförslag nr 5 från Manfred Weber.

Ändringsförslag 187
Barbara Matera

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska informera den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten och den skyddade personen om de 
åtgärder som antas i enlighet med denna 
artikel.

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska utan dröjsmål 
informera den person som är orsak till 
fara, informera den behöriga myndigheten 
i den utfärdande staten och den skyddade 
personen om de åtgärder som antas i 
enlighet med denna artikel, utan att avslöja 
kontaktuppgifter till den skyddade 
personen.

Or. it
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Ändringsförslag 188
Anna Maria Corazza Bildt

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska informera den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten och den skyddade personen om de 
åtgärder som antas i enlighet med denna 
artikel.

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska utan dröjsmål
informera den person som orsakar fara, 
den behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten och den skyddade personen om de 
åtgärder som antas i enlighet med denna 
artikel och därvid, när det är lämpligt, 
undvika att röja den skyddade personens 
adress eller andra kontaktuppgifter.

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att den person som orsakar fara är medveten om vad 
skyddsåtgärden innehåller. Om ordern innehåller ett förbud mot att beträda den skyddade 
personens hem måste det fattade beslutet innehålla adressen till den skyddade personens hem. 
Den person som orsakar fara måste informeras om beslutet för att kunna veta vad han eller 
hon inte får göra.

Ändringsförslag 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska informera den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten och den skyddade personen om de 
åtgärder som antas i enlighet med denna 
artikel.

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska utan dröjsmål 
informera den person som orsakar fara, 
den behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten och den skyddade personen om de 
åtgärder som antas i enlighet med denna 
artikel och därvid undvika att röja den 
skyddade personens adress eller andra 
kontaktuppgifter. Den person som orsakar 
fara måste ha möjlighet att överklaga 
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åtgärderna.

Or. en

Motivering

I förslaget anges att den person som orsakar fara ska meddelas villkoren för den nya order 
som utfärdats i den verkställande medlemsstaten, men han eller hon tillåts inte överklaga den. 
Det är möjligt att den verkställande medlemsstaten får tillämpa en order som är oförenlig 
med den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Exempelvis kan en spansk order 
ange att ”du får inte komma till Barcelona” och en brittisk order får ange att ”du får inte 
komma till London”. Men om den berörda personen arbetar i London vore det alltför brett 
och oproportionerligt – det skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter. Den berörda personen måste kunna överklaga båda åtgärderna, inte bara den 
förstnämnda.

Ändringsförslag 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Initiativ till direktiv
Artikel 8a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 8a
Förebyggande åtgärder, 

informationskampanjer och utbildning
1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förebygga våld mot 
personer.
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, såsom informations- och 
upplysningskampanjer, forsknings- och 
utbildningsprogram, om lämpligt i 
samarbete med det civila samhällets 
organisationer, för att öka medvetenheten 
om möjligheten att utfärda europeiska 
skyddsorder och minska risken för att 
människor faller offer för våld. Våldsoffer 
ska uppmuntras att anmäla fall av 
trakasserier mot dem så att en rimlig 
skyddsnivå kan uppnås.
3. Medlemsstaterna ska främja 
regelbunden utbildning av de rättsliga och 
andra behöriga myndigheter som 
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sannolikt kan komma i kontakt med offer 
och potentiella offer så att dessa kan 
erbjuda fullgod hjälp och psykologstöd.

Or. en

Ändringsförslag 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 8a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 8a
Förebyggande, informationskampanjer 

och utbildning
1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förebygga våld mot 
personer.
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, såsom informations- och 
upplysningskampanjer, forsknings- och 
utbildningsprogram, inbegripet 
förebyggande åtgärder och varningar till 
den person som orsakar fara, om lämpligt 
i samarbete med det civila samhällets 
organisationer, för att öka medvetenheten 
om möjligheten att utfärda europeiska 
skyddsorder och minska risken för att 
människor faller offer för våld.
3. Medlemsstaterna ska främja 
regelbunden utbildning av de rättsliga och 
andra behöriga myndigheter som 
sannolikt kan komma i kontakt med offer 
och potentiella offer så att dessa kan 
erbjuda fullgod hjälp.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 8a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 8a
Förebyggande åtgärder, 

informationskampanjer och utbildning
1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, såsom informations- och 
upplysningskampanjer, forsknings- och 
utbildningsprogram, om lämpligt i 
samarbete med det civila samhällets 
organisationer, för att öka medvetenheten 
om möjligheten att utfärda europeiska 
skyddsorder och minska risken för att 
människor faller offer för våld.
2. Medlemsstaterna ska främja 
regelbunden utbildning för verksamma 
inom rättsliga och andra behöriga 
myndigheter som sannolikt kan komma i 
kontakt med offer så att dessa kan erbjuda 
fullgod hjälp.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att ordalydelsen ”och potentiella offer” i föredragandens ändringsförslag 57 
stryks eftersom termen inte är definierad och därför öppnar för godtyckliga tolkningar 
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Ändringsförslag 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Initiativ till direktiv
Artikel 8a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 8a
Förebyggande åtgärder, 

informationskampanjer och utbildning
1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förebygga våld riktat mot 
personer.
2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder, som informations- och 
upplysningskampanjer, och forsknings-
och utbildningsprogram som omfattar 
förebyggande åtgärder och rehabilitering 
av gärningsmän, om lämpligt i samarbete 
med det civila samhällets organisationer, 
för att öka medvetenheten om möjligheten 
att utfärda europeiska skyddsorder och 
minska risken för att människor faller 
offer för våld.
3. Medlemsstaterna ska främja 
regelbunden utbildning för verksamma 
inom rättsliga och andra behöriga 
myndigheter som sannolikt kan komma i 
kontakt med offer och potentiella offer så 
att de kan erbjuda fullgod hjälp.
4. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska anta åtgärder för att införa ett 
gemensamt gratis telefonnummer för att 
erbjuda offer för könsbetingat våld 
information och stöd.

Or. es



PE445.751v01-00 68/88 AM\824371SV.doc

SV

Ändringsförslag 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Skäl ska anges för vägran att erkänna en 
europeisk skyddsorder.

1. Skäl ska anges för vägran att erkänna en 
europeisk skyddsorder. Den skyddade 
personen måste höras innan erkännande 
förvägras.

Or. es

Ändringsförslag 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) Den europeiska skyddsordern är inte 
fullständigt eller har inte gjorts fullständig 
inom den tidsfrist som fastställts av den 
behöriga myndigheten i den verkställande 
staten.

a) Den europeiska skyddsordern har
upprepade gånger lämnats in 
ofullständig, har skickats tillbaka av 
formella skäl eller har inte gjorts 
fullständig inom en rimlig tidsfrist som 
fastställts av den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten.

Or. es

Ändringsförslag 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) Den europeiska skyddsordern är inte 
fullständig eller har inte gjorts fullständig 
inom den tidsfrist som fastställts av den 
behöriga myndigheten i den verkställande 

a) Den europeiska skyddsordern är inte 
fullständig och har inte gjorts fullständig 
inom en rimlig tidsfrist som fastställts av 
den behöriga myndigheten i den 
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staten. verkställande staten.

Or. en

Ändringsförslag 197
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led da (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

da) skyddsåtgärden avser en handling 
som inte är straffbar enligt lagstiftningen 
i den verkställande staten,

Or. de

Motivering

Det finns ingen skyldighet för den verkställande staten att agera med anledning av en 
handling som inte är straffbar där.

Ändringsförslag 198
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led db (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

db) den nationella lagstiftningen i den 
verkställande staten föreskriver inga 
skyddsåtgärder inom ramen för det 
straffrättsliga förfarandet,

Or. de
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Ändringsförslag 199
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led dc (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

dc) ett straffrättsligt förfarande mot en 
person som är orsak till fara på grund av 
en handling eller ett beteende som utgjort 
grund för att en skyddsåtgärd beslutats är 
preskriberat i enlighet med lagstiftningen 
i den verkställande staten om handlingen 
eller beteende omfattas av dess behörighet 
enligt den nationella lagstiftningen,

Or. de

Ändringsförslag 200
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led dd (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

dd) skyddsåtgärden avser en brottslig 
handling som enligt lagstiftningen i den 
verkställande staten anses ha begåtts helt 
eller till stor del på dess territorium.

Or. de

Ändringsförslag 201
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3a. Om en behörig myndighet i den 
verkställande staten vägrar att erkänna en 
europeisk skyddsorder utifrån ett av de 
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skäl som anges i punkt 2a–b ska den 
omedelbart och ex officio tillhandahålla 
myndigheterna i den utfärdande staten 
och den skyddade personen eller 
personens juridiska ombud eller 
förmyndare tydliga och heltäckande 
instruktioner om hur beslutet kan 
överklagas, och i tillämpliga fall, 
informera den skyddade personen om 
möjligheten att begära beslut om 
skyddsåtgärd i enlighet med den 
verkställande statens nationella 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Ett överklagande ska om det finns tillgängligt läggas fram inför de utfärdande myndigheterna 
och den skyddade personen direkt efter vägran, innan man informerar den skyddade personen 
om möjligheterna att hänföra ärendet till domstol i den verkställande staten mot den person 
som orsakar fara. Detta stycke har lagts i artikel 9 eftersom denna tillämpning är en direkt 
konsekvens av en vägran som definieras i denna artikel.

Ändringsförslag 202
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3a. Om den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten vägrar att erkänna en 
europeisk skyddsorder utifrån något av de 
skäl som anges i punkt 2 ska den, när så 
är lämpligt, informera den skyddade 
personen om möjligheten att begära 
beslut om en straff- eller civilrättslig 
skyddsåtgärd i enlighet med den 
nationella lagstiftningen.

Or. de
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Motivering

Kompletterande bestämmelse för att begränsa tillämpningsområdet för straffrättsliga 
skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 203
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 9a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 9a
Begäran om omprövning

Offret vars ansökan om en europeisk 
skyddsorder har avslagits ska ha 
möjlighet att begära omprövning.

Or. en

Ändringsförslag 204
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 9a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 9a
Tillämplig lag och behörighet i den 

verkställande staten
1. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten har behörighet att 
besluta om och verkställa åtgärder i 
denna stat efter att en europeisk 
skyddsorder har erkänts. Lagen i den 
verkställande staten är tillämplig på beslut 
och verkställandet av det beslut som avses 
i artikel 8.1, inbegripet bestämmelser om 
möjlighet att överklaga beslut som fattas i 
den verkställande staten angående den 
europeiska skyddsordern. 
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2. Vid överträdelse av en eller flera av de 
åtgärder som den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten vidtagit efter 
erkännandet av en europeisk skyddsorder 
har denna myndighet behörighet att 
a) besluta om straffrättsliga påföljder och 
vidta andra åtgärder som en följd av 
överträdelsen av åtgärden, om 
överträdelsen utgör ett brott enligt 
lagstiftningen i den verkställande staten, 
b) besluta om andra åtgärder än 
straffrättsliga i samband med 
överträdelsen,
c) vidta brådskande tillfälliga åtgärder för 
att stoppa en överträdelse, när så är 
lämpligt, i avvaktan på ett senare beslut 
av den utfärdande staten.

Or. de

Motivering

Heltäckande och sammanhängande reglering av behörighet och tillämplig lagstiftning. Den 
verkställande statens behörighet betonas.

Ändringsförslag 205
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) förlängning, översyn och upphävande av 
skyddsåtgärden,

a) förlängning, översyn, ändring, 
återkallande och upphävande av 
skyddsåtgärden som ligger till grund för 
den europeiska skyddsordern samt 
följaktligen av den europeiska 
skyddsordern,

Or. en

Motivering

För att tydliggöra att den exklusiva behörighet som beviljas i denna artikel avser den 
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ursprungliga skyddsåtgärden och inte en åtgärd som vidtas av den verkställande staten.

Ändringsförslag 206
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1a. Om offret lämnar den verkställande 
staten och återvänder till den utfärdande 
staten ska den utfärdande staten fortsätta 
att tillhandahålla offret med de 
skyddsåtgärder som ursprungligen 
infördes av denna stat.

Or. en

Ändringsförslag 207
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. När en dom i enlighet med artikel 2 i 
rådets rambeslut 2008/947/RIF eller ett 
beslut om övervakningsåtgärder i enlighet 
med artikel 4 i rådets rambeslut 
2009/829/RIF redan har överförts till en 
annan medlemsstat ska följdbeslut fattas i 
enlighet med relevanta bestämmelser i 
dessa rambeslut.

3. När en dom i enlighet med artikel 2 i 
rådets rambeslut 2008/947/RIF eller ett 
beslut om övervakningsåtgärder i enlighet 
med artikel 4 i rådets 
rambeslut 2009/829/RIF redan har 
överförts till en annan medlemsstat, eller 
när en sådan dom eller ett sådant beslut 
om övervakningsåtgärder överförs efter 
utfärdande av en europeisk skyddsorder i 
en annan medlemsstat, ska följdbeslut 
fattas i enlighet med relevanta 
bestämmelser i dessa rambeslut.

Or. de
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Ändringsförslag 208
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3a. Den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten ska utan dröjsmål 
informera den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten om beslut i 
enlighet med punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 209
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3b. Om den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten har återkallat eller 
upphävt en europeisk skyddsorder enligt 
punkt 1a ska den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten avbryta de 
åtgärder som antagits enligt artikel 8.1 så 
snart som den i vederbörlig ordning har 
underrättats av den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten.

Or. de
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Ändringsförslag 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 3c (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3c. Om den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten har ändrat den 
europeiska skyddsordern enligt punkt 1 a 
ska den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten beroende på vad som 
är lämpligt
a) ändra de åtgärder som vidtagits på 
grundval av den europeiska skyddsordern 
enligt artikel 8,
b) vägra att verkställa den ändrade 
skyldigheten eller förbudet om 
skyldigheten eller förbudet inte är av det 
slag som avses i artikel 4, inte respekterar 
offrets önskan eller är oförenligt med den 
europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna eller om den 
information som överlämnats med den 
europeiska skyddsordern enligt artikel 6 
är ofullständig och inte har kompletterats 
inom den tidsfrist som den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten 
har fastställt enligt artikel 8.2 a.

Or. en

Motivering

I förslaget tillåts den utfärdande staten att ändra skyddsordern och det krävs att den 
verkställande staten gör samma förändring. Men även om offret i början av förfarandet 
beslutar ansöka om en europeisk skyddsorder finns det inga garantier för att hon kommer att 
vilja ha den reviderade versionen. Hon bör i detta läge ha ett val (och den verkställande 
staten bör inte tvingas genomföra en order som hon inte önskar och som strider mot hennes 
rättigheter enligt den europeiska konventionen).
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Ändringsförslag 211
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 3c (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3c. Om den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten har gjort ändringar i 
den europeiska skyddsordern i enlighet 
med punkt 1a ska den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten, 
när så är lämpligt
a) ändra de åtgärder som vidtagits på 
grundval av den europeiska skyddsordern 
enligt artikel 8, eller
b) vägra att verkställa den ändrade 
skyldigheten eller förbudet när det inte 
omfattas av de skyldigheter eller förbud 
som anges i artikel 2 eller om den 
information som överförs med den 
europeiska skyddsordern i enlighet med 
artikel 7 är ofullständig och inte har 
kompletterats inom den tidsfrist som 
fastställts av den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten enligt 
artikel 8.2a.

Or. de

Ändringsförslag 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel 11

Initiativets text Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten får återkalla 
erkännandet av en europeisk skyddsorder 
när det finns belägg för att den skyddade 
personen har lämnat den verkställande 
statens territorium för gott.

1. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten får upphöra med de 
åtgärder som vidtagits för verkställande 
av en europeisk skyddsorder
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a) om offret begär att skyddsåtgärden ska 
avbrytas eller om avbrytande av 
skyddsåtgärden krävs för att skydda en 
persons rättigheter enligt den europeiska 
konventionen om de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Motivering

Angående skälen till ovanstående: Offret kan ändra sig och inte längre vilja ha skyddsordern 
(hon kan t.ex. ha försonats med sin tidigare partner och vill leva med honom igen). Den 
verkställande staten bör under sådana omständigheter kunna häva ordern.

Ändringsförslag 213
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 11

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Skäl för återkallande av erkännandet av 
en europeisk skyddsorder
Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten får återkalla 
erkännandet av en europeisk skyddsorder 
när det finns belägg för att den skyddade 
personen har lämnat den verkställande 
statens territorium för gott.

Or. de
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Ändringsförslag 214
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 11a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 11a
Skäl för upphörande av åtgärder som 
vidtagits på grundval av en europeisk 

skyddsorder
1. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten får upphöra med de 
åtgärder som vidtagits för verkställande 
av en europeisk skyddsorder
a) om det föreligger tillräckliga bevis för 
att den skyddade personen inte är bosatt 
eller vistas inom den verkställande statens 
territorium eller definitivt har lämnat det 
territoriet,
b) om den maximala tidsfristen för 
verkställande av åtgärderna inom ramen 
för den europeiska skyddsordern har löpt 
ut enligt den nationella lagstiftningen i 
den verkställande staten,
c) om ett sådant fall som anges i artikel 
10.3c.b föreligger,
d) om en dom enligt definitionen i 
artikel 2 i rådets 
rambeslut 20008/947/RIF eller ett beslut 
om övervakningsåtgärder enligt 
definitionen i artikel 4 i rådets 
rambeslut 2009/828/RIF överförs till den 
verkställande staten efter erkännandet av 
den europeiska skyddsordern.
2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska utan dröjsmål 
informera den behöriga myndigheten i 
den utfärdande staten om ett sådant 
beslut.
3. Innan den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten avbryter åtgärderna i 
enlighet med punkt 1b kan den be den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
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staten att lämna information om det skydd 
som tillhandahålls inom ramen för den 
europeiska skyddsordern fortfarande 
behövs mot bakgrund av de specifika 
omständigheter som föreligger. Den 
utfärdande staten ska besvara en sådan 
förfrågan utan dröjsmål.

Or. de

Motivering

Den behöriga myndigheten i den verkställande staten får härigenom mer andrum och 
överensstämmelse med annan EU-lagstiftning säkerställs.

Ändringsförslag 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas utan dröjsmål.

1. Den europeiska skyddsordern ska 
verkställas inom 20 dagar. Den skyddade 
personen ska informeras om 
verkställandeperiodens längd.

Or. en

Ändringsförslag 216
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas utan dröjsmål.

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas inom högst 15 dagar.

Or. es
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Ändringsförslag 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas utan dröjsmål.

1. Den europeiska skyddsordern ska 
verkställas inom högst 20 dagar, beroende 
på hur brådskande de enskilda fallen är.

Or. en

Motivering

Direktivet är tänkt att tillämpas i situationer där den skyddade personen vill besöka ett annat 
land för en kortare period, även perioder kortare än 20 dagar. Vi måste se till att 
medlemsstaterna kan agera snabbt när så krävs och samtidigt tillhandahålla en uttrycklig 
tidsfrist för att undvika dröjsmål.

Ändringsförslag 218
Salvatore Iacolino

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas utan dröjsmål.

1. Den europeiska skyddsordern ska 
verkställas utan dröjsmål och i vilket fall 
inom femton dagar, och den person som 
ska skyddas ska ges det skydd som krävs 
under tiden fram till verkställandet.

Or. it

Ändringsförslag 219
Marina Yannakoudakis

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas utan dröjsmål.

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas utan dröjsmål med undantag för 
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nödsituationer, resor och dödsfall.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att offren har möjlighet att resa och inte begränsas i sin tillvaro när det gäller 
oplanerat resande. 

Ändringsförslag 220
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna ska, 
samma dag som beslutet fattas, informera 
de berörda personerna om den europeiska 
skyddsordern har erkänts eller avslagits.

Or. es

Ändringsförslag 221
Manfred Weber

Initiativ till direktiv
Artikel 13

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Tillämplig lagstiftning

För de beslut som fattas av den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten 
enligt detta direktiv ska tillämplig 
lagstiftning vara den statens nationella 
lagstiftning.

Or. de
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Ändringsförslag 222
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna ska 
utbyta uppgifter för att sammanställa 
EU-statistik som åtminstone ska omfatta 
information om antalet order som 
utfärdats, erkänts och avslagits, skälen till 
avslag, typ av skyddsåtgärder som 
beslutats, antalet personer som är orsak 
till fara och direktivets inverkan på 
förebyggande av brott och förekomsten av 
brott som skyddsorderna är avsedda att 
förhindra, särskilt sexualbrott och våld 
mot kvinnor. Europeiska 
jämställdhetsinstitutet ska ansvara för 
sammanställandet av denna statistik och 
motsvarande indikatorer och ska även 
inom två år från att direktivet trätt i kraft 
utarbeta en jämförande studie om 
skyddsåtgärdernas juridiska status i 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 223
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska arbeta tillsammans och bedriva en 
EU-omfattande utbildnings- och 
upplysningskampanj om europeiska 
skyddsordern och dess 
tillämpningsområde. Kampanjen ska 
främst riktas till personer som verkar 
inom rättsväsendet, rättstillämpare, 
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rättsvårdande myndigheter och offentliga 
tjänster i allmänhet, särskilt 
socialtjänsten, som konfronteras med de 
problem som skyddsorderna är avsedda 
att förebygga. 
Medvetandegörandekampanjer som riktar 
sig till allmänheten ska också 
genomföras.

Or. es

Ändringsförslag 224
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Initiativets text Ändringsförslag

Den europeiska skyddsordern ska 
översättas till det officiella språket eller 
något av de officiella språken i den 
verkställande staten.

Den europeiska skyddsordern ska 
översättas till det officiella språket och det 
språk som föredras av den skyddade 
personen och/eller den person som är 
orsak till fara när han eller hon är bosatt i 
en region eller ett område vars juridiskt 
erkända officiella språk är ett annat än 
språken i medlemsstaten.

Or. es

Ändringsförslag 225
Norica Nicolai

Initiativ till direktiv
Artikel 16

Initiativets text Ändringsförslag

Den europeiska skyddsordern ska 
översättas till det officiella språket eller 
något av de officiella språken i den 
verkställande staten. 

Den europeiska skyddsordern ska 
översättas till de officiella språken i den 
verkställande staten och de officiella 
språken i den utfärdande staten och den 
skyddade personens och hans/hennes 
juridiska förmyndares språk, om det 
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skiljer sig från de officiella språken.
Varje medlemsstat får antingen när detta 
direktiv antas eller vid en senare tidpunkt i 
en förklaring, som ska deponeras hos 
rådets generalsekretariat, ange att den 
kommer att godta en översättning till ett 
eller flera andra av de officiella språken 
vid unionens institutioner.

Varje medlemsstat får antingen när detta 
direktiv antas eller vid en senare tidpunkt i 
en förklaring, som ska deponeras hos 
rådets generalsekretariat, ange att den 
kommer att godta en översättning till de 
officiella språken vid unionens 
institutioner, och eventuella större 
minoriteters språk i någon av staterna.

Or. en

Ändringsförslag 226
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Initiativets text Ändringsförslag

Den europeiska skyddsordern ska 
översättas till det officiella språket eller 
något av de officiella språken i den 
verkställande staten.

1. Den europeiska skyddsordern ska av den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten översättas till det officiella språket 
eller något av de officiella språken i den 
verkställande staten eller de verkställande 
staterna.

Or. en

Motivering

Handlingar måste översättas innan de skickas till de verkställande myndigheterna. 
Kostnaderna för europeiska skyddsordrar regleras i artikel 17 och ska täckas av den 
verkställande staten med undantag för de kostnader som har uppstått på den utfärdande 
statens territorium.
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Ändringsförslag 227
Heidi Hautala

Initiativ till direktiv
Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

Om den skyddade personen inte förstår 
det officiella språket eller språken i den
utfärdande eller verkställande staten 
tillräckligt väl ska relevant information 
och dokumentation som tillhandahålls 
den skyddade personen av de behöriga 
myndigheterna i denna stat eller dessa 
stater översättas till ett språk som han 
eller hon förstår bra.

Or. en

Motivering

Tillräckliga översättningar är viktigt för skydade personer. Även om de nationella 
lagstiftningarna och EU:s rättigheter när det gäller översättning sannolikt tillhandahåller en 
högre standard än detta, är en minimibestämmelse ändå lämplig i detta sammanhang.

Ändringsförslag 228
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 17

Initiativets text Ändringsförslag

Den verkställande staten ska stå för 
kostnaderna i samband med tillämpningen 
av detta direktiv, utom för sådana 
kostnader som uteslutande uppkommer på 
den utfärdande statens territorium.

Den verkställande staten ska stå för 
kostnaderna i samband med tillämpningen 
av detta direktiv, utom för sådana 
kostnader som uteslutande uppkommer på 
den utfärdande statens territorium. Den 
person som skyddas av en skyddsorder ska 
aldrig behöva betala kostnader utöver 
normala administrativa avgifter för 
genomförande av europeiska 
skyddsordern. Han eller hon ska heller 
inte behöva inleda administrativa 
förfaranden med anledning av ordern i 
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den verkställande staten.

Or. es

Ändringsförslag 229
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

3a. Unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik ska 
inom tre år från det datum när direktivet 
träder i kraft lägga fram en studie om 
huruvida det vore juridiskt möjligt att 
underteckna ett avtal med länder utanför 
EU som skulle göra europeiska 
skyddsordern verkställbar i dessa länder, 
och vilka prioriteringar och strategier som 
skulle krävas för att åstadkomma detta.

Or. es

Ändringsförslag 230
Izaskun Bilbao Barandica

Initiativ till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den …* 

utarbeta en rapport på grundval av den 
information som medlemsstaterna har 
lämnat enligt artikel 19.2.

1. Kommissionen ska utarbeta en årlig
rapport om hur väl skyddsorderna 
efterlevs som ska läggas fram inför 
parlamentet i enlighet med artiklarna 14.3 
och 19.2. När uppgifterna samlats in ska 
kommissionen senast den ....* översända 
en rapport till rådet med en bedömning 
av:
––––––––––
* EUT: Vänligen för in datumet: 4 år efter 
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det att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. es


