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Ändringsförslag 1
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Beaktandeled 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av föreskrifterna i 
FN:s rättsliga instrument om mänskliga 
rättigheter, framför allt de som handlar om 
kvinnors rättigheter, såsom FN-stadgan, 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, de internationella 
konventionerna om medborgerliga och 
politiska rättigheter och om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, 
konventionen om undertryckande av 
människohandel och utnyttjande av 
prostituering av andra, konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (CEDAW) och dess fakultativa 
protokoll samt konventionen mot tortyr 
och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling,

– med beaktande av föreskrifterna i 
FN:s rättsliga instrument om mänskliga 
rättigheter, framför allt de som handlar om 
kvinnors rättigheter, såsom FN-stadgan, 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, de internationella 
konventionerna om medborgerliga och 
politiska rättigheter och om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, 
konventionen om undertryckande av 
människohandel och utnyttjande av 
prostituering av andra, konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (CEDAW) och dess fakultativa 
protokoll, konventionen mot tortyr och 
annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling samt 1951 års 
flyktingkonvention och principen om 
”non-refoulement”,

Or. en

Ändringsförslag 2
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
FN:s flyktingkommissariats ”Sexuellt och 
könsgrundat våld mot flyktingar, 
återvändande och internflyktingar. 
Riktlinjer för förebyggande och insatser” 
och FN:s flyktingkommissariats 
”Vägledning om asylansökningar 
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avseende kvinnlig könsstympning”,

Or. en

Ändringsförslag 3
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Beaktandeled 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
FN:s generalförsamlings resolution av den
19 december 2006 ”Förstärkta insatser för 
avskaffande av allt slags våld mot kvinnor”
(A/RES/61/143),

– med beaktande av 
FN:s generalförsamlings resolution av den
19 december 2006 ”Förstärkta insatser för 
avskaffande av allt slags våld mot kvinnor”
(A/RES/61/143), och FN:s säkerhetsråds 
resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, 
fred och säkerhet,

Or. en

Ändringsförslag 4
Cristiana Muscardini

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av resolutionen om våld 
i hemmet mot unga muslimska kvinnor i 
Europa (B7-0546/2010),

Or. it

Ändringsförslag 5
Cristiana Muscardini

Förslag till resolution
Beaktandeled 10b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av förslaget till 
resolution om jämställdhet och våld mot 
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kvinnor (B7-0200/2010),

Or. it

Ändringsförslag 6
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
24 mars 2009 om kampen mot kvinnlig 
könsstympning inom EU,

Or. en

Ändringsförslag 7
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Beaktandeled 11b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
strategi för jämställdhet mellan kvinnor 
och män 2010–2015 som presenterades 
den 21 september 2010,

Or. en

Ändringsförslag 8
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Det går inte att utrota det könsrelaterade 
våldet med en enda insats, men en 
kombination av infrastrukturella, rättsliga, 
framtvingande, utbildnings- och 
hälsomässiga åtgärder samt av andra 

A. Det går inte att utrota det könsrelaterade 
våldet med endast en insats, men med en 
kombination av infrastrukturella, rättsliga, 
framtvingande, utbildnings- och 
hälsomässiga åtgärder samt av andra 



PE454.542v01-00 6/80 AM\851194SV.doc

SV

tjänsterelaterade åtgärder kan avsevärt 
minska våldet och dess konsekvenser.

tjänsterelaterade åtgärder kan våldet och 
dess konsekvenser avsevärt minskas.

Or. de

Ändringsförslag 9
Edit Bauer

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Det går inte att utrota det könsrelaterade 
våldet med en enda insats, men en 
kombination av infrastrukturella, 
rättsliga, framtvingande, utbildnings- och 
hälsomässiga åtgärder samt av andra 
tjänsterelaterade åtgärder kan avsevärt 
minska våldet och dess konsekvenser.

A. Det går inte att utrota det könsrelaterade 
våldet med en enda insats, utan det 
kommer oundgängligen att krävas en 
övergripande helhetssyn för att på rätt sätt 
ta itu med och bekämpa våld mot kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 10
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Det går inte att utrota det könsrelaterade 
våldet med en enda insats, men en 
kombination av infrastrukturella, rättsliga, 
framtvingande, utbildnings- och 
hälsomässiga åtgärder samt av andra 
tjänsterelaterade åtgärder kan avsevärt 
minska våldet och dess konsekvenser.

A. Det går inte att utrota det könsrelaterade 
våldet med en enda insats, men en 
kombination av infrastrukturella, rättsliga, 
framtvingande, utbildnings- och 
hälsomässiga åtgärder samt av andra 
tjänsterelaterade åtgärder kan avsevärt
förebygga och minska våldet och dess 
konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Edite Estrela

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Information, ökade kunskaper och 
utbildning är grundläggande för att 
förebygga och bekämpa könsrelaterat 
våld.

Or. pt

Ändringsförslag 12
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat”*.

B. Det finns ingen internationellt 
vedertagen definition av begreppet ”våld 
mot kvinnor”, men enligt FN innebär det
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat1.

Or. en

Ändringsförslag 13
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Skäl B

                                               
1 Förenta nationerna, 1993, deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (A/RES/48/104), artikel 1. 
Förenta nationerna, 1995, handlingsplattformen från Peking, punkt 113.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat”*.

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling mot 
kvinnor som resulterar i eller sannolikt 
kommer att resultera i fysisk, sexuell eller 
psykisk skada eller sådant lidande för 
kvinnor innefattande hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande vare sig det sker offentligt 
eller privat1.

Or. de

Ändringsförslag 14
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat”*.

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell, psykisk, 
emotionell eller ekonomisk skada eller 
sådant lidande för kvinnor innefattande hot 
om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande vare sig det 
sker offentligt eller privat”2. Våld i 
hemmet som utförts i närvaro av ett barn 
anses som psykiskt och emotionellt våld 
mot barnet.

Or. en

                                               
1 Förenta nationerna, 1993, deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (A/RES/48/104), artikel 1.
Förenta nationerna, 1995, handlingsplattformen från Peking, punkt 113.
2 Förenta nationerna, 1993, deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (A/RES/48/104), artikel 1. 
Förenta nationerna, 1995, handlingsplattformen från Peking, punkt 113.
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Ändringsförslag 15
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat”*.

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat”1.
Det bör också betonas att våld mot män 
och barn har samma konsekvenser. För 
barnoffer kan detta orsaka ett 
återkommande fenomen där barnen 
uppfostras till att acceptera våldet som 
norm, vilket kan öka risken för att de 
själva fortsätter utföra sådana handlingar 
i skolan, eller senare i livet.

Or. en

Ändringsförslag 16
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat”*.

B. Begreppet ”våld mot kvinnor” innebär 
varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller sådant lidande för kvinnor 
innefattande hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande
och direkt angrepp på en persons 
värdighet, vare sig det sker offentligt eller

                                               
1 Förenta nationerna, 1993, deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (A/RES/48/104), artikel 1.
Förenta nationerna, 1995, handlingsplattformen från Peking, punkt 113.
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privat”1.

Or. en

Ändringsförslag 17
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Mäns våld mot kvinnor är ett stort 
hinder för jämställdhet och utgör en av de 
vanligaste kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till 
liv, rätten till säkerhet, rätten till 
värdighet, rätten till fysisk och psykisk 
integritet, rätten till valfrihet och rätten 
till sexuell och reproduktiv valfrihet och 
hälsa, och det känner inga geografiska, 
ekonomiska eller sociala gränser.

Or. es

Ändringsförslag 18
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Mäns våld mot kvinnor är ett 
strukturellt och utbrett problem i hela 
Europa och världen. Det drabbar offer 
och förövare oberoende av ålder, 
utbildning, inkomstnivå eller ställning i 
samhället och hänger samman med den 
ojämlika maktfördelningen mellan 
kvinnor och män i samhället.

Or. es

                                                                                                                                                  
1 Förenta nationerna, 1993, deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (A/RES/48/104), artikel 1. 
Förenta nationerna, 1995, handlingsplattformen från Peking, punkt 113.
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Ändringsförslag 19
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Våld mot kvinnor i alla sina former är 
ett av de vanligaste brotten mot de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 20
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Våld mot kvinnor är ett strukturellt 
fenomen och orsaken till det är en direkt 
följd av bristande jämställdhet. Våld mot 
kvinnor är ett utbrett problem i alla länder 
och i alla socialgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 21
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Bc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bc. Kvinnor som har upplevt könsbaserat 
våld löper större risk för problem såsom 
kronisk smärta, funktionshinder, missfall 
och somatiska problem. De psykiska och 
emotionella sekundära problem som 
orsakas av misshandel visar sig ofta 
genom en högre grad av depression, 
ångest, panikattacker, missbruk, 
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ätstörningar och psykiska problem.

Or. en

Ändringsförslag 22
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Våld är en traumatisk upplevelse för 
alla män, kvinnor och barn, men 
könsbaserat våld utövas huvudsakligen av 
män mot kvinnor och flickor, vilket både 
speglar och förstärker ojämlikheten mellan 
män och kvinnor samt är ett hot mot 
offrens hälsa, värdighet, säkerhet och 
oberoende.

C. Våld drabbar personer oavsett 
klasstillhörighet, ålder, ras, 
funktionsnedsättning, kön eller sexuell 
läggning, men könsbaserat våld är ett 
strukturellt fenomen som huvudsakligen
utövas av män mot kvinnor och flickor, 
vilket både speglar och förstärker 
ojämlikheten mellan män och kvinnor samt 
är ett hot mot offrens hälsa, värdighet, 
säkerhet och oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 23
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Våld är en traumatisk upplevelse för alla 
män, kvinnor och barn, men könsbaserat 
våld utövas huvudsakligen av män mot 
kvinnor och flickor, vilket både speglar 
och förstärker ojämlikheten mellan män 
och kvinnor samt är ett hot mot offrens 
hälsa, värdighet, säkerhet och oberoende.

C. Våld är en traumatisk upplevelse för alla 
män, kvinnor och barn, men könsbaserat 
våld utövas huvudsakligen av män mot 
kvinnor och barn, vilket både speglar och 
förstärker ojämlikheten mellan män och
kvinnor samt är ett hot mot offrens hälsa, 
värdighet, säkerhet och oberoende.

Or. de
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Ändringsförslag 24
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Våld är en traumatisk upplevelse för alla 
män, kvinnor och barn, men könsbaserat 
våld utövas huvudsakligen av män mot 
kvinnor och flickor, vilket både speglar och 
förstärker ojämlikheten mellan män och 
kvinnor samt är ett hot mot offrens hälsa, 
värdighet, säkerhet och oberoende.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 25
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Juvin

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Våld är en traumatisk upplevelse för alla 
män, kvinnor och barn, men könsbaserat 
våld utövas huvudsakligen av män mot 
kvinnor och flickor, vilket både speglar och 
förstärker ojämlikheten mellan män och 
kvinnor samt är ett hot mot offrens hälsa, 
värdighet, säkerhet och oberoende.

C. Våld är ett sätt att neka människor 
deras grundläggande rättigheter och ett 
sätt att riskera deras framtid, det är en 
traumatisk upplevelse för alla män, kvinnor 
och barn, men könsbaserat våld utövas 
huvudsakligen av män mot kvinnor och 
flickor, vilket både speglar och förstärker 
ojämlikheten mellan män och kvinnor samt 
är ett hot mot offrens hälsa, värdighet, 
säkerhet och oberoende, men även män 
faller offer för våld, särskilt 
känslodeprivation.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Andrea Češková

Förslag till resolution
Skäl C
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Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Våld är en traumatisk upplevelse för
alla män, kvinnor och barn, men 
könsbaserat våld utövas huvudsakligen av 
män mot kvinnor och flickor, vilket både 
speglar och förstärker ojämlikheten 
mellan män och kvinnor samt är ett hot 
mot offrens hälsa, värdighet, säkerhet och 
oberoende.

C. Våld är för varje människa en extremt 
traumatiserande upplevelse vars följder 
(fysiska och psykiska) offren ofta får bära 
med sig livet ut. Kvinnor, flickor och barn 
är de vanligaste offren för olika former av 
våld, både i hemmet och i det offentliga 
livet.

Or. cs

Ändringsförslag 27
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Våld är en traumatisk upplevelse för alla 
män, kvinnor och barn, men könsbaserat 
våld utövas huvudsakligen av män mot 
kvinnor och flickor, vilket både speglar och 
förstärker ojämlikheten mellan män och 
kvinnor samt är ett hot mot offrens hälsa, 
värdighet, säkerhet och oberoende.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 28
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. I studier om könsbaserat våld 
uppskattas det att mellan en femtedel och 
en fjärdedel av alla kvinnor i Europa har 
varit utsatta för fysiska våldshandlingar 
åtminstone en gång i vuxen ålder, och 
mer än en tiondel har drabbats av sexuellt 
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våld med inslag av tvång. Forskning visar 
också att 26 procent av barn och unga 
rapporterar fysiskt våld under sin 
uppväxt.

Or. en

Ändringsförslag 29
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. Barn är ofta dolda offer för 
könsbaserat våld, särskilt våld i hemmet, 
både i form av direkt misshandel och till 
att ha varit vittnen till våld.

Or. en

Ändringsförslag 30
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Förhastade och grundlösa misstankar 
mot oskyldiga innebär stora påfrestningar 
inte bara för den misstänkta personen, 
utan också för personens förhållande och 
familj och bör därför till varje pris 
undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 31
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Reklam och pornografi visar ofta 
olika former av könsbaserat våld och 
trivialiserar därmed våld mot kvinnor och 
hindrar jämställdhetsarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Barn som upplever misshandel inom 
familjen är i lika hög grad offer som de 
kvinnor som utsätts för könsbaserat våld, 
och detta medför ofta allvarliga psykiska 
men.

Or. es

Ändringsförslag 33
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Mäns våld mot kvinnor formar kvinnans 
roll i samhället – deras hälsa, tillgång till 
sysselsättning och utbildning, deltagande i 
social och kulturell verksamhet, 
ekonomiska oberoende och delaktighet i 
det offentliga såväl som det politiska livet 
samt i beslutsprocesser och i relationer 
med män.

D. Mäns våld mot kvinnor formar kvinnans 
roll i samhället – deras hälsa, tillgång till 
sysselsättning och utbildning, deltagande i 
social och kulturell verksamhet, 
ekonomiska oberoende och delaktighet i 
det offentliga såväl som det politiska livet 
samt i beslutsprocesser och i relationer 
med män, och kan medföra att kvinnorna 
drabbas av marginalisering, fattigdom 
och social utestängning.

Or. es



AM\851194SV.doc 17/80 PE454.542v01-00

SV

Ändringsförslag 34
Edit Bauer

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Mäns våld mot kvinnor formar
kvinnans roll i samhället – deras hälsa, 
tillgång till sysselsättning och utbildning, 
deltagande i social och kulturell 
verksamhet, ekonomiska oberoende och 
delaktighet i det offentliga såväl som det 
politiska livet samt i beslutsprocesser och i 
relationer med män.

D. Mäns våld mot kvinnor försämrar
kvinnans situation i samhället – deras
fysiska och mentala hälsa, tillgång till 
sysselsättning och utbildning, deltagande i 
social och kulturell verksamhet, 
ekonomiska oberoende och delaktighet i 
det offentliga såväl som det politiska livet 
samt i beslutsprocesser och i relationer 
med män.

Or. en

Ändringsförslag 35
Andrea Češková

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Mäns våld mot kvinnor formar 
kvinnans roll i samhället – deras hälsa, 
tillgång till sysselsättning och utbildning, 
deltagande i social och kulturell 
verksamhet, ekonomiska oberoende och 
delaktighet i det offentliga såväl som det 
politiska livet samt i beslutsprocesser och i 
relationer med män.

D. Våld riktat mot kvinnor, vilket 
huvudsakligen utövas av män, inte bara 
avspeglar utan förstärker också 
ojämlikheterna mellan män och kvinnor 
och formar således ofta kvinnans roll i 
samhället – deras hälsa, tillgång till 
sysselsättning och utbildning, deltagande i 
social och kulturell verksamhet, 
ekonomiska oberoende och delaktighet i 
det offentliga såväl som det politiska livet 
samt i beslutsprocesser och i relationer 
med män.

Or. cs
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Ändringsförslag 36
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Mäns våld mot kvinnor formar 
kvinnans roll i samhället – deras hälsa, 
tillgång till sysselsättning och utbildning, 
deltagande i social och kulturell 
verksamhet, ekonomiska oberoende och 
delaktighet i det offentliga såväl som det 
politiska livet samt i beslutsprocesser och i 
relationer med män.

D. Könsbaserat våld formar kvinnans roll i 
samhället – deras hälsa, tillgång till 
sysselsättning och utbildning, deltagande i 
social och kulturell verksamhet, 
ekonomiska oberoende och delaktighet i 
det offentliga såväl som det politiska livet 
samt i beslutsprocesser och i relationer 
med män.

Or. en

Ändringsförslag 37
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Kvinnor låter ofta bli att anmäla 
mäns våld mot dem, något som har sin 
grund i komplexa psykologiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella skäl 
av olika slag och ibland på grund av att de 
saknar förtroende för polisen, 
rättsväsendet, socialtjänsten och 
sjukvården.

Or. es

Ändringsförslag 38
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Könsbaserat våld mot kvinnor utförs 
företrädesvis av män och är ett 
strukturellt och utbrett problem överallt i 
Europa och i hela världen. Det berör offer 
och förövare oberoende av ålder, 
utbildning, inkomster eller ställning i 
samhället och hänger samman med den 
ojämlika maktfördelningen mellan 
kvinnor och män i vårt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 39
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Kvinnors egen inkomst och avlönade 
arbete är alltjämt nyckeln till deras 
ekonomiska oberoende och till ökad 
jämställdhet i samhället i stort.

Or. en

Ändringsförslag 40
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Ekonomiska påfrestningar leder ofta 
till en mer frekvent, våldsammare och 
farligare misshandel. Studier har visat att 
våld mot kvinnor ökar när män känner
sig undanträngda och maktlösa på grund 
av den ekonomiska krisen.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Våld mot kvinnor medför en lång rad 
brott mot mänskliga rättigheter och 
inbegriper, men begränsas inte till, 
sexuella övergrepp, våldtäkt, våld i 
hemmet, sexuellt överfall och trakasseri, 
prostitution, handel med kvinnor och 
flickor, brott mot kvinnors sexuella och 
reproduktiva rättigheter, våld mot kvinnor 
på arbetsplatsen, våld mot kvinnor vid 
konflikter, våld mot kvinnor i fängelse 
och på vårdinstitutioner, samt ett flertal 
skadliga traditionella sedvänjor. Vart och 
ett av dessa övergrepp kan ge djupa 
psykiska sår, skador på kvinnors och 
flickors hälsa i stort, inbegripet deras 
reproduktiva och sexuella hälsa, och leder 
i vissa fall till döden.

Or. en

Ändringsförslag 42
Cristiana Muscardini

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Kvinnors närvaro i samhällslivet är 
viktig med tanke på de könsspecifika 
aspekterna, eftersom de till följd av all 
slags våld, både i hemmet och offentligt, 
inte behandlas med respekt.

Or. it
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Ändringsförslag 43
Cristiana Muscardini

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. All diskriminering på grund av kön 
måste undanröjas och alla uttryck för en 
ociviliserad stambaserad subkultur som 
inte respekterar kvinnors liv och värdighet 
– våld som begås eftersom kvinnan ses 
som underkastad mannen eller familjen –
måste bekämpas. 

Or. it

Ändringsförslag 44
Eva-Britt Svensson

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Mäns våld mot kvinnor, i form av 
våldtäkt, betraktas inte som ett offentligt 
brott/leder inte automatiskt till allmänt 
åtal i flera medlemsstater1.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inom Europeiska unionen sker ingen 
regelbunden insamling av jämförbara 

E. Inom Europeiska unionen sker ingen 
regelbunden insamling av jämförbara 

                                               
1 Kommissionens genomförbarhetsstudie från 2010 om en bedömning av möjligheterna och tillfällena till och 
behovet av en harmonisering av nationell lagstiftning om våld mot kvinnor, våld mot barn och våld baserat på 
sexuell orientering, s. 53.



PE454.542v01-00 22/80 AM\851194SV.doc

SV

uppgifter om olika former av våld mot 
kvinnor, och det blir därför svårt att 
bedöma hur omfattande denna företeelse 
verkligen är och finna lämpliga lösningar 
på problemet.

uppgifter om olika former av våld mot 
kvinnor, och det blir därför svårt att 
bedöma hur omfattande denna företeelse 
verkligen är och finna lämpliga lösningar 
på problemet. Insamling av trovärdiga 
data är mycket problematiskt eftersom 
kvinnor och män på grund av rädsla eller 
skam tvekar att rapportera vad de varit 
med om till berörda instanser.

Or. en

Ändringsförslag 46
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Inom Europeiska unionen sker ingen 
regelbunden insamling av jämförbara 
uppgifter om olika former av våld mot 
kvinnor, och det blir därför svårt att 
bedöma hur omfattande denna företeelse 
verkligen är och finna lämpliga lösningar 
på problemet.

E. Inom Europeiska unionen sker ingen 
regelbunden insamling av jämförbara 
uppgifter om olika former av våld mot 
kvinnor, särskilt våld som kommer från 
skadliga traditionella sedvänjor, 
inbegripet kvinnlig könsstympning och 
s.k. hedersmord, och det blir därför svårt 
att bedöma hur omfattande denna 
företeelse verkligen är och finna lämpliga 
lösningar på problemet och tilldela 
lämpliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 47
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Våldet mot kvinnor tar sig olika 
uttryck i olika kulturer och traditioner, 
och kvinnlig könsstympning, så kallade 
hedersbrott och tvångsäktenskap 
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förekommer inom EU.

Or. es

Ändringsförslag 48
Edite Estrela

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Kvinnor som utsätts för våld löper tre 
till åtta gånger högre risk att få sjukliga 
barn, att bli arbetslösa eller, om de 
arbetar, att inte bli befordrade, att söka 
vård och att begå självmord. 

Or. pt

Ändringsförslag 49
Edite Estrela

Förslag till resolution
Skäl Eb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Eb. Omkring en fjärdedel av kvinnorna 
har vid minst ett tillfälle i livet varit 
utsatta för fysiskt våld, mer än var tionde 
har varit utsatt för sexuellt våld och 
mellan 12 och 15 procent lever eller har 
levt under äktenskapliga förhållanden där 
de har utsatts för övergrepp i hemmet.

Or. pt

Ändringsförslag 50
Edite Estrela

Förslag till resolution
Skäl Ec (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ec. Enligt undersökningar som rör 
Europarådets medlemsländer beräknas de 
årliga kostnaderna för våldet mot kvinnor 
uppgå till ca 33 miljoner euro1.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Kvinnors skydd mot manligt våld är 
inte detsamma i Europeiska unionen på 
grund av på medlemsstaternas olika 
politik och lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 52
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Ett alarmerande stort antal kvinnor 
utsätts för könsbaserat våld.

Or. es

Ändringsförslag 53
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)
                                               
1 ”Combating violence against women – Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of 
Europe member States”, Europarådet, 2006.



AM\851194SV.doc 25/80 PE454.542v01-00

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. ”Mamma-mobbning” är en annan 
form av våld eller övergrepp som kvinnor 
utsätts för, på grund av att de är mödrar 
eller gravida. Denna typ av mobbning
sker huvudsakligen inom familjen eller i 
parförhållandet, i den sociala miljön och 
arbetsmiljön, vilket kan leda till att de 
förlorar jobbet, antingen genom avsked 
eller egen uppsägning, och till 
diskriminering och depression.

Or. es

Ändringsförslag 54
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Införandet av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna i EU:s primärrätt har skapat 
nya ansvarsområden för såväl 
beslutsfattare och verkställande 
myndigheter som medlemsstaterna när de 
införlivar EU-lagstiftning nationellt, 
särskilt när det gäller rätten till ett liv 
utan tortyr, frihet från alla former av 
diskriminering, jämlikhet mellan kvinnor 
och män samt barns rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 55
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl Fb (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Fb. Kommissionen understryker i sin 
strategi för jämställdhet mellan könen 
(2010–2015) att könsbaserat våld är ett av 
de centrala problemen som man måste 
komma till rätta med för att reell 
jämställdhet mellan könen ska uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 56
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl Fc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fc. Kommissionen har meddelat att den 
2011 ska lägga fram ett förslag till en 
strategi för att bekämpa våld mot kvinnor, 
men ingen uttrycklig hänvisning till 
denna strategi gjordes i kommissionens 
arbetsprogram för 2011.

Or. en

Ändringsförslag 57
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkr 1 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet föreslår en ny 
övergripande politik mot könsrelaterat 
våld, där följande ska ingå:

1. Europaparlamentet föreslår en ny 
övergripande och heltäckande politik mot 
könsrelaterat våld, där följande ska ingå:

Or. en
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Ändringsförslag 58
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Ett straffrättsligt instrument i form av 
ett direktiv mot könsbaserat våld.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 59
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Ett straffrättsligt instrument i form av ett 
direktiv mot könsbaserat våld.

– Ett straffrättsligt instrument i form av ett 
direktiv mot könsbaserat våld som bör 
kompletteras med omfattande lagstiftning
och andra åtgärder i syfte att bekämpa 
bristande jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 60
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Ett straffrättsligt instrument i form av ett 
direktiv mot könsbaserat våld.

– Ett rättsligt instrument baserat på 
mänskliga rättigheter och 
försiktighetsprinciper i form av ett direktiv 
mot könsbaserat våld.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Åtgärder för att ta itu med den s.k.
”six P framework” om våld mot kvinnor 
(politik, förebyggande, skydd, åtal, 
åtgärder och partnerskap).

Or. en

Ändringsförslag 62
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– En europeisk definition av begreppet 
våld mot kvinnor vilken bör omfatta varje 
könsbaserad våldshandling som leder till 
eller som kan leda till fysisk, sexuell eller 
psykisk skada eller lidande för kvinnan. 
Definitionen innefattar även hot, tvång 
och godtyckligt frihetsberövande, vare sig 
det sker privat eller offentligt.

Or. es

Ändringsförslag 63
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på att medlemsstaterna dömer 
förövarna till straff som står i proportion 
till brottets svårhetsgrad.
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Or. en

Ändringsförslag 64
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter.

– Krav på medlemsstaterna att ge dem som 
kommer i kontakt med offer för 
könsbaserat våld, vare sig det gäller
brottsbekämpande personal, medicinsk 
personal eller jurister, både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter, samtidigt som fokus läggs 
vid de särskilda förfaranden som bör 
användas i fall där offret är ett barn 
under 18 år.

Or. en

Ändringsförslag 65
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter.

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska bistå i fall med 
könsbaserat våld och nödvändig utbildning 
om förebyggande och upptäckt av 
könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter.

Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter, i synnerhet barn.

Or. it

Ändringsförslag 67
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter.

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter. Dessutom bör 
brottsbekämpande personal få de resurser 
som krävs för att så effektivt som möjligt 
kunna ingripa i sådana fall och särskilt 
för att vidta och övervaka de rättsliga 
åtgärder som beslutas för att skydda 
offren för våld i hemmet. Målet ska vara 
att garantera offrens säkerhet och 
undvika att de mot sin vilja tvingas lämna 
sina hem.

Or. es
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Ändringsförslag 68
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig
utbildning om förebyggande och upptäckt
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter.

– Krav på medlemsstaterna att säkerställa
utbildning för tjänstemän som förväntas 
komma i kontakt med fall av våld mot
kvinnor, bl.a. inom brottsbekämpande och 
sociala myndigheter, hälso- och 
sjukvården, barnomsorgen, samt personal 
vid larmcentraler, i syfte att upptäcka, 
identifiera och korrekt hantera sådana 
fall, med särskild uppmärksamhet på
offrens behov och rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 69
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter.

– Krav på medlemsstaterna att ge 
brottsbekämpande personal både tydliga 
instruktioner om hur de ska hantera fall 
med könsbaserat våld och nödvändig 
utbildning om förebyggande och upptäckt 
av könsbaserat våld, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt om offrens behov 
och rättigheter, oavsett deras nationalitet.

Or. en

Ändringsförslag 70
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att iaktta 
tillbörlig aktsamhet och registrera såväl 
som undersöka alla former av brott där
könsbaserat våld ingår för att kunna 
väcka allmänt åtal.

– Krav på medlemsstaterna att anpassa sin 
nationella lagstiftning i syfte att svara mot 
behovet att snabbt granska fall med
könsbaserat våld och att se till att dessa 
brott leder till straffpåföljder i enlighet 
med sina respektive strafflagar.

Or. en

Ändringsförslag 71
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Införande av program för att utreda 
orsakerna till och det kännetecknande för 
våldet mot kvinnor, svårigheterna att 
definiera det samt dess konsekvenser, 
liksom effektiviteten och 
ändamålsenligheten hos de vidtagna 
åtgärderna för att bekämpa denna typ av 
brott och avhjälpa dess effekter.

Or. es

Ändringsförslag 72
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet och hälso- och sjukvården 
för att säkra bevis på könsbaserat våld.

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet och hälso- och sjukvården 
för att säkra bevis på könsbaserat våld för 
berörda parter, såsom icke-statliga 
organisationer och kvinnoorganisationer.
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Or. en

Ändringsförslag 73
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet och hälso- och sjukvården 
för att säkra bevis på könsbaserat våld.

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet och hälso- och sjukvården 
för att granska alla former av 
könsbaserade våldsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 74
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet och hälso- och sjukvården 
för att säkra bevis på könsbaserat våld.

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet och hälso- och sjukvården 
för att säkra bevis på könsbaserat våld. Det 
ska vara obligatoriskt att undersöka 
utbildningsbehoven bland personal som 
arbetar med våld mot kvinnor och att 
införa fortbildningsprogram som är 
anpassade till de personalens olika behov.

Or. es

Ändringsförslag 75
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet och hälso- och sjukvården 
för att säkra bevis på könsbaserat våld.

– Planer för att utarbeta specifika 
undersökningsrutiner för anställda inom 
polisväsendet, hälso- och sjukvården, 
social- och utbildningssektorn för att säkra 
bevis på könsbaserat våld.

Or. en

Ändringsförslag 76
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att om möjligt 
inrätta ett system där offren kan göra 
konfidentiella anmälningar och skickas 
vidare till rätt instans, t.ex. hjälplinjer på 
telefon och Internet, och som ska skötas 
av personal med särskild utbildning på att 
hantera övergrepp.

Or. en

Ändringsförslag 77
Edite Estrela

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Inrättande av partnerskap med 
högskolor i syfte att ge utbildning i 
könsbaserat våld för yrkesverksamma 
inom detta område, bl.a. domare, poliser, 
hälso- och sjukvårdspersonal samt 
socialarbetare.

Or. pt
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Ändringsförslag 78
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Förslag på strategier för att hjälpa offren 
att återuppbygga sina liv, förutom att 
garantera deras säkerhet och återupprätta 
deras fysiska och psykiska hälsa.

– Förslag på strategier för att hjälpa offren
och deras barn att återuppbygga sina liv, 
förutom att garantera deras säkerhet och 
återupprätta deras fysiska och psykiska 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 79
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Förslag på strategier för att hjälpa offren 
att återuppbygga sina liv, förutom att 
garantera deras säkerhet och återupprätta 
deras fysiska och psykiska hälsa.

– Förslag på strategier för att hjälpa offren 
att återuppbygga sina liv genom att ta itu 
med de särskilda behov som olika grupper 
av offer har, t.ex. invandrarkvinnor,
förutom att garantera deras säkerhet och 
återupprätta deras fysiska och psykiska 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 80
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Förslag på strategier för att hjälpa offren
att återuppbygga sina liv, förutom att 
garantera deras säkerhet och återupprätta 
deras fysiska och psykiska hälsa.

– Förslag på strategier för att inrätta 
lämpligt stöd och skydd till offren,
däribland rättslig rådgivning, i syfte att 
garantera deras säkerhet och återupprätta 
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deras fysiska och psykiska hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 81
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Förslag på strategier för att hjälpa offren 
att återuppbygga sina liv, förutom att 
garantera deras säkerhet och återupprätta 
deras fysiska och psykiska hälsa.

– Förslag på strategier för att hjälpa offren 
att återuppbygga sina liv, förutom att 
garantera deras säkerhet och återupprätta 
deras fysiska och psykiska hälsa, samt 
åtgärder för att uppmuntra utbyte av 
information och bästa praxis vid 
behandling av överlevande från fall av 
våld mot kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 82
Edite Estrela

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Integrering av specifika identifikations-
och diagnosmekanismer på sjukhusens 
akutmottagningar och i 
primärsjukvården, för att de utsatta ska 
kunna få mer och bättre hjälp och stöd.

Or. pt

Ändringsförslag 83
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 5a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på medlemsstaterna att erbjuda 
skyddsboende för offer av könsbaserat 
våld i samarbete med berörda icke-statliga 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 84
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Förslag på en utbildningspolitik som 
bygger på medvetenhet om jämställdhet 
och medinflytande, program och åtgärder 
som tar itu med orsaker och konsekvenser 
av våld mot kvinnor och flickor samt 
diskriminering av kvinnor och flickor.

Or. en

Ändringsförslag 85
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Minimikrav på antalet brottsofferjourer 
per 10 000 invånare för dem som utsatts 
för könsbaserat våld, t.ex. jourer med 
specifik kompetens för att hjälpa offren.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 86
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Minimikrav på antalet brottsofferjourer 
per 10 000 invånare för dem som utsatts 
för könsbaserat våld, t.ex. jourer med 
specifik kompetens för att hjälpa offren.

– Minimikrav på antalet brottsofferjourer 
per 10 000 invånare för dem som utsatts 
för könsbaserat våld, t.ex. jourer med 
specifik kompetens för att erbjuda 
behandling av och råd till offren, t.ex. 
jourcentraler för sexuella övergrepp 
riktade till offer för våldtäkt och annat 
sexuellt våld.

Or. en

Ändringsförslag 87
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Minimikrav på antalet brottsofferjourer 
per 10 000 invånare för dem som utsatts 
för könsbaserat våld, t.ex. jourer med 
specifik kompetens för att hjälpa offren.

– Minimikrav som fastställs av 
medlemsstaterna på antalet 
brottsofferjourer per 10 000 invånare för 
dem som utsatts för könsbaserat våld, t.ex. 
jourer med specifik kompetens för att 
hjälpa offren.

Or. en

Ändringsförslag 88
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Minimikrav på antalet brottsofferjourer 
per 10 000 invånare för dem som utsatts 
för könsbaserat våld, t.ex. jourer med 

– Minimikrav på antalet brottsofferjourer 
per 10 000 invånare för dem som utsatts 
för könsbaserat våld, t.ex. jourer med 
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specifik kompetens för att hjälpa offren. specifik kompetens för att stödja 
överlevare oavsett invandrarstatus.

Or. en

Ändringsförslag 89
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Inrättande av kvinnoinstitut i de 
medlemsländer där sådana ännu inte 
finns, som ska ha som särskild uppgift att 
regelbundet utvärdera de vidtagna 
åtgärderna och effektiviteten hos de 
program är som har införts för att 
bekämpa våld mot kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 90
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 1 – stecksats 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Utarbetande av en europeisk stadga om 
ett minimiutbud av stödtjänster för 
kvinnor som utsatts för könsbaserat våld, 
som bör inbegripa rätten till kostnadsfri 
juridisk hjälp, inrättande av mottagningar 
som täcker offrens behov av skydd och 
tillfälligt logi, akut, kostnadsfritt, 
specialiserat, decentraliserat och 
lättillgängligt psykologiskt stöd samt och 
ekonomiska arrangemang som främjar 
offrens självständighet och underlättar 
återgången till ett normalt liv och till 
arbetslivet.

Or. es
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Ändringsförslag 91
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Minimistandarder för att se till att 
offren får professionellt stöd i form av råd 
från en jurist, oavsett deras roll i den 
straffrättsliga processen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Minimistandarder för att se till att offren 
får professionellt stöd i form av råd från en 
jurist, oavsett deras roll i den straffrättsliga 
processen.

– Minimistandarder fastställda av 
medlemsstaterna för att se till att offren får 
professionellt stöd i form av råd från en 
jurist, oavsett deras roll i den straffrättsliga 
processen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Edite Estrela

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– En ökad dialog mellan representanter 
for rättsväsendet och olika aktörer för att 
förebygga könsbaserat våld och 
upprepning av detta, genom specifika 
insatser tillsammans med 
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gärningsmännen.

Or. pt

Ändringsförslag 94
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Mekanismer för att underlätta tillgång 
till kostnadsfri rättshjälp, som gör det 
möjligt för offren att hävda sina 
rättigheter i hela unionen. 

Or. en

Ändringsförslag 95
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Garanti för rätten till bistånd och stöd 
för alla våldsoffer, oavsett nationalitet, 
och skydd för kvinnliga offer vars 
rättsliga ställning kan vara avhängig av 
partnern.

Or. en

Ändringsförslag 96
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Tillhandahållande av de personal- och 
materialresurser som krävs för att de 
behöriga domstolarna ska kunna företa 
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regelbundna psykologiska utredningar 
där sådana anses nödvändiga för att man 
ska kunna konstatera förekomsten av våld 
i hemmet och sexuella övergrepp och hur 
grovt detta är.

Or. es

Ändringsförslag 97
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram statistiska 
uppgifter om könsbaserat våld.

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram statistiska 
uppgifter om könsbaserat våld, för att 
fastställa problemets omfattning och få 
fram ett underlag för att åtgärda 
problemet på annat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 98
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram statistiska 
uppgifter om könsbaserat våld.

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram statistiska 
uppgifter om könsbaserat våld på 
medlemsstatsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram statistiska 
uppgifter om könsbaserat våld.

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram jämförbara 
statistiska uppgifter om könsbaserat våld.

Or. en

Ändringsförslag 100
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram statistiska 
uppgifter om könsbaserat våld.

– Planer för att utveckla metodologiska 
riktlinjer och nya försök att samla in 
uppgifter för att få fram statistiska 
uppgifter om könsbaserat våld, inbegripet 
kvinnlig könsstympning och papperslösa 
invandrare.

Or. en

Ändringsförslag 101
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Ett europeiskt år för våld mot kvinnor 
inom fem år i syfte att medvetandegöra de 
europeiska medborgarna.

Or. fr
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Ändringsförslag 102
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Juvin

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Förebyggande program riktade till barn 
som blivit vittnen till våld mot sina mödrar 
i syfte att undvika att våldsbeteenden 
överförs.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Zita Gurmai

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Åtgärder för att se till att offer, om de 
tillfälligt tvingas ge sig av, har rätt till 
skydd av de tillgångar som de lämnar 
kvar.

Or. en

Ändringsförslag 104
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Uppmuntran till medlemsstaterna att 
utbyta bästa metoder om hur man ska ta 
itu med könsbaserat våld.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Krav på kommissionen och 
medlemsstaterna att vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder, däribland 
informationskampanjer, i förekommande 
fall i samarbete med icke-statliga 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 106
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att erkänna att 
sexuellt våld och våldtäkt som begås mot 
kvinnor, antingen inom äktenskapet, 
inom informella nära relationer eller 
manliga släktingar, är en straffbar 
handling när offret inte har samtyckt, och 
se till att sådana brott automatiskt leder 
till åtal. Medlemsstaterna måste förkasta 
alla hänvisningar till kulturella, 
traditionella eller religiösa sedvänjor som 
förmildrande omständigheter i samband 
med våld mot kvinnor, inklusive så 
kallade hedersbrott och kvinnlig 
könsstympning.

Or. en
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Ändringsförslag 107
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att flera 
medlemsstater fortfarande inte betraktar 
könsbaserat våld som ett brott som faller 
under allmänt åtal, utan fortfarande kräver 
en anmälan från offret eller ett enskilt åtal, 
vilket utgör ett misslyckande från dessa 
staters sida att iaktta tillbörlig aktsamhet.

2. Europaparlamentet beklagar att flera 
medlemsstater fortfarande inte betraktar 
könsbaserat våld som ett brott, utan 
fortfarande kräver en anmälan från offret 
eller ett enskilt åtal, vilket utgör ett 
misslyckande från dessa staters sida att 
iaktta tillbörlig aktsamhet.

Or. es

Ändringsförslag 108
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att flera 
medlemsstater fortfarande inte betraktar 
könsbaserat våld som ett brott som faller 
under allmänt åtal, utan fortfarande kräver 
en anmälan från offret eller ett enskilt åtal, 
vilket utgör ett misslyckande från dessa 
staters sida att iaktta tillbörlig aktsamhet.

2. Europaparlamentet beklagar att flera 
medlemsstater fortfarande inte betraktar 
könsbaserat våld som ett brott som faller 
under allmänt åtal, utan fortfarande kräver 
en anmälan från offret eller ett enskilt åtal.

Or. en

Ändringsförslag 109
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att flera 
medlemsstater fortfarande inte betraktar 
könsbaserat våld som ett brott som faller 

2. Europaparlamentet beklagar att flera 
medlemsstater fortfarande inte betraktar 
könsbaserat våld som ett brott som faller 
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under allmänt åtal, utan fortfarande kräver 
en anmälan från offret eller ett enskilt åtal, 
vilket utgör ett misslyckande från dessa 
staters sida att iaktta tillbörlig aktsamhet.

under allmänt åtal, utan fortfarande kräver 
en anmälan från offret eller ett enskilt åtal, 
även vid våld utanför familjen, vilket 
utgör ett misslyckande från dessa staters 
sida att iaktta tillbörlig aktsamhet.

Or. it

Ändringsförslag 110
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet bekräftar den risk 
som asylsökande kvinnor och flickor löper 
att än en gång bli offer, och uppmanar 
medlemsstaterna att vidta alla lagstiftande 
och övriga åtgärder som krävs för att man 
vid asylförfaranden och 
mottagandeförhållanden tar hänsyn till 
könsaspekter. 

Or. en

Ändringsförslag 111
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet framhåller att 
våld mot kvinnor och förföljelse på grund 
av kön måste tas med i 
EU-medlemsstaternas asylsystem.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och EU-institutionerna 
att ta vederbörlig hänsyn till den särskilda 
situationen för vissa grupper av kvinnor 
som löper förhöjd risk att utsättas för 
våld, såsom kvinnor från 
minoritetsgrupper, flyktingkvinnor, 
invandrarkvinnor, fattiga kvinnor som 
lever i landsbygdsområden eller avlägset 
belägna samhällen, kvinnor på 
institutioner eller i fängelse, flickor, 
lesbiska kvinnor, kvinnor med 
funktionshinder och äldre kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 113
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar vikten av 
adekvat fortbildning för alla som arbetar 
med kvinnor som är utsatta för 
könsrelaterat våld, inklusive 
representanter för de rättsvårdande 
myndigheterna, särskilt poliser, domare, 
socialarbetare och hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. es
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Ändringsförslag 114
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att slå fast att sexuellt 
våld och våldtäkt som begås mot kvinnor,
särskilt inom äktenskapet, inom andra 
nära relationer eller av manliga 
släktingar, är en straffbar handling när 
offret inte har samtyckt, och se till att 
sådana brott automatiskt leder till åtal. 
Medlemsstaterna måste förkasta alla 
hänvisningar till kulturella, traditionella 
eller religiösa sedvänjor som 
förmildrande omständigheter i samband 
med våld mot kvinnor, inklusive så 
kallade hedersbrott och kvinnlig 
könsstympning.

Or. es

Ändringsförslag 115
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2d. Europaparlamentet begär att det 
inrättas mekanismer för att kvinnor som 
utsätts för könsrelaterat våld eller 
människohandel oavsett nationalitet 
lättare ska kunna få stöd som gör att de 
kan lämna det gemensamma hemmet eller 
människohandelsnätverket och få 
kostnadsfri juridisk hjälp.

Or. es



PE454.542v01-00 50/80 AM\851194SV.doc

SV

Ändringsförslag 116
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2e. Europaparlamentet insisterar på 
nödvändigheten av att förbättra 
samarbetet mellan personal inom 
rättsväsendet och utbytet av bästa praxis i 
bekämpningen av diskriminering och 
könsbaserat våld och att uppbåda resurser 
för att undanröja hindren för erkännande 
av rättsliga dokument i andra 
medlemsstater, inklusive domar avseende 
könsbaserat våld och 
domstolsförelägganden mot våldsamma 
män.

Or. es

Ändringsförslag 117
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
göra allt de kan för att snarast möjligt 
anta direktiven om den europeiska 
skyddsordern och om bekämpning av 
människohandeln.

Or. es

Ändringsförslag 118
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2g (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2g. Europaparlamentet välkomnar att det 
i vissa medlemsstater har inrättats 
domstolar för könsbaserat våld och 
uppmanar samtliga medlemsstater att 
följa detta exempel.

Or. es

Ändringsförslag 119
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2h. Europaparlamentet begär att en 
anklagelse om kvinnovåld, i alla dess 
former, ska betraktas som en tillräcklig 
grund för att bifalla en asylansökan från 
en kvinna.

Or. es

Ändringsförslag 120
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
erkänna olika former av våld mot 
kvinnor, såsom förekomsten av våld i 
hemmet, dess påverkan på barn,
förhållandet mellan våld i hemmet och
övergrepp på barn samt flickors 
erfarenhet av våldsamma partner i deras 
tidiga förhållanden.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
använda begreppet ”våld mot kvinnor och 
flickor” i alla framtida politiska förslag.

Or. en

Ändringsförslag 122
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller att 
barn som upplever våld inom familjen är 
offer i lika hög grad som kvinnorna och 
uppmanar därför medlemsstaterna att i 
sina olika rättssystem kategorisera barn 
som direkt eller indirekt är utsatta för 
övergrepp av detta slag som offer för våld, 
så att den behandling som dessa barn 
behöver prioriteras högt, samt att skapa 
tvärvetenskapliga expertgrupper som 
specifikt ska ta sig an barn som bor i hem 
där det förekommer könsbaserat våld och 
att, i samarbete med de regionala och 
lokala myndigheterna, utarbeta ett 
gemensamt interdisciplinärt 
insatsprotokoll för omsorg av barn som är 
utsatta för könsbaserat våld i hemmet. 

Or. es
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Ändringsförslag 123
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld, inklusive siffror på hur många 
kvinnor som varje år dödas av sin partner 
eller före detta partner, baserat på 
uppgifter från medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld.

Or. de

Ändringsförslag 124
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld, inklusive siffror på hur många 
kvinnor som varje år dödas av sin partner 
eller före detta partner, baserat på uppgifter 
från medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld, inklusive siffror på hur många 
kvinnor och män som varje år dödas av sin 
partner eller före detta partner, baserat på 
uppgifter från medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 125
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 3. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld, inklusive siffror på hur många 
kvinnor som varje år dödas av sin partner 
eller före detta partner, baserat på 
uppgifter från medlemsstaterna.

kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld, baserat på uppgifter från 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 126
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld, inklusive siffror på hur många 
kvinnor som varje år dödas av sin partner 
eller före detta partner, baserat på 
uppgifter från medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om könsbaserat 
våld, baserat på uppgifter från 
medlemsstaterna, inklusive siffror på hur 
många kvinnor som varje år dödas av sin 
partner eller före detta partner, och hur 
många söner eller döttrar som mördats 
eller drabbats av följderna av våld mot 
deras föräldrar eller förmyndare. Denna 
statistik bör ge en överblick över våldet 
inom familjen i Europa och även beakta 
nya familje- och äktenskapsformer, såsom 
äktenskap mellan personer av samma 
kön.

Or. es

Ändringsförslag 127
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 3. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om
könsbaserat våld, inklusive siffror på hur 
många kvinnor som varje år dödas av sin
partner eller före detta partner, baserat på 
uppgifter från medlemsstaterna.

kommissionen att, med hjälp av all 
tillgänglig expertis, utarbeta och 
tillhandahålla årlig statistik om olika 
former av köns- och åldersbaserat våld,
både i den offentliga och privata sfären,
inklusive siffror på hur många kvinnor, 
flickor och barn som varje år dödas eller 
utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella 
övergrepp av sin nuvarande eller före 
detta partner eller en familjemedlem, 
baserat på uppgifter från medlemsstaterna.

Or. cs

Ändringsförslag 128
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
forskning om våld mot barn, ungdomar
och kvinnor och mer generellt om 
könsrelaterat och sexuellt våld bör ingå 
som ett tvärvetenskapligt 
forskningsområde i det kommande 
åttonde ramprogrammet för forskning 
och teknisk utveckling med anslag på 
minst 20 miljoner euro per år, med start 
2013, året för bekämpning av våld mot 
kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 129
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet framhåller att de 
mest effektiva instrumenten för att öka 



PE454.542v01-00 56/80 AM\851194SV.doc

SV

medvetenheten kring bekämpningen av 
könsbaserat våld är utbildning, 
förebyggande arbete och medier, vilket 
betyder att man i grundläggande 
utbildning och fortbildning bör lägga 
större vikt vid jämställdhet och 
könsbaserat våld och öka mediernas 
engagemang bör ökas, när det gäller såväl 
hur könsbaserat våld och macho-
stereotyper behandlas i tv-program, som 
att rapportera om de kvinnor som orkat ta 
sig ur en misshandelssituation.

Or. es

Ändringsförslag 130
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar att 
kvinnliga invandrare är särskilt sårbara 
för könsbaserat våld och uppmanar 
kommissionen att genom regionala och 
internationella regelverk bättre garantera 
skyddet av arbetande invandrarkvinnors 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 131
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att inrätta ett 
observatorium för våld mot kvinnor inom 
Europeiska jämställdhetsinstitutet, i nära 
samarbete med Europeiska unionens byrå 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att inrätta ett 
observatorium för våld mot kvinnor 
baserat på rapporteringen av rättsfall där 
våld mot kvinnor har ingått.
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för grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 132
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att inrätta ett 
observatorium för våld mot kvinnor inom 
Europeiska jämställdhetsinstitutet, i nära 
samarbete med Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att med tillräckliga resurser
inrätta ett observatorium för våld mot 
kvinnor inom Europeiska 
jämställdhetsinstitutet, i nära samarbete 
med Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 133
Zita Gurmai

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att stödja införandet av den europeiska 
skyddsordern och uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra det nya 
direktivet i sin nationella lagstiftning så 
snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 134
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att upprätta lokala nät 
som i enlighet med 
behörighetsfördelningen inom landet kan 
bidra till genomförandet av alla åtgärder 
för att bekämpa våldet mot kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 135
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 4a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta sina 
ansträngningar att bekämpa könsbaserat 
våld genom gemenskapsprogram, särskilt 
Daphneprogrammet, som redan har 
bidragit framgångsrikt till bekämpningen 
av våld mot kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 136
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i en 
undersökning kommer att intervjua en 
representativ grupp kvinnor från samtliga 
medlemsstater om deras erfarenheter av 
våld, och begär att tonvikten läggs på hur 
kvinnorna bemöts av olika myndigheter 

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i en 
undersökning kommer att intervjua en 
representativ grupp kvinnor från samtliga 
medlemsstater om deras erfarenheter av 
våld, och begär att tonvikten läggs på hur 
kvinnorna bemöts av olika myndigheter 
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och stödtjänster när de anmäler. och stödtjänster när de anmäler.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
med eftertryck att utreda alla rapporter 
om otillfredsställande behandling från 
myndigheternas sida mot offer för 
könsbaserat våld och att åtgärda bristerna 
i berörd lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 137
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i en 
undersökning kommer att intervjua en 
representativ grupp kvinnor från samtliga 
medlemsstater om deras erfarenheter av 
våld, och begär att tonvikten läggs på hur 
kvinnorna bemöts av olika myndigheter 
och stödtjänster när de anmäler.

5. Europaparlamentet välkomnar att 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i en 
undersökning kommer att intervjua en 
representativ grupp kvinnor från samtliga 
medlemsstater om deras erfarenheter av 
våld.

Or. en

Ändringsförslag 138
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i en 
undersökning kommer att intervjua en 
representativ grupp kvinnor från samtliga 
medlemsstater om deras erfarenheter av 
våld, och begär att tonvikten läggs på hur
kvinnorna bemöts av olika myndigheter 

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i en anonym
undersökning med hjälp av experter
kommer att intervjua en representativ 
grupp av våldsoffer och vittnen till våld
från samtliga medlemsstater om deras 
erfarenheter av våld, och begär att 
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och stödtjänster när de anmäler. tonvikten läggs på hur dessa offer i 
praktiken bemöts av ansvariga
myndigheter och expert- och stödtjänster.

Or. cs

Ändringsförslag 139
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet begär att 
medlemsstaterna ska påskynda den 
europeiska skyddsordern, genom vilken 
EU:s medlemsstater kommer att kunna 
erbjuda ett enhetligt skydd av kvinnor som 
har utsatts för könsbaserat våld.

Or. en

Ändringsförslag 140
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att offren får ett 
socialt och institutionellt stöd som 
omfattar obligatorisk advokathjälp före 
den formella anmälan och skyddsordern 
samt under hela processen, psykologstöd, 
en bättre, övergripande, lättillgänglig, 
högkvalitativ och specialiserad omsorg av 
offren för könsbaserat våld och deras 
barn i hela EU, genomförande av 
åtgärder i kollektivavtal och bättre 
samordning mellan arbetsgivare, 
fackförbund och företag samt mellan 
deras respektive ledningsgrupper för att 
ge offren korrekt information om sina 
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rättigheter som anställd, ökat antal 
domstolar som är specialiserade på 
könsbaserat våld, mer resurser och 
utbildningsmaterial om könsrelaterat våld 
för domare, åklagare och advokater, 
förbättringar i de rättsvårdande 
myndigheternas specialiserade enheter 
genom ökad bemanning och bättre 
utbildning och materiella resurser.

Or. es

Ändringsförslag 141
Edit Bauer

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att i sin nationella statistik 
synliggöra omfattningen av könsbaserat 
våld och att vidta åtgärder för att garantera 
att uppgifter om könsbaserat våld samlas 
in, däribland offrets kön, förövarens kön, 
deras förhållande, ålder, brottsplats och 
skador.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att i sin nationella statistik 
synliggöra omfattningen av könsbaserat 
våld och att vidta åtgärder för att garantera 
att jämförbara uppgifter om könsbaserat 
våld samlas in, däribland offrets kön, 
förövarens kön, deras förhållande, ålder, 
nationalitet, brottsplats, skador och antalet 
dödsfall.

Or. en

Ändringsförslag 142
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att i sin nationella statistik 
synliggöra omfattningen av könsbaserat 
våld och att vidta åtgärder för att garantera 
att uppgifter om könsbaserat våld samlas 
in, däribland offrets kön, förövarens kön, 

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att i sin nationella statistik 
synliggöra omfattningen av könsbaserat 
våld och att vidta åtgärder för att garantera 
att uppgifter om könsbaserat våld anonymt
samlas in, däribland offrets kön, förövarens 
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deras förhållande, ålder, brottsplats och
skador.

kön, deras förhållande, ålder, brottsplats 
och de fysiska och psykiska följder som 
orsakats.

Or. cs

Ändringsförslag 143
Edite Estrela

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en 
undersökning av de ekonomiska 
konsekvenserna av våldet mot kvinnor, 
baserat på forskning som använder 
metoder som gör det möjligt att i 
ekonomiskt hänseende kvantifiera 
konsekvenserna av denna form av våld 
för hälso- och sjukvården, de sociala 
trygghetssystemen och arbetsmarknaden.

Or. pt

Ändringsförslag 144
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Ernst Strasser, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att ägna extra 
uppmärksamhet åt hur våld i hemmet 
påverkar barn, speciellt eftersom det är 
vanligare med misshandel av barn och 
sexuella övergrepp mot barn i hem där 
kvinnan blir slagen eller utsatt för psykisk 
misshandel och att avsätta tillräckliga 
resurser för att hjälpa barn som upplever 
våld i hemmet.
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Or. en

Ändringsförslag 145
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
EU:s byrå för grundläggande rättigheter 
och jämställdhetsinstitutet att forska om 
förekomsten av våld i tonårsrelationer och 
hur detta påverkar deras välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 146
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet framhåller att 
medvetenheten måste öka om den skada 
som våld i hemmet orsakar, även dess 
effekter på barn, och att det måste skapas 
ett klimat där sådant våld inte accepteras.

Or. en

Ändringsförslag 147
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkr 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet begär att det inom 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris) läggs stor vikt vid uppgifter om 
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könsbaserat våld.

Or. es

Ändringsförslag 148
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att utarbeta och driva 
europeiska och nationella 
mediekampanjer som syftar till att öka 
medvetenheten bland kvinnor om att våld 
i hemmet är ett brott och att uppmuntra 
kvinnor att anmäla alla övergrepp med 
våldsinslag.

Or. en

Ändringsförslag 149
Zita Gurmai

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet föreslår 
medlemsstaterna att överväga att införa 
begreppet psykiskt våld i sina rättssystem. 

Or. en

Ändringsförslag 150
Zita Gurmai

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet föreslår 
medlemsstaterna att starta utbildningar 
inom ramen för sina barnskyddssystem, 
för att göra det lättare att identifiera fall 
av våld i hemmet.

Or. en

Ändringsförslag 151
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet konstaterar att s.k. 
stalking, där 87 procent av offren är 
kvinnor, orsakar psykisk skada och 
allvarlig känslomässig stress och att 
stalking därför ska anses som en form av 
våld mot kvinnor, och bör bekämpas med 
hjälp av rättsliga medel i alla 
medlemsstater för att förhindra att 
ytterligare våld inträffar.

Or. en

Ändringsförslag 152
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet konstaterar att 
traditionella skadliga sedvänjor såsom 
kvinnlig könsstympning och så kallade 
hedersmord är ytterst relevanta former för 
våld mot kvinnor och uppmanar därför 
kommissionen att ägna särskild 
uppmärksamhet åt traditionella skadliga 
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sedvänjor i en strategi för bekämpning av 
våld mot kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 153
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmärksammar 
det allvarliga problemet som 
prostitutionen i Europeiska unionen utgör 
och begär att kopplingen mellan den 
rättsliga ramen i berörd medlemsstat och 
formen liksom omfattningen av den 
prostitution som sker studeras närmare.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 154
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmärksammar det 
allvarliga problemet som prostitutionen i 
Europeiska unionen utgör och begär att 
kopplingen mellan den rättsliga ramen i 
berörd medlemsstat och formen liksom 
omfattningen av den prostitution som sker 
studeras närmare.

7. Europaparlamentet erkänner det 
allvarliga problemet som prostitutionen i 
Europeiska unionen utgör och begär att 
kopplingen mellan den rättsliga ramen i 
berörd medlemsstat och formen liksom 
omfattningen av den prostitution som sker 
studeras närmare.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmärksammar det 
allvarliga problemet som prostitutionen i 
Europeiska unionen utgör och begär att 
kopplingen mellan den rättsliga ramen i 
berörd medlemsstat och formen liksom 
omfattningen av den prostitution som sker 
studeras närmare.

7. Europaparlamentet uppmärksammar det 
allvarliga problemet som prostitutionen i 
Europeiska unionen utgör och begär att 
kopplingen mellan den rättsliga ramen i 
berörd medlemsstat och formen liksom 
omfattningen av den prostitution som sker 
studeras närmare. Parlamentet 
understryker den oroande ökningen av 
människohandeln i och till EU, en handel 
som särskilt omfattar kvinnor och barn, 
och uppmuntrar medlemsstaterna att 
vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa 
denna illegala verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 156
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmärksammar det 
allvarliga problemet som prostitutionen i 
Europeiska unionen utgör och begär att 
kopplingen mellan den rättsliga ramen i 
berörd medlemsstat och formen liksom 
omfattningen av den prostitution som sker 
studeras närmare.

7. Europaparlamentet uppmärksammar det 
allvarliga problemet som prostitutionen 
och utnyttjandet av denna, däribland 
också barnprostitution i Europeiska 
unionen utgör och begär att kopplingen 
mellan den rättsliga ramen i berörd 
medlemsstat och formen liksom 
omfattningen av den prostitution som sker 
studeras närmare.

Or. it
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Ändringsförslag 157
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att erkänna det 
allvarliga problemet med 
surrogatmödraskap, som är ett 
utnyttjande av kvinnans kropp och hennes 
reproduktiva organ.

Or. en

Ändringsförslag 158
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet framhåller att 
både kvinnor och barn är föremål för 
samma slags utnyttjande, och att bägge 
kan betraktas som varor på den 
internationella reproduktionsmarknaden, 
samt att dessa nya 
reproduktionsordningar, såsom 
surrogatmödraskap, ökar handeln med 
kvinnor och barn och antalet illegala 
adoptioner över nationsgränserna.

Or. en

Ändringsförslag 159
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet framhåller det 
allvarliga problemet med våld i hemmet, 
som har sina särskilda kännetecken, där 
det ofta är männen som utsätter kvinnor 
för våld, och som leder till katastrofala 
följder för samtliga familjemedlemmar, 
särskilt barnen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ägna vederbörlig 
uppmärksamhet åt denna typ av våld i 
syfte att avslöja det och hjälpa dess offer, 
samt understryker nödvändigheten av en 
öppen samhällsövergripande diskussion 
om detta fenomen och stöd till 
förebyggande upplysningskampanjer.

Or. cs

Ändringsförslag 160
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet konstaterar att 
våld i hemmet har fastställts som en 
huvudorsak till missfall och dödfödda 
barn och till att mödrar dör under 
förlossningen, och uppmanar 
kommissionen att fokusera mer på våld 
mot gravida kvinnor eftersom detta 
innebär att förövaren skadar mer än en 
person.

Or. en

Ändringsförslag 161
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 8
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer och andra offentliga och 
privata frivilligorganisationer som erbjuder 
stöd till våldsoffren, gör en mycket 
värdefull insats och borde få stöd från 
medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer och andra offentliga och 
privata frivilligorganisationer som erbjuder 
stöd till våldsoffren, gör en mycket 
värdefull insats.

Or. de

Ändringsförslag 162
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer och andra offentliga och 
privata frivilligorganisationer som erbjuder 
stöd till våldsoffren, gör en mycket 
värdefull insats och borde få stöd från 
medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer och andra offentliga och 
privata frivilligorganisationer som erbjuder 
stöd till våldsoffren, gör en mycket 
värdefull insats och borde få stöd från 
medlemsstaterna. Parlamentet framhåller 
att både män och kvinnor, inbegripet 
våldsoffren, bör delta i bekämpningen av 
könsbaserat våld. 

Or. en

Ändringsförslag 163
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer och andra offentliga och 
privata frivilligorganisationer som erbjuder 

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer och andra offentliga och 
privata frivilligorganisationer som erbjuder 
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stöd till våldsoffren, gör en mycket 
värdefull insats och borde få stöd från 
medlemsstaterna.

stöd till våldsoffren, gör en mycket 
värdefull insats och borde få stöd från 
medlemsstaterna för att upptäcka och 
utreda fall av könsbaserat våld och borde 
också konsulteras om åtgärder för att 
förebygga och bekämpa denna typ av 
våld.

Or. en

Ändringsförslag 164
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Juvin

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer, kvinnoorganisationer och 
andra offentliga och privata 
frivilligorganisationer som erbjuder stöd 
till våldsoffren, gör en mycket värdefull 
insats och borde få stöd från 
medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet påpekar att det civila 
samhället, särskilt icke-statliga 
organisationer, kvinnoorganisationer och 
andra offentliga och privata 
frivilligorganisationer som erbjuder stöd 
till våldsoffren, gör en mycket värdefull 
insats, särskilt genom att finnas till hands 
för de kvinnliga offer som vill bryta den 
tystnad som våldet tvingar dem att leva i,
och borde få stöd från medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Edite Estrela

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet framhåller att det 
inte bara är nödvändigt att arbeta med 
offren utan också med förövarna för att 
dessa ska bli mer medvetna och för att 
bidra till att ändra stereotyperna och 
förställningarna i samhället som gör att 
denna typ av våld kan fortgå och 
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accepteras.

Or. pt

Ändringsförslag 166
Edite Estrela

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet understryker att 
förebyggande arbete bör baseras på 
främjandet av medborgaranda och 
icke-våld i syfte att utrota de stereotypa 
föreställningarna om könsrollerna. Detta 
kommer att kräva engagemang från olika 
delar av samhället (skolor, lokala 
myndigheter, civilsamhället och 
arbetsgivare).

Or. pt

Ändringsförslag 167
Rovana Plumb

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandahålla 
kvinnojourer för att hjälpa kvinnor och 
barn till ett självbestämmande liv fritt från 
våld och fattigdom. Dessa bör erbjuda 
specialiserade tjänster, medicinsk 
behandling, rättshjälp, psykosocial och 
terapeutisk rådgivning, rättsligt stöd vid 
rättegångar, stöd till barn som drabbats av 
våld osv.

Or. en
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Ändringsförslag 168
Rovana Plumb

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att tillräckliga 
medel anslås för att kvinnojourer ska 
kunna uppfylla internationella standarder 
i arbetet med kvinnor som har överlevt 
våld och deras barn.

Or. en

Ändringsförslag 169
Rovana Plumb

Förslag till resolution
Punkt 8c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera sociala och 
ekonomiska rättigheter för kvinnor så att 
de inte är ekonomiskt beroende av en 
partner eller make.

Or. en

Ändringsförslag 170
Rovana Plumb

Förslag till resolution
Punkt 8d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandhålla de 
medel som kvinnoorganisationer och 
icke-statliga organisationer behöver för 
att skydda kvinnor och barn från våld och 
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fattigdom. 

Or. en

Ändringsförslag 171
Rovana Plumb

Förslag till resolution
Punkt 8e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8e. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja och utveckla 
kvinnors integration på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 172
Cristiana Muscardini

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet framhåller det 
allvarliga problemet hedersvåld och 
fördömer det stora antalet mord den 
senaste tiden på unga invandrarkvinnor i 
EU.

Or. it

Ändringsförslag 173
Cristiana Muscardini

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka 
levnadsvillkoren för unga 
invandrarkvinnor som är utsatta för våld 
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och att stödja projekt och initiativ som 
syftar till att förebygga hedersbrott och 
generellt all slags våld mot kvinnor 
kopplat till kulturella, traditionella och 
religiösa sedvänjor.

Or. it

Ändringsförslag 174
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa 
våld mot kvinnor, även genom användning 
av strukturfonderna.

9. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens Daphneprogram för att 
bekämpa våld mot barn, ungdomar och 
kvinnor i Europa, stödja offer och minska 
utsattheten för våld. Parlamentet
understryker att medlemsstaterna bör 
avsätta lämpliga resurser för att förebygga 
och bekämpa våld mot kvinnor, även 
genom användning av strukturfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 175
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa 
våld mot kvinnor, även genom användning 
av strukturfonderna.

9. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa 
våld mot kvinnor, även genom användning 
av strukturfonderna, för att skapa 
nationella program för förebyggande av 
och skydd mot könsbaserat våld.

Or. en
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Ändringsförslag 176
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet understryker att
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa
våld mot kvinnor, även genom 
användning av strukturfonderna.

9. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att tillhandahålla
lämpliga resurser för att förebygga och 
bekämpa våld mot kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 177
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa 
våld mot kvinnor, även genom användning 
av strukturfonderna.

9. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa 
våld mot kvinnor, även genom användning 
av strukturfonderna. Parlamentet 
framhåller vikten av kampanjer för att 
informera och höja allmänhetens 
medvetenhet om könsbaserat våld och 
genomföra strategier för att med hjälp av 
undervisningen och massmedierna 
förändra den stereotypa bilden av 
kvinnans ställning i samhället samt att 
främja utbyte av bästa praxis.

Or. es

Ändringsförslag 178
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Juvin

Förslag till resolution
Punkt 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa 
våld mot kvinnor, även genom användning 
av strukturfonderna.

9. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna bör avsätta lämpliga 
resurser för att förebygga och bekämpa 
våld mot kvinnor, särskilt till 
kvinnojourer, även genom användning av 
strukturfonderna.

Or. fr

Ändringsförslag 179
Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar hur 
viktigt det är att våld mot kvinnor, även 
om det bara berör en relativt liten del av 
befolkningen, bekämpas systematiskt. 
Parlamentet anser därför att behöriga 
myndigheter måste vidta effektiva 
åtgärder, vilka dock inte får leda till att 
män döms på förhand eller till att en 
fungerande familjestruktur påverkas 
negativt.

Or. de

Ändringsförslag 180
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar EU:s och 
medlemsstaternas ansvar för att fortsätta 
genomföra FN:s säkerhetsråds 
resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, 
fred och säkerhet, särskilt genom 
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EU:s humanitära bistånd och 
utvecklingsbistånd.

Or. en

Ändringsförslag 181
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stärka sina 
förebyggande åtgärder mot könsrelaterat 
våld bland ungdomar med hjälp av 
riktade utbildningsinsatser och förbättrat 
samarbete mellan de olika personer och 
miljöer som berörs av detta fenomen, 
såsom familjer, skolor, den offentliga 
sfären och medierna.

Or. es

Ändringsförslag 182
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet understryker 
vikten av att medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna 
vidtar åtgärder för att kvinnor som har 
utsatts för könsbaserat våld lättare ska 
återintegreras på arbetsmarknaden 
genom instrument såsom Europeiska 
socialfonden eller Progress-programmet.

Or. es
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Ändringsförslag 183
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att upprätta en rättslig 
ram som garanterar invandrarkvinnor 
rätten till eget pass och uppehållstillstånd 
och som gör en person som konfiskerar 
dessa handlingar till en brottsling.

Or. en

Ändringsförslag 184
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa nolltolerans mot könsstympning, 
människohandel, barnprostitution och 
hedersmord där offren till största delen är 
kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 185
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och 
medlemsstaterna att på internationell nivå 
behandla våldet mot kvinnor i alla dess 
former som kränkningar av de mänskliga 
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rättigheterna, särskilt i samband med 
utvidgningen av EU, bilaterala 
associeringsavtal och internationella 
handelsavtal.

Or. es

Ändringsförslag 186
Raül Romeva i Rueda

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att på 
internationell nivå ta upp våldet mot 
kvinnor och den könsrelaterade 
dimensionen av kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, framför allt i 
samband med bilaterala associationsavtal 
och internationella handelsavtal, både 
sådana som redan gäller och sådana som 
håller på att förhandlas fram.

Or. en


