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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske 
beskyttelsesordre
(00002/2010 – C7 0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til initiativet af en gruppe af medlemsstater (00002/2010),

– der henviser til punkt d i artikel 82, stk. 1, andet afsnit, og artikel 289, stk. 4, i traktaten 
om Den europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Rådet har forelagt 
initiativet for Europa-Parlamentet (C7-0006/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til de bidrag, der er blevet forelagt dets formand af de nationale parlamenter i 
form af begrundede udtalelser om, hvorvidt initiativet er i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 44, 51 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, jf. forretningsordenens artikel 51 
(A7–0000/2010),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Ændringsforslag 1

Udkast til direktiv
Henvisning 1

Initiativtekst Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
dennes artikel 82, stk. 1, litra d),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
dennes artikel 82, stk. 1, litra a) og d),

Or. en
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Ændringsforslag 2

Udkast til direktiv
Betragtning 3

Initiativtekst Ændringsforslag

(3) Ifølge Stockholmprogrammet, der blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd på mødet 
den 10.- 11. december 2009, kan gensidig 
anerkendelse udvides til at omfatte alle 
former for domme og retlige afgørelser, det 
være sig strafferetlige eller 
forvaltningsretlige, afhængigt af 
retssystemet. Det påpeges også i 
programmet, at ofre for kriminalitet kan 
tilbydes særlige 
beskyttelsesforanstaltninger, som bør have 
virkning inden for EU.

(3) Ifølge Stockholmprogrammet, der blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd på mødet 
den 10.- 11. december 2009, kan gensidig 
anerkendelse udvides til at omfatte alle 
former for domme og retlige afgørelser, det 
være sig strafferetlige eller 
forvaltningsretlige, afhængigt af 
retssystemet. Det påpeges også i 
programmet, at ofre for kriminalitet kan 
tilbydes særlige 
beskyttelsesforanstaltninger, som bør have 
virkning inden for EU. Følgende punkter i 
Stockholmprogrammet, der er nævnt i det 
ovenstående, nemlig punkt 2.3.4 om ofre 
for kriminalitet, punkt 3.1.1, der vedrører 
vidner, og punkt 3.4.1 om 
klagemuligheder inden for det 
europæiske, civilretlige område, særligt i 
grænseoverskridende retssager, bør 
understreges.
Det påpeges i meddelelsen om 
handlingsplanen for gennemførelse af 
Stockholmprogrammet 
(KOM(2010)0171)1, at forskellene i de 
garantier, der gives ofre for forbrydelser, 
skal analyseres og nedbringes for at øge 
beskyttelsen med alle til rådighed stående 
midler, og i denne sammenhæng foreslås 
det, at der vedtages et lovgivningsmæssigt 
forslag om et overordnet instrument til 
beskyttelse af ofre samt en handlingsplan 
for praktiske foranstaltninger, herunder 
udvikling af en europæisk 
beskyttelsesordre.
_____________
1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget - Et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's 
borgere – handlingsplan 
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Or. en

Ændringsforslag 3

Udkast til direktiv
Betragtning 4

Initiativtekst Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentets beslutning af den
2. februar 2006 om den aktuelle situation 
med hensyn til bekæmpelse af vold mod 
kvinder samt alle fremtidige aktioner 
anbefaler, at medlemsstaterne formulerer 
en nul-tolerance-politik over for alle 
former for vold mod kvinder og opfordrer 
medlemsstaterne til at træffe passende 
foranstaltninger til at sikre bedre 
beskyttelse af og støtte til aktuelle og 
potentielle ofre.

(4) Europa-Parlamentets beslutning af den
26. november 2009 om afskaffelse af vold 
mod kvinder1 opfordrer medlemsstaterne til 
at forbedre deres nationale love og 
politikker til bekæmpelse af alle former 
for vold mod kvinder og at handle med 
henblik på at overvinde årsagerne til vold 
mod kvinder, ikke mindst ved at anvende 
forebyggende forholdsregler, og opfordrer 
EU til at garantere retten til bistand og 
støtte til alle voldsofre. Europa-
Parlamentets beslutning af 10. februar 
2010 om ligestilling mellem mænd og 
kvinder i Den Europæiske Union – 20092 

støtter det spanske formandskabs forslag 
om at indføre den europæiske 
beskyttelsesordre for ofre og en fælles 
EU-telefonhjælpetjeneste for ofre.
_________
1 P7_TA(2009)0098.
2 P7_TA (2010)0021.

Or. en

Ændringsforslag 4

Udkast til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(4a) Det er nødvendigt at have statistikker 
og sammenlignelige oplysninger om vold 
på EU-plan for at kunne indkredse 
årsagerne til volden og øge beskyttelsen af 
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ofrene. Med henblik på dette bør 
medlemsstaterne indsamle data om 
antallet af anmodninger, udstedelser og 
håndhævelser vedrørende europæiske 
beskyttelsesordrer, brud på de fastlagte 
beskyttelsesforanstaltninger og 
oplysninger om typerne af kriminalitet, 
f.eks. vold i hjemmet, tvangsægteskaber, 
kvindelig omskæring, æresvold, stalking 
og chikane og andre former for 
kønsrelateret vold. Data om ofre for 
terrorisme og organiseret kriminalitet bør 
også inkluderes i datasamlingen, og al 
date skal opdeles efter køn og sendes til 
Kommissionen og Europa-Parlamentet 
hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 5

Udkast til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(6a) Dette direktiv vedrører 
beskyttelsesforanstaltninger, der har til 
sigte at beskytte en person mod en anden 
persons handlinger eller adfærd, som på 
en eller anden måde kan bringe den 
pågældendes liv i fare eller skade dennes 
fysiske eller psykiske integritet og 
værdighed, personlige frihed eller 
seksuelle integritet – f.eks. ved at 
forhindre enhver form for chikane –
dennes personlige frihed – f.eks. ved at 
forhindre bortførelse – stalking og andre 
former for indirekte tvang, og som har til 
sigte at undgå nye strafbare handlinger 
eller at begrænse følgerne af tidligere 
strafbare handlinger. Det er vigtigt at 
understrege, at dette direktiv vedrører 
beskyttelsesforanstaltninger, som har til 
formål at beskytte alle ofre; ikke kun ofre 
for kønsrelateret vold. Dette direktiv er 
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beregnet til at blive anvendt i forbindelse 
med beskyttelsesforanstaltninger, som er 
iværksat til fordel for ofre eller mulige 
ofre for forbrydelser.

Or. en

Ændringsforslag 6

Udkast til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(6b) Medlemsstaterne bør også tage 
hensyn til beskyttelse af ofre, der risikerer 
at blive udsat for tvangsægteskaber, 
æresdrab, kvindelig omskæring, pædofili, 
menneskesmugling, organiseret 
kriminalitet og terrorisme.

Or. en

Ændringsforslag 7

Udkast til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(6c) Hvad angår anvendelsen af dette 
direktiv, kan der være blevet pålagt en 
beskyttelsesforanstaltning som følge af en 
kendelse, der svarer til definitionen i 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2008/947/JHA af 27. november 2008 om 
anvendelsen af princippet om gensidig 
anerkendelse på domme og afgørelser om 
prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn 
med tilsynsforanstaltninger og alternative 
sanktioner 1 eller som følge af en 
beslutning om 
overvågningsforanstaltninger, som svarer 
til definitionen i artikel 4 i Rådets 
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rammeafgørelse 2009/829/JHA af 23. 
oktober 2009 om anvendelsen mellem 
medlemsstaterne af princippet om 
gensidig anerkendelse på afgørelser om 
tilsynsforanstaltninger som et alternativ 
til varetægtsfængsling.2.

____________________________

1 EUT L 337 af 16.12.2008, s. 102
2 EUT L 294 af 11.11.2009, s. 20.

Or. en

Ændringsforslag 8

Udkast til direktiv
Betragtning 7

Initiativtekst Ændringsforslag

(7) For at hindre, at der begås en ny 
forbrydelse mod ofret i fuldbyrdelsesstaten, 
bør der gives denne stat et retsgrundlag for 
anerkendelse af den afgørelse, der tidligere 
er truffet i udstedelsesstaten til fordel for 
ofret, og det bør tillige undgås, at ofret skal 
indlede en ny sag eller fremlægge 
bevismateriale i fuldbyrdelsesstaten igen, 
som om udstedelsesstaten ikke havde 
truffet afgørelsen.

(7) For at hindre, at der begås en ny 
forbrydelse mod ofret i fuldbyrdelsesstaten, 
bør der gives denne stat et retsgrundlag for 
anerkendelse af den afgørelse, der tidligere 
er truffet i udstedelsesstaten til fordel for 
ofret, og det bør tillige undgås, at ofret skal 
indlede en ny sag eller fremlægge 
bevismateriale i fuldbyrdelsesstaten igen, 
som om udstedelsesstaten ikke havde 
truffet afgørelsen. Anerkendelsen af den 
europæiske beskyttelsesordre fra 
fuldbyrdelsesstatens side indebærer bl.a., 
at den kompetente myndighed i den 
pågældende stat, afhængig af de i dette 
direktiv fastlagte begrænsninger, 
automatisk accepterer tilstedeværelsen og 
gyldigheden af den i udstedelsesstaten 
iværksatte beskyttelsesforanstaltning, 
anerkender den faktiske situation, som er 
beskrevet i den europæiske 
beskyttelsesordre, og indvilliger i, at der 
skal ydes beskyttelse, og at dette skal ske 
kontinuerligt.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Udkast til direktiv
Betragtning 8

Initiativtekst Ændringsforslag

(8) Dette direktiv bør anvendes og 
fuldbyrdes på en sådan måde, at den 
beskyttede person modtager samme eller 
tilsvarende beskyttelse i 
fuldbyrdelsesstaten som vedkommende 
ville have modtaget, hvis 
beskyttelsesforanstaltningen var blevet 
udstedt i denne stat fra begyndelsen, 
hvilket forhindrer forskelsbehandling.

(8) Dette direktiv bør anvendes og 
fuldbyrdes på en sådan måde, at den 
beskyttede person modtager samme eller 
tilsvarende beskyttelse i 
fuldbyrdelsesstaten som vedkommende 
ville have modtaget, hvis 
beskyttelsesforanstaltningen var blevet 
udstedt i denne stat fra begyndelsen, 
hvilket forhindrer forskelsbehandling.
Medlemsstaterne bør tage de nødvendige 
forholdsregler for at sikre, at der ikke 
pålægges ofret eller det potentielle offer 
nogle økonomiske omkostninger, når han 
eller hun anmoder om en europæisk 
beskyttelsesordre. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Udkast til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(8a) I betragtning af de forskellige 
retssystemer i medlemsstaterne 
forekommer det passende at sørge for en 
høj grad af fleksibilitet i 
samarbejdsmekanismen mellem 
medlemsstaterne i henhold til dette 
direktiv. Efter modtagelsen af en 
europæisk beskyttelsesordre bør 
fuldbyrdelsesstaten, så længe den er 
underlagt en generel forpligtelse til at 
handle, have ret til at udføre denne ordre 
på den mest passende måde i forhold til sit 
eget retssystem. Dette kan indebære, at 
den foranstaltning, der iværksættes i 
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fuldbyrdelsesstaten, er konceptuelt og 
retligt selvstændig i forhold til den 
oprindelige beskyttelsesforanstaltning, der 
er blevet gennemført af udstedelsesstaten, 
og som ligger til grund for den 
europæiske beskyttelsesordre.

Or. en

Ændringsforslag 11

Udkast til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(8b) Dette direktiv indeholder et lukket 
antal forpligtelser eller forbud, der, når de 
er pålagt i udstedelsesstaten og indeholdt i 
den europæiske beskyttelsesordre, bør 
anerkendes og fuldbyrdes i 
fuldbyrdelsesstaten, hvorved de i dette 
direktiv fastlagte begrænsninger er 
gældende. Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten behøver ikke i alle 
tilfælde at gennemføre den samme 
beskyttelsesforanstaltning som den, der er 
blevet iværksat i udstedelsesstaten, men 
den har beføjelse til at gennemføre enhver 
foranstaltning, som den måtte finde 
passende i forhold til sin nationale 
lovgivning, med henblik på at yde fortsat 
beskyttelse til den beskyttede person i 
henhold til den beskyttelsesforanstaltning, 
der er iværksat i udstedelsesstaten, og til 
beskrivelsen i den europæiske 
beskyttelsesordre.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Udkast til direktiv
Betragtning 8 c (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(8c) De forpligtelser og forbud, som dette 
direktiv gælder for, indbefatter bl.a. 
foranstaltninger, der begrænser 
bevægelsesfriheden for den person, der 
forårsager fare, såfremt de pålægges for 
at sikre den beskyttede person, og 
foranstaltninger, der har til formål at 
begrænse personlig kontakt eller 
fjernkontakt mellem den beskyttede 
person og personen, der forårsager fare, 
f.eks. ved at pålægge bestemte modaliteter 
for denne kontakt eller ved at pålægge 
restriktioner for indholdet af 
kommunikationen.

Or. en

Ændringsforslag 13

Udkast til direktiv
Betragtning 8 d (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(8d) Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten bør informere den 
person, der forårsager fare, den 
kompetente myndighed i udstedelsesstaten 
og i givet fald den eller de kompetente 
myndigheder i den eller de andre 
fuldbyrdelsesstater samt den beskyttede 
person om enhver foranstaltning, der 
iværksættes på baggrund af den 
europæiske beskyttelsesordre. I 
bekendtgørelsen til den person, der 
forårsager fare, bør der tages behørigt 
hensyn til den beskyttede persons 
interesse i ikke at få åbenbaret sin adresse 
eller andre kontaktoplysninger. Den slags 
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detaljer bør undtages fra meddelelsen, 
forudsat at adressen eller andre 
kontaktoplysninger ikke er indbefattet i 
den forpligtelse eller det forbud, der er 
pålagt som fuldbyrdelsesforanstaltning i 
forhold til den person, der forårsager 
fare.

Or. en

Ændringsforslag 14

Udkast til direktiv
Betragtning 8 e (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(8e) Når den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten har tilbagekaldt den 
europæiske beskyttelsesordre, bør den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten bringe de 
foranstaltninger til ophør, som den har 
iværksat med henblik på fuldbyrdelse af 
den europæiske beskyttelsesordre, 
hvorved det forstås, at den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten 
selvstændigt og ved egen drift kan indføre 
enhver beskyttelsesforanstaltning i 
henhold til sin nationale lovgivning for at 
beskytte den pågældende person.

Or. en

Ændringsforslag 15

Udkast til direktiv
Betragtning 8 f (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(8f) I forbindelse med gennemførelsen af 
dette direktiv bør medlemsstaterne
overveje at fastlægge procedurer, der gør 
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det muligt for den beskyttede person og 
den person, der forårsager fare, at blive 
hørt, inden en europæisk 
beskyttelsesordre anerkendes og 
fuldbyrdes, samt at indføre lovlige midler 
mod beslutninger om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af en europæisk 
beskyttelsesordre.

Or. en

Ændringsforslag 16

Udkast til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(10a) Inden for rammerne af samarbejdet 
mellem de myndigheder, der er involveret 
i at yde beskyttelse til den beskyttede 
person, skal den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten straks underrette den 
kompetente myndighed i udstedelsesstaten 
om ethvert brud på de foranstaltninger, 
der er iværksat i fuldbyrdelsesstaten med 
henblik på at fuldbyrde den europæiske 
beskyttelsesordre. Denne underretning 
skal give den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten mulighed for straks at 
beslutte sig for enhver passende reaktion, 
der falder inden for rammerne af de 
beskyttelsesforanstaltninger, som er 
pålagt i dens stat vedrørende den person, 
der forårsager fare. En sådan reaktion 
kan i givet fald indbefatte, at der pålægges 
en frihedsberøvende foranstaltning i 
stedet for den ikkefrihedsberøvende 
foranstaltning, der oprindeligt var blevet 
iværksat, f.eks. som alternativ til 
forvaringsstraf eller som følge af delvis 
udsættelse af en straf. Det er en 
forudsætning, at en sådan afgørelse, da 
den ikke består i at pålægge en 
strafferetlig sanktion på ny i forhold til en 
ny strafferetlig overtrædelse, ikke 
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kolliderer med muligheden for, at 
fuldbyrdelsesstaten kan pålægge 
strafferetlige eller ikkestrafferetlige 
sanktioner, hvor de er anvendelige, i 
tilfælde af et brud på de foranstaltninger, 
der er iværksat med henblik på 
fuldbyrdelse af den europæiske 
beskyttelsesordre.

Or. en

Ændringsforslag 17

Udkast til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(10b) Medlemsstaterne bør være særligt 
opmærksomme på tilfælde, hvor børn er 
berørt, og bør iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at disse gennemføres, idet der ydes 
bistand, støtte og beskyttelse, hvorved der 
skal tages hensyn til, hvad der er for
barnets bedste.

Or. en

Ændringsforslag 18

Udkast til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(12a) Hvad angår straffesager hverken 
ændrer eller udskifter dette direktiv 
instrumenterne for gensidig anerkendelse 
på det civilretlige område såsom Rådets 
forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil-
og handelsretlige område1. Når en 
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afgørelse vedrørende en 
beskyttelsesforanstaltning både falder 
inden for dette direktivs 
anvendelsesområde og inden for 
anvendelsesområdet for forordning nr. 
(EF) nr. 44/2001, især hvad angår 
skadeserstatning, bør anerkendelsen og 
fuldbyrdelsen af en sådan afgørelse 
gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 19

Udkast til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(12b) Ligeledes bør anerkendelsen og 
fuldbyrdelsen af sådanne afgørelser, hvad 
angår hidtil afsagte retsafgørelser til 
beskyttelse af mindreårige i sager 
vedrørende forældreansvar, som er 
bundet af Rådets forordning (EF) nr. 
2201/2003 om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser i ægteskabssager og i sager 
vedrørende forældreansvar1, forsøges 
gennemført i overensstemmelse med den 
forordning.
________________

1 EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Udkast til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(12c) Hvad angår anerkendelse og 
fuldbyrdelse af andre afgørelser, der har 
beskyttelse af mindreårige som formål, og 
som er bundet af Haagerkonventionen af 
1996 om kompetence, lovvalg, 
anerkendelse og fuldbyrdelse samt om 
samarbejde vedrørende forældreansvar og 
foranstaltninger til beskyttelse af 
mindreårige, skal denne konvention 
anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 21

Udkast til direktiv
Betragtning 12 d (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(12d) Personoplysninger, der er under 
behandling ved gennemførelsen af dette 
direktiv, skal beskyttes i henhold til Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/JHA af 27. 
november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 
samt i overensstemmelse med de 
principper, der er fastlagt i Europarådets 
konvention af 28. januar 1981 om 
beskyttelse af individet i forbindelse med 
automatisk behandling af 
personoplysninger, som alle 
medlemsstater har ratificeret.

Or. en
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Ændringsforslag 22

Udkast til direktiv
Betragtning 12 e (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(12e) Dette direktiv bør respektere de 
grundlæggende rettigheder og overholde 
de principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og i 
Europarådets konvention om beskyttelse 
af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder. Dette 
direktiv skal især sikre, at disse 
rettigheder og principper respekteres til 
fulde, og bør gennemføres i henhold til 
dette.

Or. en

Ændringsforslag 23

Udkast til direktiv
Betragtning 12 f (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(12f) Hvad angår gennemførelsen af dette 
direktiv opfordres medlemsstaterne til at 
tage hensyn til de rettigheder og 
principper, der er fastsat i konventionen 
om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder (CEDAW).

Or. en
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Ændringsforslag 24

Udkast til direktiv
Artikel - 1 (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel -1
Formål

Dette direktiv fastlægger regler, der giver 
en domsmyndighed eller en tilsvarende 
myndighed i en medlemsstat, hvor der er 
blevet indført en 
beskyttelsesforanstaltning med henblik på 
at beskytte en person imod en strafbar 
handling eller anstødelig eller truende 
adfærd fra en anden persons side, der kan 
bringe den pågældendes liv i fare eller 
skade dennes fysiske eller psykiske 
integritet, personlige frihed eller seksuelle 
integritet, beføjelse til at udstede en 
europæisk beskyttelsesordre, som giver en 
kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat mulighed for fortsat at 
beskytte den pågældende person inden for 
den pågældende medlemsstats område, 
efter der er blevet begået en handling, der 
har været eller kunne have været 
genstand for retsforfølgelse ved en 
domstol, der især har strafferetlig 
kompetence.

Or. en

Ændringsforslag 25

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1) "europæisk beskyttelsesordre": en retlig
afgørelse, der vedrører en 
beskyttelsesforanstaltning udstedt af en 
medlemsstat, og som tager sigte på at gøre 

1) "europæisk beskyttelsesordre": en 
afgørelse truffet af en domsmyndighed 
eller en tilsvarende myndighed i en 
medlemsstat i forhold til en 
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det lettere for en anden medlemsstat, hvor 
det er relevant, at træffe en 
beskyttelsesforanstaltning i henhold til sin 
egen nationale lovgivning med henblik på 
beskyttelse af en persons liv, fysiske og 
psykiske integritet, frihed eller seksuelle 
integritet.

beskyttelsesforanstaltning, på baggrund af 
hvilken en domsmyndighed eller en 
tilsvarende myndighed i en anden 
medlemsstat træffer en hvilken som helst 
passende foranstaltning i henhold til sin 
egen nationale lovgivning med henblik på
fortsat beskyttelse af en persons liv, 
fysiske og psykiske integritet og 
værdighed, frihed eller seksuelle integritet.

Or. en

Ændringsforslag 26

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

2)"beskyttelsesforanstaltning": en afgørelse 
truffet af en kompetent myndighed i en 
medlemsstat, hvorved en person, der 
forårsager fare, pålægges en eller flere af 
de i artikel 2, stk. 2, omhandlede 
forpligtelser eller forbud, forudsat at 
overtrædelse af sådanne forpligtelser eller 
forbud udgør en strafbar handling i 
henhold til lovgivningen i den 
pågældende medlemsstat eller på anden 
måde kan straffes med en frihedsstraf i 
denne medlemsstat.

2)"beskyttelsesforanstaltning": en afgørelse 
truffet i udstedelsesstaten i 
overensstemmelse med dennes nationale 
lovgivning og procedurer, hvorved en eller 
flere af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede 
forpligtelser eller forbud pålægges en eller 
flere personer, der forårsager fare, til 
gavn for en beskyttet person med sigte på 
at beskytte sidstnævnte imod en strafbar 
handling, der kan bringe den 
pågældendes liv i fare eller skade dennes 
fysiske eller psykiske integritet og 
værdighed, personlige frihed eller 
seksuelle integritet.

Or. en

Ændringsforslag 27

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Initiativtekst Ændringsforslag

3) "beskyttet person": den person, hvis liv, 3) "beskyttet person": den fysiske person –
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fysiske og psykiske integritet, frihed eller 
seksuelle integritet er genstand for 
beskyttelse på grundlag af en 
beskyttelsesforanstaltning truffet i 
udstedelsesstaten.

mand, kvinde eller barn – hvis liv, fysiske 
og psykiske integritet og værdighed, frihed 
eller seksuelle integritet er genstand for 
beskyttelse på grundlag af en 
beskyttelsesforanstaltning truffet i 
udstedelsesstaten.

Or. en

Ændringsforslag 28

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 4

Initiativtekst Ændringsforslag 

4)"person, der forårsager fare": den person, 
der er blevet pålagt en eller flere af de i 
artikel 2, stk. 2, omhandlede forpligtelser 
eller et eller flere af de i artikel 2, stk. 2, 
omhandlede forbud.

4)"person, der forårsager fare": den eller de 
fysiske personer, der er blevet pålagt en 
eller flere af de i artikel 2, stk. 2, 
omhandlede forpligtelser eller et eller flere 
af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede forbud.

Or. en

Ændringsforslag 29

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 6

Initiativtekst Ændringsforslag

6)"fuldbyrdelsesstat": den medlemsstat, 
hvortil en europæisk beskyttelsesordre er 
blevet fremsendt med henblik på 
anerkendelse.

6)"fuldbyrdelsesstat": den eller de 
medlemsstater, hvortil en europæisk 
beskyttelsesordre er blevet fremsendt med 
henblik på anerkendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Udkast til direktiv
Artikel 1 – stk. 7 a (nyt)

Initiativtekst Ændringsforslag

7a) "domsmyndighed": en dommer, 
undersøgelsesdommer eller offentlig 
anklager eller en anden domsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 31

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Initiativtekst Ændringsforslag

(a) en pligt til ikke at opholde sig på
bestemte lokaliteter eller steder eller i 
definerede områder, hvor den beskyttede 
person opholder sig, eller som 
vedkommende besøger.

(a) et forbud imod at opholde sig på 
lokaliteter eller steder eller i definerede 
områder, hvor den beskyttede person 
opholder sig, arbejder, eller som 
vedkommende besøger,

Or. en

Ændringsforslag 32

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Initiativtekst Ændringsforslag

(d) en pligt til at undgå kontakt med den 
beskyttede person; eller

(d) et forbud imod kontakt med den 
beskyttede person i en hvilken som helst 
form eller en regulering af denne, 
herunder per telefon, elektronisk eller 
almindelig post, fax eller andre former

Or. en
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Ændringsforslag 33

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Initiativtekst Ændringsforslag

(e) et forbud mod at komme tættere på den 
beskyttede person end en nærmere angivet 
afstand.

 (e) et forbud eller en forordning mod at 
komme tættere på den beskyttede person 
end en nærmere angivet afstand; eller

Or. en

Ændringsforslag 34

Udkast til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(ea) alle andre pligter eller forbud, der er 
pålagt med henblik på at garantere 
beskyttelsen af ofrene.

Or. en

Ændringsforslag 35

Udkast til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat giver Rådets 
Generalsekretariat meddelelse om, hvilken 
eller hvilke domsmyndigheder, der i 
henhold til sin nationale lovgivning har 
kompetence til at udstede en europæisk 
beskyttelsesordre og at anerkende denne 
som en ordre i overensstemmelse med 
dette direktiv, når den pågældende 
medlemsstat er udstedelsesstaten eller 
fuldbyrdelsesstaten.

1. Hver medlemsstat giver Rådets 
Generalsekretariat samt Kommissionen
meddelelse om, hvilken eller hvilke 
domsmyndigheder, der i henhold til sin 
nationale lovgivning har kompetence til at 
udstede en europæisk beskyttelsesordre og 
at anerkende denne som en ordre i 
overensstemmelse med dette direktiv, når 
den pågældende medlemsstat er 
udstedelsesstaten eller fuldbyrdelsesstaten.
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Or. en

Ændringsforslag 36

Udkast til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
udpege ikke-judicielle myndigheder som 
myndigheder, der har kompetence til at 
træffe afgørelser i henhold til dette 
direktiv, forudsat at disse myndigheder 
har kompetence til at træffe afgørelser af 
tilsvarende karakter i henhold til deres 
nationale lovgivning og procedurer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37

Udkast til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Initiativtekst Ændringsforslag

3. Generalsekretariatet for Rådet stiller de 
modtagne oplysninger til rådighed for alle 
medlemsstaterne og for Kommissionen.

3. Kommissionen stiller de modtagne 
oplysninger til rådighed for alle 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 38

Udkast til direktiv
Artikel 4 a (ny) – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 4a
Forelæggelse for en central myndighed
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1. Hver medlemsstat kan udpege en 
central myndighed eller, hvis dens 
retssystem indeholder en bestemmelse 
herom, mere end en myndighed til at bistå 
de kompetente myndigheder.
2. En medlemsstat kan, hvis det bliver 
nødvendigt på grund af dens retssystem, 
overdrage den administrative 
fremsendelse og modtagelse af 
europæiske beskyttelsesordrer samt al 
anden officiel korrespondance i den 
forbindelse til sin eller sine centrale 
myndigheder. Således kan al 
kommunikation, alle konsultationer, al 
informationsudveksling, alle forespørgsler 
og underretninger mellem kompetente 
myndigheder i givet fald behandles med 
bistand fra den eller de centrale 
myndigheder i den pågældende 
medlemsstat.
3. Medlemsstater, der ønsker at gøre brug 
af mulighederne i denne artikel, meddeler 
Kommissionen oplysninger om den eller 
de udpegede centrale myndigheder. Disse 
angivelser forpligter alle myndigheder i 
den udstedende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 39

Udkast til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1. På grundlag af en 
beskyttelsesforanstaltning truffet i 
udstedelsesstaten udsteder en judiciel 
myndighed i denne stat eller en anden 
kompetent myndighed, som omhandlet i 
artikel 4, stk. 2, udelukkende på 
anmodning af den beskyttede person en 
europæisk beskyttelsesordre efter at have 
kontrolleret, at beskyttelsesforanstaltningen 

1. På grundlag af en 
beskyttelsesforanstaltning truffet i 
udstedelsesstaten kan der udstedes en 
europæisk beskyttelsesordre, når en 
person beslutter at tage bopæl eller 
allerede har bopæl i en eller flere andre 
medlemsstater, eller vedkommende 
beslutter at tage ophold eller allerede 
opholder sig på en anden medlemsstats 



PE441.299v02-00 26/53 PR\817530DA.doc

DA

opfylder alle krav i artikel 3, stk. 1. område. En judiciel myndighed eller en 
tilsvarende myndighed i udstedelsesstaten 
udsteder en europæisk beskyttelsesordre 
udelukkende på anmodning af den 
beskyttede person eller vedkommendes 
retlige repræsentant, værge eller 
formynder og efter at have kontrolleret, at 
beskyttelsesforanstaltningen opfylder alle 
krav i artikel 2, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 40

Udkast til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

2. Den beskyttede person eller dennes 
retlige repræsentant kan indgive en 
anmodning om udstedelse af en europæisk 
beskyttelsesordre enten til den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten eller til den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten.

2. Den beskyttede person eller dennes 
retlige repræsentant, værge eller 
formynder kan indgive en anmodning om 
udstedelse af en europæisk 
beskyttelsesordre enten til den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten eller til den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten. Når der er en eller 
flere fuldbyrdelsesstater, meddeler den 
kompetente myndighed i den stat, hvor 
anmodningen er blevet indgivet, de 
kompetente myndigheder i den eller de 
andre fuldbyrdelsesstater om 
anmodningen.

Hvis en sådan anmodning indgives i 
fuldbyrdelsesstaten, overfører dennes 
kompetente myndighed hurtigst muligt 
anmodningen til den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten med 
henblik på udstedelse af den europæiske 
beskyttelsesordre, hvor det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 41

Udkast til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Initiativtekst Ændringsforslag

3. Den myndighed, der træffer en 
beskyttelsesforanstaltning med en eller 
flere af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede 
forpligtelser, oplyser den beskyttede person 
om muligheden for at anmode om en 
europæisk beskyttelsesordre, når 
vedkommende agter at flytte til en anden 
medlemsstat. Myndigheden tilråder den 
beskyttede person at indgive anmodningen, 
før den pågældende forlader 
udstedelsesstatens område.

3. Den myndighed, der træffer en 
beskyttelsesforanstaltning med en eller 
flere af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede 
forpligtelser, oplyser den beskyttede person 
eller dennes retlige repræsentant, værge 
eller formynder på en hvilken som helst 
passende måde, der er i overensstemmelse 
med procedurerne i dens nationale 
lovgivning om muligheden for at anmode 
om en europæisk beskyttelsesordre, når 
vedkommende beslutter at tage ophold 
eller allerede opholder sig på en anden 
medlemsstats område. Myndigheden 
tilråder den beskyttede person at indgive 
anmodningen, før den pågældende forlader 
udstedelsesstatens område, hvorved den 
oplyser den beskyttede person om 
muligheden for at anmode om udstedelse 
af den europæiske beskyttelsesordre i 
fuldbyrdelsesstaten.

Or. en

Ændringsforslag 42

Udkast til direktiv
Artikel 6 – litra a

Initiativtekst Ændringsforslag

(a) den beskyttede persons identitet og 
nationalitet samt den retlige repræsentants 
identitet og nationalitet, hvis den 
beskyttede person er mindreårig eller 
umyndiggjort;

(a) den beskyttede persons identitet og 
nationalitet samt den retlige repræsentants, 
værges eller formynders identitet og 
nationalitet, hvis den beskyttede person er 
mindreårig eller umyndiggjort;

Or. en
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Ændringsforslag 43

Udkast til direktiv
Artikel 6 – litra a a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(aa) datoen, hvorfra den beskyttede 
person agter at tage ophold eller bopæl i 
fuldbyrdelsesstaten samt tidsrummet eller 
–rummene for opholdet, hvis de er kendt;

Or. en

Ændringsforslag 44

Udkast til direktiv
Artikel 6 – litra b

Initiativtekst Ændringsforslag

(b) anvendelsen af eventuelle teknologiske 
instrumenter, der er stillet til den 
beskyttede persons rådighed med henblik 
på umiddelbar fuldbyrdelse af 
beskyttelsesforanstaltningen, hvor det er 
relevant;

(b) anvendelsen af eventuelt teknisk 
udstyr, der er stillet til den beskyttede 
persons rådighed med henblik på 
umiddelbar fuldbyrdelse af 
beskyttelsesforanstaltningen, hvor det er 
relevant;

Or. en

Ændringsforslag 45

Udkast til direktiv
Artikel 6 – litra c a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(ca) navn, adresse, telefon- og faxnummer 
samt e-mail-adresse på den eller de 
kompetente myndigheder i 
fuldbyrdelsesstaten eller -staterne.

Or. en
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Ændringsforslag 46

Udkast til direktiv
Artikel 6 – litra f

Initiativtekst Ændringsforslag

(f) de forpligtelser eller forbud, som den 
person, der forårsager fare, er pålagt i 
beskyttelsesforanstaltningen, der ligger til 
grund for den europæiske 
beskyttelsesordre, deres varighed og
udtrykkelig angivelse af, at overtrædelse 
heraf udgør en strafbar handling i 
henhold til lovgivningen i 
udstedelsesstaten eller på anden måde kan 
straffes med frihedsstraf;

(f) de forpligtelser eller forbud, som den 
person, der forårsager fare, er pålagt i 
beskyttelsesforanstaltningen, der ligger til 
grund for den europæiske 
beskyttelsesordre, deres varighed og 
angivelse af straffen eller sanktionen, hvis 
der er nogen, i tilfælde af brud på 
henholdsvis forpligtelsen eller forbuddet;

Or. en

Ændringsforslag 47

Udkast til direktiv
Artikel 6 – litra g

Initiativtekst Ændringsforslag

(g) identitet og nationalitet på den person, 
der forårsager fare, samt dennes 
kontaktoplysninger;

(g) identitet og nationalitet på den eller de 
personer, der forårsager fare, samt dennes
eller disses kontaktoplysninger;

Or. en

Ændringsforslag 48

Udkast til direktiv
Artikel 6 – litra i a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(ia) Navn og kontaktoplysninger på de 
advokater, der behandler sagen, hvis det 
er relevant, og, hvis det er relevant, 
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tilstedeværelsen af retten til gratis 
retshjælp i udstedelsesstaten med henblik 
på at sikre kontinuiteten i den gratis 
retshjælp og omgående handling i tilfælde 
af brud på den europæiske 
beskyttelsesordre.

Or. en

Ændringsforslag 49

Udkast til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1. Når den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten fremsender den 
europæiske beskyttelsesordre til den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten, gør den det på en 
måde, der efterlader et skriftligt spor, og 
således, at den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten kan fastslå ægtheden.

1. Når den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten fremsender den 
europæiske beskyttelsesordre til den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten eller -staterne, gør den 
det på en måde, der efterlader et skriftligt 
spor, og således, at den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten eller -
staterne kan fastslå ægtheden. Al officiel 
udveksling skal ligeledes foregå direkte 
mellem de nævnte kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 50

Udkast til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

2. Hvis den kompetente myndighed i enten 
fuldbyrdelsesstaten eller udstedelsesstaten 
ikke er kendt af den kompetente 
myndighed i den anden stat, foretager 
sidstnævnte myndighed de relevante 
undersøgelser, navnlig gennem 

2. Hvis den kompetente myndighed i enten 
fuldbyrdelsesstaten eller -staterne eller 
udstedelsesstaten ikke er kendt af den 
kompetente myndighed i den anden stat, 
foretager sidstnævnte myndighed de 
relevante undersøgelser, navnlig gennem 
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kontaktpunkterne i Det Europæiske Retlige 
Netværk, der blev oprettet ved Rådets 
fælles aktion 98/428/RIA af 29. juni 1998, 
om oprettelse af et europæisk retligt 
netværk [4], det nationale medlem af 
Eurojust eller det nationale system for 
koordinering af Eurojust, for at indhente de 
nødvendige oplysninger.

kontaktpunkterne i Det Europæiske Retlige 
Netværk, der blev oprettet ved Rådets 
fælles aktion 98/428/RIA af 29. juni 1998, 
om oprettelse af et europæisk retligt 
netværk [4], det nationale medlem af 
Eurojust eller det nationale system for 
koordinering af Eurojust, for at indhente de 
nødvendige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 51

Udkast til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Initiativtekst Ændringsforslag

3. Hvis en myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten, som modtager en 
europæisk beskyttelsesordre, ikke har 
kompetence til at anerkende den, sender 
denne myndighed af egen drift den 
europæiske beskyttelsesordre videre til den 
kompetente myndighed.

3. Hvis en myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten, som modtager en 
europæisk beskyttelsesordre, ikke har 
kompetence til at anerkende den, sender 
denne myndighed af egen drift den 
europæiske beskyttelsesordre videre til den 
kompetente myndighed og underretter 
straks på en måde, der efterlader et 
skriftligt spor, den kompetente myndighed 
i udstedelsesstaten i overensstemmelse 
dermed.

Or. en

Ændringsforslag 52

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Initiativtekst Ændringsforslag

(a) anerkender ved modtagelse af en 
europæisk beskyttelsesordre fremsendt i 
henhold til artikel 7 denne ordre og træffer, 
hvor det er relevant, alle de 
foranstaltninger, der ville være til 

(a) anerkender ved modtagelse af en 
europæisk beskyttelsesordre fremsendt i 
henhold til artikel 7 denne ordre straks og 
træffer, hvilke som helst passende 
foranstaltninger der garanterer samme 
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rådighed i henhold til dens nationale 
lovgivning i et lignende tilfælde, for at 
sikre beskyttelsen af den beskyttede 
person, medmindre den beslutter at 
påberåbe sig en af de i artikel 9 nævnte 
grunde til at afslå anerkendelse; xx

grad af beskyttelse, i henhold til dens 
nationale lovgivning i et lignende tilfælde, 
for at sikre beskyttelsen af den beskyttede 
person, medmindre den beslutter at 
påberåbe sig en af de i artikel 9 nævnte 
grunde til at afslå anerkendelse; xx

Or. en

Ændringsforslag 53

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Initiativtekst Ændringsforslag

b) underretter, hvor det er relevant, den 
person, der forårsager fare, om enhver 
foranstaltning truffet i fuldbyrdelsesstaten

b) underretter, hvor det er relevant, den 
person, der forårsager fare, om enhver 
foranstaltning truffet i fuldbyrdelsesstaten 
og om retsvirkningerne af enhver 
overtrædelse af den 
beskyttelsesforanstaltning, der er 
beskrevet deri

Or. en

Ændringsforslag 54

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Initiativtekst Ændringsforslag

d) underretter straks den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten og, hvis 
udstedelsesstaten ikke er den samme som 
tilsynsstaten, den kompetente myndighed i 
tilsynsstaten, om enhver overtrædelse af 
den beskyttelsesforanstaltning, der ligger 
til grund for den europæiske 
beskyttelsesordre, og er beskrevet deri.
Meddelelsen gives ved hjælp af 
formularen i bilag II.

d) underretter straks den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten og, hvis 
udstedelsesstaten ikke er den samme som 
tilsynsstaten, den kompetente myndighed i 
tilsynsstaten, og hvis der er flere 
fuldbyrdelsesstater, den kompetente 
myndighed i den anden fuldbyrdelsesstat 
eller de andre fuldbyrdelsesstater, om 
enhver overtrædelse af den 
beskyttelsesforanstaltning, der ligger til 
grund for den europæiske 
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beskyttelsesordre, og er beskrevet deri.
Meddelelsen gives ved hjælp af 
standardformularen i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 55

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i 
udførelsesstaten underretter den 
kompetente myndighed i udstedelsesstaten 
og den beskyttede person om de 
foranstaltninger, der vedtages i henhold til 
denne artikel.

2. Den kompetente myndighed i 
udførelsesstaten underretter straks den 
person, der forårsager fare, den 
kompetente myndighed i udstedelsesstaten 
og den beskyttede person om de 
foranstaltninger, der vedtages i henhold til 
denne artikel, mens den undgår at afsløre 
den beskyttede persons adresse eller andre 
kontaktoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 56

Udkast til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Initiativtekst Ændringsforslag

(2a) Hvis den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten mener, at de 
oplysninger, der er fremsendt med den 
europæiske beskyttelsesordre i henhold til 
artikel 6, er utilstrækkelige, underretter 
den straks udstedelsesmyndigheden på en 
måde, der efterlader et skriftligt spor, idet 
der sættes en frist for, hvornår 
udstedelsesmyndigheden skal give de 
manglende oplysninger. 

Or. en
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Ændringsforslag 57

Udkast til direktiv
Artikel 8 a (ny) – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 8a

Forebyggelse, oplysningskampagner og 
uddannelse

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forhindre vold mod 
mennesker.
2. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med civilsamfundsorganisationer 
passende foranstaltninger, som f.eks. 
oplysninger og informationskampagner, 
forsknings- og uddannelsesprogrammer, 
hvis det er relevant, som har til formål at 
gøre opmærksom på muligheden for at 
udstede den europæiske beskyttelsesordre 
og nedsætte risikoen for, at mennesker 
bliver ofre for vold. 
3. Medlemsstaterne støtter afholdelse af 
jævnlige uddannelsesarrangementer for 
retsmyndighederne og andre kompetente 
myndigheder, der sandsynligvis kommer i 
kontakt med ofre og potentielle ofre, som 
har til formål at sætte dem i stand til at 
yde tilstrækkelig hjælp.

Or. en

Ændringsforslag 58

Udkast til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1. Ethvert afslag på at anerkende en 
europæisk beskyttelsesordre skal 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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begrundes.

Or. en

Ændringsforslag 59

Udkast til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Initiativtekst Ændringsforslag

c) beskyttelsen følger af fuldbyrdelsen af 
en straf eller en foranstaltning, der er 
omfattet af amnesti i henhold til 
fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og den er 
knyttet til handlinger, der falder ind under 
denne stats kompetence i henhold til 
denne lovgivning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 60

Udkast til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Initiativtekst Ændringsforslag

d) i henhold til fuldbyrdelsesstatens 
lovgivning tilkommer der den person, der 
forårsager fare, immunitet, hvilket gør det 
umuligt at træffe 
beskyttelsesforanstaltningerne.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 61

Udkast til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 9a
Den lovgivning og kompetence, der finder 

anvendelse i fuldbyrdelsesstaten
1. Fuldbyrdelsesstaten har efter at have 
hørt udstedelsesstaten kompetence til at 
træffe og fuldbyrde foranstaltninger i 
denne stat efter anerkendelsen af en 
europæisk beskyttelsesordre.
Lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten finder 
anvendelse på vedtagelse og fuldbyrdelse 
af den afgørelse, der er forudset i artikel 
8, stk. 1, herunder bestemmelser om 
retsmidler mod afgørelser, der er truffet i 
fuldbyrdelsesstaten i forbindelse med den 
europæiske beskyttelsesordre.
2. I tilfælde af overtrædelse af en eller 
flere foranstaltninger, der er truffet af 
fuldbyrdelsesstaten efter anerkendelse af 
en europæisk beskyttelsesordre, har den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten i henhold til stk. 1 
kompetence til:
a) at pålægge strafferetlige sanktioner og 
træffe enhver anden foranstaltning som 
følge af overtrædelsen af denne 
foranstaltning, hvis det er ensbetydende 
med en strafbar handling i henhold til 
lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten,
b) at træffe enhver ikkestrafferetlig 
afgørelse i forbindelse med overtrædelsen,
c) at træffe enhver hastende og foreløbig 
foranstaltning for at bringe overtrædelsen 
til ophør, hvis det er relevant, inden der 
foreligger en afgørelse fra 
fuldbyrdelsesstaten.
3. Hvis den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten nægter at anerkende 
en europæisk beskyttelsesordre af en af de 
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grunde, der henvises til i artikel 9, stk. 2, 
litra a) og b), skal den underrette den 
beskyttede person om muligheden for at 
anmode om, at der træffes en 
beskyttelsesforanstaltning i henhold til 
dens nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 62

Udkast til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 9b
Underretning i tilfælde af overtrædelse

Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten underretter den 
kompetente myndighed i udstedelsesstaten 
og tilsynsstaten om enhver overtrædelse af 
den eller de foranstaltninger, der er 
truffet på grundlag af den europæiske 
beskyttelsesordre. Meddelelsen gives ved 
hjælp af standardformularen i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 63

Udkast til direktiv
Artikel 10 – overskrift

Initiativtekst Ændringsforslag

Efterfølgende afgørelser i 
udstedelsesstaten

Kompetence i udstedelsesstaten

Or. en
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Ændringsforslag 64

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1. Det tilkommer den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten at træffe 
alle efterfølgende afgørelser i forbindelse 
med den beskyttelsesforanstaltning, der 
ligger til grund for en europæisk 
beskyttelsesordre. Sådanne efterfølgende 
afgørelser omhandler især:

1. Den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten har enekompetence til at 
træffe afgørelser i forbindelse med:

Or. en

Ændringsforslag 65

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Initiativtekst Ændringsforslag

a) forlængelse, revision og tilbagetrækning 
af beskyttelsesforanstaltningen

a) forlængelse, revision, ændring, 
tilbagekaldelse og tilbagetrækning af 
beskyttelsesforanstaltningen og som følge 
heraf af den europæiske beskyttelsesordre

Or. en

Ændringsforslag 66

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

(aa) pålæggelse af en frihedsberøvende 
foranstaltning som følge af 
tilbagekaldelsen af 
beskyttelsesforanstaltningen, forudsat at 
beskyttelsesforanstaltningen er anvendt 
på grundlag af en dom, som defineret i 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
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2008/947/RIA, eller på grundlag af en 
afgørelse om tilsynsforanstaltninger, som 
defineret i artikel 4 i Rådets 
rammeafgørelse 2009/829/RIA.

Or. en

Ændringsforslag 67

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Initiativtekst Ændringsforslag

b) ændring af 
beskyttelsesforanstaltningen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 68

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Initiativtekst Ændringsforslag

c) udstedelse af en arrestordre eller en 
anden eksigibel afgørelse med samme 
virkning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 69

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Initiativtekst Ændringsforslag

d) iværksættelse af ny strafferetlig 
forfølgning mod den person, der 
forårsager fare.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 70

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Initiativtekst Ændringsforslag

3. Når en dom, som defineret i artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA, 
eller en afgørelse om 
tilsynsforanstaltninger, som defineret i 
artikel 4 i Rådets rammeafgørelse 
2009/829/RIA, allerede er blevet fremsendt 
til en anden medlemsstat, træffes 
efterfølgende afgørelser i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i nævnte rammeafgørelser.

3. Når en dom, som defineret i artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA, 
eller en afgørelse om 
tilsynsforanstaltninger, som defineret i 
artikel 4 i Rådets rammeafgørelse 
2009/829/RIA, allerede er blevet fremsendt
eller fremsendes efter udstedelse af den 
europæiske beskyttelsesordre til en anden 
medlemsstat, træffes efterfølgende 
afgørelser i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i nævnte 
rammeafgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 71

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Initiativtekst Ændringsforslag

3a. Den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten underretter straks den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten om enhver afgørelse,
der er truffet i henhold til stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 72

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 b (nyt)

Initiativtekst Ændringsforslag

3b. Hvis den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten har tilbagekaldt eller 
tilbagetrukket den europæiske 
beskyttelsesordre i henhold til stk. 1, litra 
a), bringer den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten de foranstaltninger, 
der er truffet i henhold til artikel 8, stk. 1, 
til ophør, så snart den er blevet behørigt 
underrettet af den kompetente myndighed 
i udstedelsesstaten.

Or. en

Ændringsforslag 73

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 c (nyt)

Initiativtekst Ændringsforslag

3c. Hvis den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten har ændret den 
europæiske beskyttelsesordre i henhold til 
stk. 1, litra a), skal den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten i relevant 
omfang:

Or. en

Ændringsforslag 74

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 c (nyt) – litra a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

a) ændre de foranstaltninger, der er 
truffet på grundlag af den europæiske 
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beskyttelsesordre, i henhold til artikel 8

Or. en

Ændringsforslag 75

Udkast til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 c (nyt) – litra b (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

b) afslå at fuldbyrde den ændrede 
forpligtelse eller det ændrede forbud, når 
de ikke falder ind under de typer af 
forpligtelser eller forbud, der henvises til i 
artikel 4, eller hvis de oplysninger, der er 
fremsendt med den europæiske 
beskyttelsesordre i henhold til artikel 6, er 
utilstrækkelige og ikke er blevet 
kompletteret inden for den frist, der er 
fastsat af den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten i henhold til artikel 8, 
stk. 2, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 76

Udkast til direktiv
Artikel 11

Initiativtekst Ændringsforslag

Grunde til at tilbagekalde anerkendelsen
af en europæisk beskyttelsesordre

Grunde til at indstille de foranstaltninger, 
der er truffet på grundlag af en europæisk 

beskyttelsesordre

Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten kan tilbagekalde 
anerkendelsen af en europæisk 
beskyttelsesordre, når der foreligger 
beviser for, at den beskyttede har endeligt 
forladt fuldbyrdelsesstatens område. 

1. Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten kan indstille de 
foranstaltninger, der er truffet i 
fuldbyrdelsen af en europæisk 
beskyttelsesordre:

a) når der foreligger ubestridelige og 
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klare beviser for, at den beskyttede person 
ikke har fast bopæl eller opholder sig på 
fuldbyrdelsesstatens område eller endeligt 
har forladt dette område,
b) når den maksimale tidsfrist for 
varigheden af de foranstaltninger, der er 
truffet i fuldbyrdelsen af den europæiske 
beskyttelsesordre, er udløbet i henhold til 
dens nationale lovgivning,
c) i det tilfælde, der er anført i artikel 10, 
stk. 6, litra b),
d) når en dom, som defineret i artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA,
eller en afgørelse om 
tilsynsforanstaltninger, som defineret i 
artikel 4 i Rådets rammeafgørelse 
2009/828/RIA, fremsendes til 
fuldbyrdelsesstaten efter anerkendelsen af 
den europæiske beskyttelsesordre.
2. Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten informerer straks den 
kompetente myndighed i udstedelsesstaten 
samt den beskyttede person om en sådan 
afgørelse.
3. Inden foranstaltningerne i henhold til 
stk. 1, litra b), indstilles, kan den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten anmode den 
kompetente myndighed i udstedelsesstaten 
om at tilvejebringe oplysninger om, 
hvorvidt der under omstændighederne i 
det konkrete tilfælde stadig er behov for 
beskyttelsen i henhold til den europæiske 
beskyttelsesordre. Den kompetente 
myndighed i udstedelsesstaten svarer 
straks på en sådan anmodning.

Or. en
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Ændringsforslag 77

Udkast til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1. Den europæiske beskyttelsesordre 
anerkendes straks.

1. Den europæiske beskyttelsesordre 
fuldbyrdes inden for 20 dage.

Or. en

Ændringsforslag 78

Udkast til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten træffer straks 
afgørelse om enhver foranstaltning i 
henhold til sin nationale lovgivning i 
forlængelse på baggrund af 
anerkendelsen af en europæisk 
beskyttelsesordre, jf. artikel 8.

2. I henhold til arten af den beskyttelse, 
der er nødvendig, skal det sikres, at 
udstedelsen af en europæisk 
beskyttelsesordre følger procedurerne for 
hurtige tiltag på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 79

Udkast til direktiv
Artikel 13

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Den lovgivning, der finder anvendelse

Afgørelser, som den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten træffer i 
henhold til dette direktiv, er underlagt 
dens nationale lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 80

Udkast til direktiv
Artikel 14

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
De implicerede myndigheders pligter

1. Når den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten i medfør af artikel 10, 
stk. 1, litra b), har ændret den 
beskyttelsesforanstaltning, der ligger til 
grund for den europæiske 
beskyttelsesordre, underretter den straks 
den kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten om denne ændring.
Hvor det er relevant, træffer den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten de nødvendige 
foranstaltninger for at gennemføre den 
ændrede beskyttelsesforanstaltning, hvis 
de pågældende foranstaltninger ville være 
til rådighed i henhold til dens nationale 
lovgivning i et lignende tilfælde, og 
underretter den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten, den beskyttede person, 
og, hvor det er relevant, den person, der 
forårsager fare, når sidstnævnte befinder 
sig på fuldbyrdelsesstatens område.
2. Den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten underretter straks den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesstaten og den beskyttede 
person om udløbet eller tilbagekaldelsen 
af den beskyttelsesforanstaltning, der 
ligger til grund for den europæiske 
beskyttelsesordre, der er udstedt i 
udstedelsesstaten, og efterfølgende om 
tilbagekaldelsen af ordren.

Or. en
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Ændringsforslag 81

Udkast til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

Den europæiske beskyttelsesordre 
oversættes til det officielle sprog eller et af 
de officielle sprog i fuldbyrdelsesstaten.

1. Den europæiske beskyttelsesordre 
oversættes af den kompetente myndighed i 
udstedelsesstaten til det officielle sprog 
eller et af de officielle sprog i 
fuldbyrdelsesstaten eller 
fuldbyrdelsesstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 82

Udkast til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Initiativtekst Ændringsforslag

1a. Den formular, der henvises til i artikel 
9b, oversættes af den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesstaten til det 
officielle sprog eller et af de officielle 
sprog, hvis det er relevant, i 
udstedelsesstaten.

Or. en

Ændringsforslag 83

Udkast til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

En medlemsstat kan, i forbindelse med 
vedtagelsen af dette direktiv eller senere, 
ved indgivelse af en erklæring til 
Generalsekretariatet for Rådet meddele, at 
den accepterer en oversættelse til et eller 
flere af de andre officielle sprog i Unionens 

2. En medlemsstat kan, i forbindelse med 
vedtagelsen af dette direktiv eller senere, 
ved indgivelse af en erklæring til 
Kommissionen meddele, at den accepterer 
en oversættelse til et eller flere af de andre 
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institutioner. officielle sprog i Unionens institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 84

Udkast til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 18a
Forbindelse med andre instrumenter

1. Dette direktiv berører ikke anvendelsen 
af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om 
retternes kompetence og om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
civil- og handelsretlig område og heller 
ikke Rådets forordning (EF) nr. 
2201/2003 om retternes kompetence og 
om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser i ægteskabssager og i sager 
vedrørende forældreansvar og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1347/2000 og heller ikke 
Haagerkonventionen af 1996 om 
kompetence, lovvalg, anerkendelse og 
fuldbyrdelse samt om samarbejde 
vedrørende forældreansvar og 
foranstaltninger til beskyttelse af 
mindreårige og heller ikke 
Haagerkonventionen af 1980 om de 
civilretlige virkninger af internationale 
barnebortførelser.
2. Dette direktiv berører ikke anvendelsen 
af Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA 
og Rådets rammeafgørelse 
/2009/829/RIA.

Or. en
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Ændringsforslag 85

Udkast til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Initiativtekst Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at efterkomme dette 
direktiv senest den ...*.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love, forordninger og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest den ...*. De 
underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for denne 
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 86

Udkast til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Initiativtekst Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler 
Generalsekretariatet for Rådet og
Kommissionen teksten til de retsforskrifter, 
som de udsteder for at gennemføre de 
forpligtelser, der følger af dette direktiv, i 
national ret.

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste
nationale retsforskrifter, som de vedtager 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 87

Udkast til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Initiativtekst Ændringsforslag

Artikel 19a

Dataindsamling

1. Medlemsstaterne indsamler data på 
grundlag af den europæiske 
beskyttelsesordre, navnlig data i 
forbindelse med det antal europæiske 
beskyttelsesordrer, der anmodes om, 
udstedes og fuldbyrdes. Derudover bør der 
indsamles data i forbindelse med 
overtrædelse af 
beskyttelsesforanstaltningerne tillige med 
information om typer af forbrydelser, 
f.eks. vold i hjemmet, tvangsægteskaber, 
omskæring af kvinder, vold i forbindelse 
med ære, forfølgelse og chikane samt 
andre former for kønsbaseret vold. Data 
om ofre for terrorisme og organiseret 
kriminalitet bør også inkluderes i 
datasamlingen. Alle data bør 
differentieres efter køn.
2. Medlemsstaterne fremsender de 
indsamlede oplysninger på grundlag af 
den europæiske beskyttelsesordre til 
Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 88

Udkast til direktiv
Artikel 20

Initiativtekst Ændringsforslag

Revision Revision
1. Senest den … * udarbejder
Kommissionen en rapport på grundlag af 

Senest den ... * forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
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de oplysninger, den har modtaget fra 
medlemsstaterne i henhold til artikel 19, 
stk. 2.

Rådet om anvendelsen af dette Direktiv.
Rapporten ledsages om nødvendigt af 
lovgivningsmæssige forslag. 

2. På grundlag af denne rapport vurderer 
Rådet:
a) i hvilket omfang medlemsstaterne har 
truffet de nødvendige foranstaltninger til 
at overholde dette direktiv, og
b) anvendelsen af dette direktiv.
3. Rapporten ledsages om nødvendigt af 
lovgivningsmæssige forslag.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Udkastet til direktiv om den europæiske beskyttelsesordre, der blev fremlagt af 12 
medlemsstater, er et tiltag rettet mod forebyggelse af forbrydelser. I praksis gælder disse tiltag 
fra medlemsstaterne, der har etableret ordrerne til beskyttelse af ofrene, kun inden for 
grænserne af det medlemsland, der har vedtaget dem. Ofrene rejser dog af forskellige årsager 
mellem de forskellige medlemsstater. Disse rejser gør dem forsvarsløse, når det retlige og 
politiske samarbejde ikke etablerer en alarm- og forebyggelsesmekanisme til selvforsvar, der 
fungerer hurtigt og effektivt på hele det europæiske område. Etableringen af denne 
mekanisme til retligt og politimæssigt samarbejde er årsagen til nærværende tiltag. 
Medlemsstaternes handlinger viser, at det i Europa er muligt at undgå forbrydelserne, hvis 
gerningsmanden eller gerningsmændene identificeres. 

Rådets rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager samt 
Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser omfatter 
henstillingen fra Europarådets af 28. juni 1985 om ofrets stilling i forbindelse med 
straffesager, men behandler ikke forebyggelsen af forbrydelsen, hvilket er det område, der 
behandles her. 

Stockholmprogrammet og dets handlingsplan omhandler behovet for at behandle ofrene 
situation, bekæmpe volden og behovet for at forenkle adgang til retfærdighed inden for det 
europæiske retsområde, især inden for retssager med transnationalt samarbejde 
(Stockholmprogrammet 3.4.1). Det påpeges i denne sammenhæng i meddelelsen om 
handlingsplanen for gennemførelse af Stockholmprogrammet (KOM(2010)0171)1, at 
forskellene i de garantier, der gives ofre for forbrydelser, skal analyseres og nedbringes for at 
øge beskyttelsen med alle til rådighed stående midler, og i denne sammenhæng foreslås det, at 
der vedtages et lovgivningsmæssigt forslag om et overordnet instrument til beskyttelse af ofre 
samt en handlingsplan for praktiske foranstaltninger, herunder udvikling af en europæisk 
beskyttelsesordre.

I overensstemmelse med procedurerne i henhold til Lissabontraktatens anvendelsesområde 
tillader artikel 51 i Europa-Parlamentets forordning, at udarbejdelsen af betænkninger kan ske 
på tværs af hovedområderne. Nærværende betænkning har givet mulighed for at inkludere 
bidrag fra drøftelserne i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
samt i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling samt samarbejdet mellem de to 
ordførere. 

Rådet fremlagde den 5. januar 2010 sit første udkast til et direktiv om en europæisk 
beskyttelsesordre for ofre. Udkastet er siden da blevet ændret og revideret af Rådet flere 
gange. Meget af indholdet og konstruktionen af retsgrundlaget for Rådets forslag var baseret 
på et spørgeskema, der blev besvaret af 20 medlemsstater i oktober 2009. 

Denne betænkning og de foreslåede ændringer fra begge ordførere er baseret på Rådets 
udgave af 22. januar.
Rådet definerer beskyttelse af ofre som en iværksættelse af de rette mekanismer for at undgå, 
at samme forbrydelse begås igen, eller at en ny forbrydelse, som måske er endnu mere 
alvorlig end den første, begås af samme gerningsmand mod samme offer. Disse 
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beskyttelsesforanstaltninger må kun anvendes på det territorium, hvor foranstaltningerne er 
vedtaget af en lovgivende myndighed. Rådet sigter mod at etablere en mekanisme, der 
udvider disse beskyttende foranstaltninger til andre medlemsstater. Med andre ord ønsker 
Rådet at undgå en situation, hvor et offer er nødt til at starte hele den juridiske proces med at 
opnå beskyttelsesforanstaltninger forfra, når de flytter til en anden medlemsstat. 

Ordførernes holdning:

Ordførerne er i vidt omfang enige i Rådets udkast. Under henvisning til 
Stockholmprogrammets handlingsplan samt EU's initiativ til fastholdelse og udvikling af et 
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der blev godkendt af Det Europæiske Råd på 
mødet den 10.-11. december, er nærværende direktiv det første af mange kommende 
initiativer til opnåelse af disse mål. Det er ikke tilstrækkeligt at forhindre, at voldsofre bliver 
skadet af gerningsmanden i deres eget land, men de skal også kunne anvende disse 
forebyggende foranstaltninger i hele EU. Af samme årsager støtter ordførerne det generelle 
koncept for beskyttelsesordren.

Tiltagets anvendelsesområde er bevidst åbent. Selv om størstedelen af de gældende 
beskyttelsesordrer er rettet mod kvinder, der er ofre for kønsbestemt vold, kan alle ofre for 
vold, piger, drenge, kvinder og mænd, hvor gerningsmanden er identificeret, være genstand 
for nærværende tiltag. I denne forbindelse erklæres det i Stockholmprogrammet, at ofre for 
forbrydelser, herunder terrorisme, der er mest sårbare, eller som befinder sig i særligt udsatte 
situationer, såsom personer, der er ofre for gentagen vold i tætte forhold, ofre for kønsbaseret 
vold, eller personer, der er ofre for andre typer forbrydelser i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere eller har opholdstilladelse, har behov for særlig støtte og retsbeskyttelse. En 
europæisk beskyttelsesordre skal derfor finde anvendelse på alle ofre for forbrydelser, såsom 
ofre for menneskesmugling, ofre for kvindelig omskæring, tvangsægteskaber, æresdrab, 
incest, kønsbestemt vold, vidner, ofre for terrorisme samt ofre for organiseret kriminalitet, 
uanset alder eller køn, hvis gerningsmanden er identificeret. Hvis ofret ikke er gammelt nok 
til, at der kan udstedes en ordre, skal vedkommende have hjælp og godkendelse fra en 
formynder eller retlig repræsentant. 

De ændringer, der foreslås i forbindelse med nærværende direktiv, forbedrer teksten inden for 
følgende aspekter: 

- forbedring af betingelserne, som bortfaldet af den europæiske beskyttelsesordre er 
bygget på

- kontinuitet af retsforsvaret
- reduktion af motiverne til ikkeanerkendelse eller afvisning af den europæiske 

beskyttelsesordre 
- frister for effektiviteten af ordren, der skal udstedes inden for 20 dage
- specifikation i tilfælde af, at ofret rejser.

Ordførerne er dog klar over kompleksiteten af initiativet samt af de ændringer, som dette 
direktiv kan stå over for i fremtiden. Det faktum, at retssystemerne i medlemsstaterne er 
forskellige, og at der kan være tale om straffesager, civilsager eller administrative sager, skal 
overvindes.
Ordførerne har til hensigt at sikre den bedst mulige beskyttelse af ofrene ved blandt andet at 
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sørge for den nødvendige retssikkerhed. Ofrene skal have fordel af klare procedurer og skal 
altid informeres om de tilgængelige foranstaltninger i både den udstedende medlemsstat og i 
de stater, hvor ofrene har til hensigt at flytte til eller allerede er flyttet til. Endvidere skal
begrundelser for afvisning være så restriktive som muligt, og ofret skal tydelige oplyses om 
årsagerne til afvisningen. 

Endvidere betyder beskyttelse af ofre ikke kun fysisk beskyttelse. Der skal også tages hensyn 
til ofrenes værdighed, når der tales om beskyttelse af ofre. Som nævnt i Rådets 
rammeafgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel samt beskyttelse af ofre, 
der ophæver rammeafgørelse 2002/629/JHA "skal enhver af EU's handlinger inden for dette 
område respektere de grundlæggende rettigheder og overholde principperne, der især er 
anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EU-charter) og 
konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
(EMK), særlig menneskelig værdighed". Det nævnes ligeledes, at enhver bestemmelse, der 
har til formål at støtte ofre i den praktiske udøvelse af deres rettigheder i straffesager, såsom 
bistandsforanstaltninger, psykologbistand og juridisk rådgivning, skal styrke ofrene og 
bidrage til at øge respekten for deres værdighed. I denne henseende finder ordførerne det af 
afgørende betydning at inkludere en foranstaltning til beskyttelse af ofre, der har til formål at 
genskabe deres værdighed og respekt som menneske, når vedkommende har besluttet at flytte 
til et andet land eller allerede lever i en anden medlemsstat.

Nærværende direktiv beskytter ofre, der er blevet mishandlet af en enkelt person. Praksis viser 
dog, at mere end en person kan udgøre en trussel mod eller skade en person. Hvis en domstol 
retsforfølger en gruppe mennesker, og der er pålagt beskyttelsesforanstaltninger, skal den 
europæiske beskyttelsesordre, hvis en sådan er udstedt, også omfatte beskyttelse mod vold
begået af en gruppe mennesker.
Dette initiativ fra en gruppe medlemsstater har mangler, hvad angår moralsk bistand, der skal 
inkluderes i direktivet. Ofre, der har lidt moralsk skade som følge af vold af enhver art, skal 
gives den rette information om og hjælp til, hvordan de kan starte et nyt liv uden at miste de 
beskyttelsesforanstaltninger, de har opnået, selv før de får tanken om at flytte til en anden 
medlemsstat. Denne hjælp bør også tages i betragtning under hele processen.

Denne betænkning er resultatet af to ordførere, der arbejder for at sikre, at den europæiske 
beskyttelsesordre er et stærkt instrument til at skabe et mere sikkert fristed for ofre for vold på 
tværs af medlemsstaterne grænser.


