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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\817530SV.doc 3/51 PE441.299v02-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............4

MOTIVERING ....................................................................................................................49



PE441.299v02-00 4/51 PR\817530SV.doc

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om initiativet till Europarlamentets och rådets direktiv om den europeiska 
skyddsordern 
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av initiativet från en grupp medlemsstater (00002/2010),

– med beaktande av artiklarna 82.1 andra stycket d och 289.4 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka rådet har översänt initiativet till parlamentet 
(C7-0006/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttranden som nationella parlament har framlagt för dess 
talman om huruvida initiativet överensstämmer med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av artiklarna 44 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen (A7-0000/2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1

Initiativ till direktiv
Beaktandeled 1

Initiativets text Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 82.1 d,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 82.1 a och d,

Or. en
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Ändringsförslag 2

Initiativ till direktiv
Skäl 3

Initiativets text Ändringsförslag

(3) Enligt Stockholmsprogrammet som 
antogs av Europeiska rådet vid mötet 
den 1011 december kan ömsesidigt 
erkännande omfatta alla typer av domar 
och avgöranden av rättslig art, vilka 
beroende på rättssystemet kan vara 
antingen straffrättsliga eller 
förvaltningsrättsliga. I programmet 
påpekas också att brottsoffer kan erbjudas 
särskilda skyddsåtgärder som bör gälla 
inom unionen.

(3) Enligt Stockholmsprogrammet som 
antogs av Europeiska rådet vid mötet 
den 1011 december 2009 kan ömsesidigt 
erkännande omfatta alla typer av domar 
och avgöranden av rättslig art, vilka 
beroende på rättssystemet kan vara 
antingen straffrättsliga eller 
förvaltningsrättsliga. I programmet 
påpekas också att brottsoffer kan erbjudas 
särskilda skyddsåtgärder som bör gälla 
inom unionen. Följande punkter i det 
ovannämnda Stockholmsprogrammet bör 
framhållas: punkt 2.3.4 om brottsoffer, 
punkt 3.1.1 om vittnen samt punkt 3.4.1 
om att förenkla tillgången till rättslig 
prövning i det europeiska rättsliga 
området, särskilt vid gränsöverskridande 
förfaranden. 
I meddelandet om handlingsplanen för att 
genomföra Stockholmsprogrammet 
(KOM(2010)0171)1 framhålls att 
skillnaderna i skyddet av brottsoffren bör 
analyseras och minskas för att med alla 
tillgängliga medel förbättra skyddet, och i 
det sammanhanget föreslås antagandet av 
ett lagstiftningsförslag om en 
övergripande rättsakt om skydd av offer 
samt en handlingsplan för praktiska 
åtgärder, däribland utarbetandet av en 
europeisk skyddsorder.
___________________
1 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén – Att förverkliga ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa 
för EU-medborgarna – Handlingsplan för 
att genomföra Stockholmsprogrammet.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Initiativ till direktiv
Skäl 4

Initiativets text Ändringsförslag

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

(4) I Europaparlamentets resolution av den 
26 november 2009 om avskaffande av 
våld mot kvinnor1 uppmanas 
medlemsstaterna att förbättra den 
nationella lagstiftningen och politiken 
mot alla former av våld mot kvinnor för 
att angripa orsakerna till våldet mot 
kvinnor, inte minst genom förebyggande 
åtgärder, och EU uppmanas att garantera 
alla våldsoffers rätt till hjälp och stöd.
I Europaparlamentets resolution av den 
10 februari 2010 om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i Europeiska unionen –
20092 stöder parlamentet det spanska 
ordförandeskapets förslag om att inrätta 
den europeiska skyddsordern för 
våldsoffer och ett för hela EU gemensamt 
telefonnummer för bistånd till våldsoffer.
__________
1 P7_TA(2009)0098.
2 P7_TA (2010)0021.

Or. en

Ändringsförslag 4

Initiativ till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Initiativ till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 6

Initiativ till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(6b) Medlemsstaterna bör också beakta 
skyddet av offer som kan löpa risk att bli 
utsatta för tvångsäktenskap, hedersmord, 
kvinnlig könsstympning, pedofili, 
människohandel, organiserad brottslighet 
eller terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 7

Initiativ till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(6c) Vid tillämpningen av detta direktiv 
kan en skyddsåtgärd ha införts efter en 
dom enligt definitionen i artikel 2 i rådets 
rambeslut 2008/947/RIF av den 
27 november 2008 om tillämpning av 
principen om ömsesidigt erkännande på 
domar och övervakningsbeslut i syfte att 
övervaka alternativa påföljder och 
övervakningsåtgärder1 eller efter ett 
beslut om övervakningsåtgärder enligt 
definitionen i artikel 4 i rådets rambeslut 
2009/829/RIF av den 23 oktober 2009 om 
tillämpning mellan Europeiska unionens 
medlemsstater av principen om ömsesidigt 
erkännande på beslut om 
övervakningsåtgärder som ett alternativ 
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till tillfälligt frihetsberövande2.
_____________
1 EUT L 337, 16.12.2008, s. 102.
2 EUT L 294, 11.11.2009, s. 20.

Or. en

Ändringsförslag 8

Initiativ till direktiv
Skäl 7

Initiativets text Ändringsförslag

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

(7) För att kunna förhindra att ett nytt brott 
begås mot offret i den verkställande staten 
bör denna stat ges en rättslig grund för att 
erkänna det beslut som tidigare antagits i 
den utfärdande staten till förmån för offret, 
samtidigt som man ser till att det inte blir 
nödvändigt för offret att inleda nya 
förfaranden eller att på nytt lägga fram 
bevis i den verkställande staten som om 
den utfärdande staten inte hade antagit 
beslutet. Den verkställande statens 
erkännande av den europeiska 
skyddsordern innebär bland annat att den 
behöriga myndigheten i den staten, med 
förbehåll för de begränsningar som anges 
i detta direktiv, automatiskt godkänner 
existensen och giltigheten av en 
skyddsåtgärd som beslutats i den 
utfärdande staten, erkänner den faktiska 
situationen så som den beskrivs i den 
europeiska skyddsordern och samtycker 
till att skydd ska ges och fortsätta att ges.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Initiativ till direktiv
Skäl 8

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Initiativ till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8a) Med hänsyn till de olika 
rättssystemen i medlemsstaterna bör hög 
flexibilitet medges i mekanismen för 
samarbete mellan medlemsstaterna enligt 
detta direktiv. När en verkställande stat 
mottagit en europeisk skyddsorder bör 
denna stat få lov att verkställa ordern på 
det sätt som är lämpligast enligt dess eget 
rättssystem inom ramen för en allmän 
skyldighet att handla. Detta kan innebära 
att den åtgärd som antas i den 
verkställande staten är begreppsmässigt 
och juridiskt oberoende av den 
ursprungliga skyddsåtgärd som vidtogs av 
den utfärdande staten och av den 
underliggande europeiska skyddsordern. 



PR\817530SV.doc 11/51 PE441.299v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 11

Initiativ till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8b) Direktivet innehåller ett begränsat 
antal skyldigheter eller förbud som när de 
genomförs i en utfärdande stat och ingår i 
en europeisk skyddsorder bör erkännas 
och verkställas i den verkställande staten 
inom ramen för de begränsningar som 
föreskrivs i detta direktiv. Den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten 
behöver inte under alla omständigheter 
vidta samma skyddsåtgärder som den 
utfärdande staten, utan bör få frihet att 
besluta om en åtgärd som den finner 
lämplig och korrekt enligt sin egen 
nationella lag för att ge fortsatt skydd till 
den skyddade personen med beaktande av 
den skyddsåtgärd som beslutats i den 
utfärdande staten och som beskrivs i den 
europeiska skyddsordern.

Or. en

Ändringsförslag 12

Initiativ till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8c) De skyldigheter eller förbud som 
detta direktiv är tillämpligt på omfattar
bland annat åtgärder som begränsar 
rörelsefriheten för den person som är 
orsak till fara, om dessa åtgärder åläggs 
för att skydda den skyddade personen, 
samt åtgärder i syfte att begränsa 
personlig kontakt eller kontakt på distans 
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mellan den skyddade personen och den 
person som är orsak till fara, till exempel 
genom att föreskriva att sådana kontakter 
endast får ske på vissa sätt eller genom att 
ålägga restriktioner för innehållet i 
kommunikationen.

Or. en

Ändringsförslag 13

Initiativ till direktiv
Skäl 8d (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8d) Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten bör informera den 
person som orsakar faran, den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten och i 
tillämpliga fall behörig myndighet eller 
behöriga myndigheter i en eller flera 
andra verkställande stater samt den 
skyddade personen om de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med den europeiska 
skyddsordern. I underrättelsen till den 
person som orsakar faran bör vederbörlig 
hänsyn tas till den skyddade personens 
intresse av att inte få sin adress eller 
andra kontaktuppgifter röjda. Sådana 
uppgifter bör uteslutas från 
underrättelsen, förutsatt att adressen eller 
kontaktuppgifterna inte ingår i den 
skyldighet eller det förbud som den person 
som orsakar fara ålagts som en 
brottsbekämpningsåtgärd.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Initiativ till direktiv
Skäl 8e (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8e) Om den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten har återkallat den 
europeiska skyddsordern bör den 
behöriga myndigheten i den verkställande 
staten upphöra med de åtgärder som den 
har antagit för att verkställa den 
europeiska skyddsordern, varvid det 
förutsätts att den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten självständigt och 
på eget initiativ får vidta skyddsåtgärder 
enligt sin nationella lagstiftning för att 
skydda den berörda personen.

Or. en

Ändringsförslag 15

Initiativ till direktiv
Skäl 8f (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(8f) När medlemsstaterna genomför detta 
direktiv bör de överväga att införa 
förfaranden som gör det möjligt för den 
skyddade personen och den person som 
orsakar faran att yttra sig innan en 
europeisk skyddsorder erkänns och 
verkställs samt möjligheter att överklaga 
beslut om att erkänna och verkställa en 
europeisk skyddsorder.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Initiativ till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(10a) Inom ramen för samarbetet mellan 
de myndigheter som medverkar till att 
garantera skyddet för den skyddade 
personen bör den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten utan dröjsmål 
meddela den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten alla överträdelser av de 
åtgärder som vidtagits i den verkställande 
staten för att verkställa den europeiska 
skyddsordern. Den underrättelsen bör 
göra det möjligt för den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten att 
omgående besluta om lämpliga åtgärder i 
fråga om den skyddsåtgärd som ålagts i 
dess stat mot den person som orsakar 
faran. En sådan åtgärd kan om det 
behövs bestå i att ålägga frihetsberövande 
i stället för den icke-frihetsberövande 
åtgärd som ursprungligen beslutades, till 
exempel som ett alternativ till ett 
förebyggande frihetsberövande eller ett 
villkorligt straff. Eftersom ett sådant 
beslut inte består i att på nytt ålägga en 
straffrättslig påföljd för ett nytt brott är 
det underförstått att det inte inverkar på 
den verkställande statens möjlighet att vid 
behov besluta om straffrättsliga eller 
andra påföljder vid en eventuell 
överträdelse av de beslut som fattats för 
att verkställa den europeiska 
skyddsordern.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Initiativ till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(10b) Medlemsstaterna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt fall där barn är 
inblandade och vidta nödvändiga åtgärder 
för att se till att barnen får hjälp, stöd och 
skydd under beaktande av barnets 
intressen. 

Or. en

Ändringsförslag 18

Initiativ till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12a) När det gäller straffrättsliga 
förfaranden ändrar eller ersätter 
direktivet inte rättsakter som gäller 
ömsesidigt erkännande i civilrättsliga 
ärenden såsom rådets förordning (EG) 
nr 44/2001 om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område1. När ett 
beslut om skyddsåtgärder både omfattas 
av detta direktiv och förordning (EG) 
nr 44/2001, särskilt när det gäller 
skadestånd, bör erkännandet och 
verkställigheten av beslutet genomföras i 
enlighet med bestämmelserna i 
förordningen.
______________
1 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1–23. 

Or. en
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Ändringsförslag 19

Initiativ till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12b) På samma sätt bör erkännande och 
verkställighet av rättsliga avgöranden om 
skydd av minderåriga i ärenden som 
gäller beslut om föräldraansvar som 
omfattas av rådets förordning (EG) 
nr 2201/2003 om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av 
domar i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar1 sökas i enlighet med den 
förordningen.
______________
1 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 20

Initiativ till direktiv
Skäl 12c (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12c) För erkännande och verkställighet 
av andra beslut i syfte att skydda 
minderåriga som omfattas av 1996 års 
Haagkonvention om behörighet, 
tillämplig lag, erkännande, verkställighet 
och samarbete i frågor om föräldraansvar 
och åtgärder till skydd av barn bör den 
konventionen gälla.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Initiativ till direktiv
Skäl 12d (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12d) Personuppgifter som behandlas när 
detta direktiv genomförs bör skyddas i 
enlighet med rådets rambeslut 
2008/977/RIF av den 27 november 2008 
om skydd av personuppgifter som 
behandlas inom ramen för polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete och i enlighet 
med de principer som föreskrivs i 
Europarådets konvention av den 
28 januari 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter, som alla medlemsstater 
har ratificerat.

Or. en

Ändringsförslag 22

Initiativ till direktiv
Skäl 12e (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12e) I detta direktiv bör man respektera 
de grundläggande rättigheter och följa de 
principer som erkänns framför allt i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna. Framför allt 
bör man genom direktivet säkerställa full 
respekt för dessa rättigheter och principer 
och se till att direktivet genomförs i 
enlighet med dem.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Initiativ till direktiv
Skäl 12f (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12f)Vid tillämpningen av detta direktiv 
uppmanas medlemsstaterna att beakta de 
rättigheter och principer som föreskrivs i 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 24

Initiativ till direktiv
Artikel -1 (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel -1
Syfte

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

Or. en
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Ändringsförslag 25

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 1

Initiativets text Ändringsförslag

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

1) europeisk skyddsorder: ett rättsligt 
avgörande om en skyddsåtgärd utfärdat av 
en rättslig myndighet eller motsvarande i
en medlemsstat på grundval av vilket en 
rättslig myndighet eller motsvarande i en 
annan medlemsstat vidtar en lämplig 
åtgärd enligt sin egen nationella 
lagstiftning för att fortsätta att skydda en 
persons liv, fysiska och psykiska integritet 
och värdighet, frihet eller sexuella 
integritet.

Or. en

Ändringsförslag 26

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 2

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 27

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 3

Initiativets text Ändringsförslag

3) skyddad person: den person vars liv, 
fysiska och psykiska integritet, frihet eller 
sexuella integritet är föremål för det skydd 
som härrör från en skyddsåtgärd som 
antagits i den utfärdande staten.

3) skyddad person: den fysiska person –
man, kvinna eller barn – vars liv, fysiska 
och psykiska integritet och värdighet, 
frihet eller sexuella integritet är föremål för 
det skydd som härrör från en skyddsåtgärd 
som antagits i den utfärdande staten.

Or. en

Ändringsförslag 28

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 4

Initiativets text Ändringsförslag

4) person som är orsak till fara: den person
som har ålagts en eller flera av de 
skyldigheter eller förbud som avses i 
artikel 2.2.

4) person som är orsak till fara: den fysiska 
person eller de fysiska personer som har 
ålagts en eller flera av de skyldigheter eller 
förbud som avses i artikel 2.2.

Or. en

Ändringsförslag 29

Initiativ till direktiv
Artikel 1 – led 6

Initiativets text Ändringsförslag

6) verkställande stat: den medlemsstat till 
vilken en europeisk skyddsorder har 
översänts för erkännande.

6) verkställande stat: den medlemsstat eller 
de medlemsstater till vilka en europeisk 
skyddsorder har översänts för erkännande.

Or. en
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Ändringsförslag 30

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

Initiativets text Ändringsförslag

7a) rättslig myndighet: en domare, 
undersökningsdomare eller allmän 
åklagare eller annan rättslig myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 31

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 32

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

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

d) Ett förbud eller en reglering av varje 
form av kontakt med den skyddade 
personen, inbegripet per telefon, e-post 
eller vanlig post, fax eller något annat 
medel.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 - led e

Initiativets text Ändringsförslag

e) Ett förbud mot att komma den skyddade 
personen närmare än ett visst fastställt 
avstånd.

e) Ett förbud mot eller en reglering av att 
komma den skyddade personen närmare än 
ett visst fastställt avstånd.

Or. en

Ändringsförslag 34

Initiativ till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ea) Alla andra ålagda förbud eller 
skyldigheter för att skydda offren.

Or. en

Ändringsförslag 35

Initiativ till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en



PR\817530SV.doc 23/51 PE441.299v02-00

SV

Ändringsförslag 36

Initiativ till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 37

Initiativ till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Rådets generalsekretariat ska göra den 
erhållna informationen tillgänglig för alla 
medlemsstater och för kommissionen.

3. Kommissionen ska göra den erhållna 
informationen tillgänglig för alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 38

Initiativ till direktiv
Artikel 4a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 4a
Användande av en central myndighet

1. Varje medlemsstat får utse en central 
myndighet eller, om det föreskrivs i dess 
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rättssystem, flera centrala myndigheter 
som ska bistå dess behöriga myndigheter.
2. Om det är nödvändigt på grund av 
organisationen av dess rättssystem får en 
medlemsstat bestämma att dess centrala 
myndigheter ska ansvara för den 
administrativa överföringen och 
mottagandet av europeiska skyddsorder 
och för all annan officiell korrespondens i 
samband med dem. Det gör att alla 
kommunikationer, samråd och 
informationsutbyten, förfrågningar och 
underrättelser mellan behöriga 
myndigheter i förekommande fall kan 
handläggas av en eller flera centrala 
myndigheter i den berörda medlemsstaten.
3. Medlemsstater som vill utnyttja de 
möjligheter som avses i denna artikel ska 
meddela kommissionen uppgifter om den 
eller de utsedda centrala myndigheterna.
Dessa uppgifter ska vara bindande för 
alla myndigheter i den utfärdande staten.

Or. en

Ändringsförslag 39

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

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

1. På grundval av en skyddsåtgärd som 
antagits i den utfärdande staten kan en 
europeisk skyddsorder utfärdas om en 
skyddad person önskar bosätta sig i eller
redan är bosatt i en annan medlemsstat
eller i flera andra medlemsstater eller om 
han eller hon önskar vistas eller redan 
vistas inom en annan medlemsstats 
territorium. En rättslig eller motsvarande 
myndighet i den utfärdande staten får 
utfärda en europeisk skyddsorder endast 
på begäran av den skyddade personen eller 
dennes rättsliga ombud eller förmyndare 
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och efter att ha kontrollerat att 
skyddsåtgärden uppfyller alla krav i 
artikel 2.2.

Or. en

Ändringsförslag 40

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

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

2. Den skyddade personen, dennes rättsliga 
ombud eller förmyndare får lämna in en 
begäran om utfärdande av en europeisk 
skyddsorder antingen till den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten eller 
till den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten. Om det finns flera 
verkställande stater informerar den 
behöriga myndigheten i den stat där 
begäran har lämnats in de behöriga
myndigheterna i de övriga verkställande 
staterna om begäran.

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

Or. en

Ändringsförslag 41

Initiativ till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Den myndighet som antar en 
skyddsåtgärd som omfattar en eller flera av 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 42

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) Den skyddade personens identitet och 
nationalitet samt personens rättsliga 
ombuds identitet och nationalitet, om 
personen är underårig eller inte är 
rättskapabel.

a) Den skyddade personens identitet och 
nationalitet samt personens rättsliga 
ombuds eller förmyndares identitet och 
nationalitet, om personen är underårig eller 
inte är rättskapabel.

Or. en
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Ändringsförslag 43

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led aa (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

aa) Det datum från vilket den skyddade 
personen avser att bosätta sig eller vistas i 
den verkställande staten och 
vistelseperioden eller vistelseperioderna 
om dessa är kända.

Or. en

Ändringsförslag 44

Initiativ till direktiv
Artikel 6 - led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) Användningen av eventuella tekniska 
instrument, om sådana finns, som getts 
den skyddade personen för omedelbart 
verkställande av skyddsåtgärden, i 
förekommande fall.

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

Or. en

Ändringsförslag 45

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led ca (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ca) Namn, adress, telefonnummer och 
faxnummer samt e-postadress till 
verkställande stats eller staters behöriga 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 46

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led f

Initiativets text Ändringsförslag

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

f) De skyldigheter och förbud som den 
person som är orsak till fara åläggs genom 
den skyddsåtgärd på vilken den europeiska 
skyddsordern grundar sig, deras längd och 
ett angivande av eventuella böter eller 
påföljder vid överträdelse av skyldigheten 
eller förbudet. 

Or. en

Ändringsförslag 47

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led g

Initiativets text Ändringsförslag

g) Identitet och nationalitet på den person 
som är orsak till fara.

g) Identitet och nationalitet på den person 
eller de personer som är orsak till fara.

Or. en

Ändringsförslag 48

Initiativ till direktiv
Artikel 6 – led ia (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ia) Om tillämpligt namn och 
kontaktuppgifter för de jurister som 
handlägger ärendet och om tillämpligt 
förekomst av rätt till kostnadsfri rättshjälp 
i den utfärdande staten för att säkerställa 
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en fortsättning på den kostnadsfria 
rättshjälpen och en omedelbar åtgärd vid 
en eventuell överträdelse av den 
europeiska skyddsordern.

Or. en

Ändringsförslag 49

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

Förfarande för överföring Förfarande för överföring

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

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

Or. en

Ändringsförslag 50

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Om den behöriga myndigheten i den 
verkställande eller den utfärdande staten 
inte är känd av den behöriga myndigheten i 
den andra staten, ska den senare 
myndigheten vidta alla nödvändiga 
efterforskningar, inklusive via 

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

inklusive via kontaktpunkterna i det 
europeiska rättsliga nätverk som inrättades 
genom rådets gemensamma åtgärd 
98/428/RIF av den 29 juni 1998 om 
inrättande av ett europeiskt rättsligt 
nätverk, den nationella 
Eurojustmedlemmen eller det nationella 
systemet för samordning av Eurojust, för 
att erhålla den nödvändiga informationen.

Or. en

Ändringsförslag 51

Initiativ till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) efter mottagande av en europeisk 
skyddsorder som översänds i enlighet med 
artikel 7 erkänna den ordern och i 
förekommande fall vidta alla åtgärder som 
skulle finnas tillgängliga enligt nationell 
lagstiftning i ett liknande fall för att 

a) efter mottagande av en europeisk 
skyddsorder som översänds i enlighet med 
artikel 7 utan dröjsmål erkänna den ordern 
och vidta alla åtgärder som är lämpliga i 
sammanhanget för att garantera samma 
nivå av skydd som skulle finnas enligt 
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garantera den skyddade personens skydd, 
om den inte beslutar att åberopa något av 
skälen för icke-erkännande i artikel 9,

nationell lagstiftning i ett liknande fall för 
att garantera den skyddade personens 
skydd, om den inte beslutar att åberopa 
något av skälen för icke-erkännande i 
artikel 9,

Or. en

Ändringsförslag 53

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

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

b) i förekommande fall informera den 
person som är orsak till fara om eventuella 
åtgärder som vidtagits i den verkställande 
staten och om de rättsliga följderna av 
eventuella överträdelser av den 
föreskrivna skyddsåtgärden,

Or. en

Ändringsförslag 54

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) omedelbart underrätta den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten och, 
om den utfärdande staten är en annan stat 
än den övervakande staten, den behöriga 
myndigheten i den övervakande staten, om 
alla överträdelser av den skyddsåtgärd som 
ligger till grund för den europeiska 
skyddsordern och som skildras i denna. För 
meddelandet ska det standardformulär som 
återges i bilaga II användas.

d) omedelbart underrätta den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten och, 
om den utfärdande staten är en annan stat 
än den övervakande staten, den behöriga 
myndigheten i den övervakande staten och 
om det finns flera verkställande stater den 
behöriga myndigheten i övriga
verkställande stater om alla överträdelser 
av den skyddsåtgärd som ligger till grund 
för den europeiska skyddsordern och som 
skildras i denna. För meddelandet ska det 
standardformulär som återges i bilaga II 
användas.
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Or. en

Ändringsförslag 55

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56

Initiativ till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. Om den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten anser att den 
information som överlämnats med den 
europeiska skyddsordern i enlighet med 
artikel 6 är ofullständig ska den utan 
dröjsmål informera den utfärdande 
myndigheten på ett sätt som kan styrkas i 
skrift och ange en tidsfrist för den 
utfärdande myndigheten att lämna den 
information som saknas.

Or. en
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Ändringsförslag 57

Initiativ till direktiv
Artikel 8a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 8a
Förebyggande, informationskampanjer 

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

Or. en

Ändringsförslag 58

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

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

1. Vägran att erkänna en europeisk 
skyddsorder ska motiveras.

Or. en
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Ändringsförslag 59

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Initiativets text Ändringsförslag

c) Skyddet härrör från verkställigheten av 
en påföljd eller åtgärd som omfattas av 
amnesti enligt den verkställande statens 
lagstiftning och rör en gärning som 
omfattas av dess behörighet enligt den 
lagstiftningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 60

Initiativ till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) Den person som är orsak till fara 
åtnjuter enligt den verkställande statens 
lagstiftning immunitet som gör det 
omöjligt att anta skyddsåtgärderna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 61

Initiativ till direktiv
Artikel 9a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 9a
Tillämplig lag och behörighet i den 

verkställande staten
1. Efter att ha samrått med den 
utfärdande staten har den verkställande 
staten behörighet att anta och verkställa 
åtgärder i den staten efter erkännandet av 
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en europeisk skyddsorder. Lagen i den 
verkställande staten är tillämplig på 
antagandet och verkställandet av det 
beslut som avses i artikel 8.1, inbegripet 
bestämmelser om möjlighet att överklaga 
beslut som fattas i den verkställande 
staten angående den europeiska 
skyddsordern.
2. Vid överträdelse av en eller flera av de 
åtgärder som den verkställande staten 
vidtagit efter erkännandet av en europeisk 
skyddsorder har den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten i 
enlighet med punkt 1 behörighet att 
a) besluta om straffrättsliga påföljder och 
vidta andra åtgärder som en följd av 
överträdelsen av åtgärden, om 
överträdelsen utgör ett brott enligt lagen i 
den verkställande staten, 
b) besluta om andra åtgärder än 
straffrättsliga i samband med 
överträdelsen,
c) vidta brådskande tillfälliga åtgärder för 
att stoppa en överträdelse, om lämpligt i 
avvaktan på ett senare beslut av den 
utfärdande staten.
3. Om den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten vägrar att erkänna en 
europeisk skyddsorder av något av de skäl 
som anges i artikel 9.2 a och b ska 
myndigheten informera den skyddade 
personen om möjligheten att begära att en 
skyddsåtgärd antas i enlighet med dess 
nationella lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 62

Initiativ till direktiv
Artikel 9b (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 9b
Underrättelse om överträdelser

Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska underrätta den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten och i den övervakande staten om 
varje överträdelse av den åtgärd eller de 
åtgärder som vidtagits på grundval av den 
europeiska skyddsordern. För 
meddelandet ska det standardformulär 
som återges i bilaga II användas.

Or. en

Ändringsförslag 63

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – rubriken

Initiativets text Ändringsförslag

Följdbeslut i den utfärdande staten Behörighet i den utfärdande staten

Or. en

Ändringsförslag 64

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten ska ha behörighet att 
fatta alla följdbeslut angående den 
skyddsåtgärd som ligger till grund för en 
euroepisk skyddsorder. Sådana följdbeslut 
ska i synnerhet omfatta

1. Den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten har ensam behörighet att 
fatta beslut om 
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Or. en

Ändringsförslag 65

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) förlängning, översyn och upphävande av 
skyddsåtgärden,

a) förlängning, översyn, ändring, 
återkallande och upphävande av 
skyddsåtgärden samt följaktligen av den 
europeiska skyddsordern,

Or. en

Ändringsförslag 66

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led aa (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

aa) beslut om frihetsberövande som en 
följd av att skyddsåtgärden återkallas, 
förutsatt att skyddsåtgärden har tillämpats 
på grundval av en dom enligt definitionen 
i artikel 2 i rådets rambeslut 
2008/947/RIF eller på grundval av ett 
beslut om övervakningsåtgärder enligt 
definitionen i artikel 4 i rådets rambeslut 
2009/829/RIF.

Or. en
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Ändringsförslag 67

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) ändring av skyddsåtgärden, utgår

Or. en

Ändringsförslag 68

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Initiativets text Ändringsförslag

c) utfärdande av en arresteringsorder 
eller något annat verkställbart rättsligt 
beslut med samma rättsverkan,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 69

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d

Initiativets text Ändringsförslag

d) inledande av ett nytt straffrättsligt 
förfarande mot den person som är orsak 
till fara.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 70

Initiativ till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71

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

Initiativets text Ändringsförslag

3a. Den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten ska utan dröjsmål 
informera den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten om alla beslut 
som fattats enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 72

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

Initiativets text Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 73

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

Initiativets text Ändringsförslag

3c. Om den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten har ändrat den 
europeiska skyddsordern enligt punkt 1 a 
ska den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten beroende på vad som 
är lämpligt

Or. en

Ändringsförslag 74

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

Initiativets text Ändringsförslag

a) ändra de åtgärder som vidtagits på 
grundval av den europeiska skyddsordern 
enligt artikel 8,

Or. en
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Ändringsförslag 75

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

Initiativets text Ändringsförslag

b) vägra att verkställa den ändrade 
skyldigheten eller förbudet om 
skyldigheten eller förbudet inte är av det 
slag som avses i artikel 4 eller om den 
information som överlämnats med den 
europeiska skyddsordern enligt artikel 6 
är ofullständig och inte har kompletterats 
inom den tidsfrist som den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten 
har fastställt enligt artikel 8.2 a.

Or. en

Ändringsförslag 76

Initiativ till direktiv
Artikel 11

Initiativets text Ändringsförslag

Skäl för återkallande av erkännandet av 
en europeisk skyddsorder

Skäl för upphörande av åtgärder som 
vidtagits på grundval av en europeisk 

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

1. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten får upphöra med de 
åtgärder som vidtagits för verkställande 
av en europeisk skyddsorder

a) om det finns obestridliga och tydliga 
bevis för att den skyddade personen inte 
är bosatt eller vistas inom den 
verkställande statens territorium eller 
definitivt har lämnat det territoriet,
b) om maximitiden enligt den nationella 
lagstiftningen för de åtgärder som 
vidtagits för att verkställa den europeiska 
skyddsordern har löpt ut,
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c) i det fall som avses i artikel 10.6 b,
d) om en dom enligt definitionen i 
artikel 2 i rådets rambeslut 
20008/947/RIF eller ett beslut om 
övervakningsåtgärder enligt definitionen i 
artikel 4 i rådets rambeslut 2009/828/RIF 
överförs till den verkställande staten efter 
erkännandet av den europeiska 
skyddsordern.
2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska omedelbart 
informera den behöriga myndigheten i 
den utfärdande staten och den skyddade 
personen om beslutet.
3. Innan åtgärder avbryts enligt punkt 1 b 
får den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten begära att den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten upplyser om skyddet enligt den 
europeiska skyddsordern fortfarande 
behövs under omständigheterna i det 
föreliggande fallet. Den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten ska 
utan dröjsmål svara på en sådan begäran.

Or. en

Ändringsförslag 77

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den europeiska skyddsordern ska 
erkännas utan dröjsmål.

1. Den europeiska skyddsordern ska 
verkställas inom 20 dagar.

Or. en
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Ändringsförslag 78

Initiativ till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska utan dröjsmål
besluta om antagande av alla åtgärder 
enligt dess nationella lagstiftning med 
anledning av erkännandet av en 
europeisk skyddsorder i enlighet med 
artikel 8.

2. Beroende på vilket slags skydd som 
krävs måste det säkerställas att 
utfärdandet av en europeisk skyddsorder 
sker enligt ett påskyndat förfarande på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 79

Initiativ till direktiv
Artikel 13

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Tillämplig lagstiftning

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

Or. en

Ändringsförslag 80

Initiativ till direktiv
Artikel 14

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Berörda myndigheters skyldigheter
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1. När den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten genom tillämpning av 
artikel 10.1 b har ändrat den skyddsåtgärd 
som ligger till grund för den europeiska 
skyddsordern ska den utan dröjsmål 
informera den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten om en sådan 
ändring.
I förekommande fall ska den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten 
vidta nödvändiga åtgärder för att ge 
verkan åt den ändrade skyddsåtgärden om 
dessa åtgärder skulle vara tillgängliga 
enligt nationell lagstiftning i ett liknande 
fall, och informera den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten, den 
skyddade personen och i förekommande 
fall den person som är orsak till fara, om 
den sistnämnda befinner sig på den 
verkställande statens territorium.
2. Den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten ska utan dröjsmål 
underrätta den behöriga myndigheten i 
den verkställande staten och den skyddade 
personen om att den skyddsåtgärd som 
ligger till grund för den europeiska 
skyddsordern, som utfärdades i den 
utfärdande staten, har återkallats eller 
löpt ut, och sedan om orderns 
återkallande.

Or. en

Ändringsförslag 81

Initiativ till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 82

Initiativ till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1a. Den behöriga myndigheten i den 
verkställande staten ska översätta det 
formulär som avses i artikel 9b till det 
officiella språket eller i förekommande 
fall något av de officiella språken i den 
utfärdande staten.

Or. en

Ändringsförslag 83

Initiativ till direktiv
Artikel 16 – stycke 2

Initiativets text Ändringsförslag

Varje medlemsstat får antingen när detta 
direktiv antas eller vid en senare tidpunkt i 
en förklaring, som ska deponeras hos 
rådets generalsekretariat, ange att den 
kommer att godta en översättning till ett 
eller flera andra av de officiella språken vid 
unionens institutioner.

2. Varje medlemsstat får antingen när detta 
direktiv antas eller vid en senare tidpunkt i 
en förklaring, som ska deponeras hos 
kommissionen, ange att den kommer att 
godta en översättning till ett eller flera 
andra av de officiella språken vid unionens 
institutioner.

Or. en
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Ändringsförslag 84

Initiativ till direktiv
Artikel 18a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 18a
Förhållande till andra rättsakter

1. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av rådets förordning (EG) 
nr 44/2001 om domstols behörighet och 
verkställighet av domar på privaträttens 
område eller av rådets förordning (EG) 
nr 2201/2003 om domstols behörighet och 
verkställighet av domar i äktenskapsmål 
och mål om föräldraansvar samt om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1347/2000 och inte heller 
tillämpningen av 1996 års 
Haagkonvention om behörighet, 
tillämplig lag, erkännande, verkställighet 
och samarbete i frågor om föräldraansvar 
och åtgärder till skydd av barn eller av 
1980 års Haagkonvention om de civila 
aspekterna på internationella 
bortföranden av barn.
2. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av rådets rambeslut 
2008/947/RIF och rådets rambeslut 
2009/829/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 85

Initiativ till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att följa 
bestämmelserna i detta rambeslut senast 
den ….

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast den…* De 
ska omedelbart underrätta kommissionen 
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om detta. När medlemsstaterna antar 
dessa bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

Or. en

Ändringsförslag 86

Initiativ till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till rådets 
generalsekretariat och till kommissionen 
överlämna texten till de bestämmelser 
genom vilka de skyldigheter som de 
åläggs enligt detta direktiv införlivas med 
den nationella lagstiftningen.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen
överlämna texten till centrala
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 87

Initiativ till direktiv
Artikel 19a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 19a
Datainsamling

1. Medlemsstaterna ska samla in 
uppgifter om den europeiska 
skyddsordern, särskilt om hur många 
europeiska skyddsorder som har begärts, 
utfärdats och verkställts. Dessutom ska 
uppgifter om överträdelser av de antagna 
skyddsåtgärderna samlas in samt om 
typerna av brott, t.ex. våld i hemmet, 
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tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, 
hedersrelaterat våld, förföljelse och 
trakasserier samt andra former av 
könsbetingat våld. Uppgifter om offer för 
terrorism och organiserad brottslighet bör 
också ingå i datainsamlingen. Alla 
uppgifter ska uppdelas efter kön.
2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
och Europaparlamentet överlämna de 
uppgifter som samlats in om den 
europeiska skyddsordern.

Or. en

Ändringsförslag 88

Initiativ till direktiv
Artikel 20

Initiativets text Ändringsförslag

Översyn Översyn
1. Kommissionen ska senast den … 
utarbeta en rapport på grundval av den 
information som medlemsstaterna har
lämnat enligt artikel 19.2.

Kommissionen ska senast den ... * till 
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om tillämpningen av detta 
direktiv. Rapporten ska vid behov åtföljas 
av lagstiftningsförslag.

2. På grundval av denna rapport ska rådet 
bedöma
a) i vilken utsträckning medlemsstaterna 
har vidtagit de åtgärder som krävs för att 
följa bestämmelserna i detta direktiv, samt 
b) hur detta direktiv tillämpas.
3. Rapporten ska vid behov åtföljas av 
lagstiftningsförslag.

Or. en
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MOTIVERING

Utkastet till direktiv om en europeisk skyddsorder som har lagts fram av tolv medlemsstater 
är ett initiativ för att förebygga brott. De medlemsstater som har inrättat den europeiska 
skyddsordern har inte behörighet att agera utanför den utfärdande medlemsstatens gräns. Men 
brottsoffren förflyttar sig av flera olika skäl mellan medlemsstaterna, ofta för att undkomma 
brottet. Eftersom de förflyttar sig innebär det att de blir försvarslösa om man inte inom ramen 
för det rättsliga och polisiära samarbetet inrättar en mekanism för tidig varning och 
förebyggande för deras eget försvar som fungerar snabbt och effektivt i hela EU. Inrättandet 
av en sådan mekanism för rättsligt och polisiärt samarbete är den ursprungliga tanken bakom 
detta initiativ. Medlemsstaternas agerande visar att det är möjligt att undvika brott på EU-nivå 
när en eller flera gärningsmän har identifierats.

Europarådets rekommendation av den 28 juni 1985 om offrets ställning i straffrätten och i 
straffprocessen tas upp i rådets rambeslut av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i 
straffrättsliga förfaranden och i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2009 om ersättning 
till brottsoffer. Frågan om förebyggande av brott tas emellertid inte upp, vilket är den fråga 
som behandlas här.

I Stockholmsprogrammet och i dess handlingsplan fastställs att det är nödvändigt att ta itu 
med offrens situation, bekämpa våld och förenkla rättsprocessen inom det europeiska rättsliga 
området, särskilt när det gäller förfarandena för gränsöverskridande samarbete 
(Stockholmsprogrammet, punkt 3.4.1). I detta sammanhang påpekas i meddelandet om 
handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet (KOM(2010)0171)1 att det är 
viktigt att analysera och minska skillnaderna när det gäller skyddet för brotts- och 
terrorismoffer, med målsättningen att med alla tillgängliga medel förbättra detta skydd. En av 
de åtgärder som föreslås är att anta ett lagstiftningsförslag om en övergripande rättsakt om 
skydd av offer samt en handlingsplan om praktiska åtgärder, däribland utarbetandet av en 
europeisk skyddsorder.

Enligt de nya förfaranden som införts i och med Lissabonfördragets ikraftträdande får 
utskotten enligt artikel 51 i Europaparlamentets arbetsordning utarbeta gemensamma 
betänkanden. I detta betänkande har det därför varit möjligt att samla bidragen från 
diskussionerna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. De 
två föredragandena har samarbetat om betänkandet.

Den 5 januari 2010 lade Europeiska rådet fram sitt första förslag till direktiv om en europeisk 
skyddsorder för offer. Sedan dess har rådet flera gånger ändrat och sett över förslaget. Mycket 
av innehållet och utformningen av den rättsliga grunden för rådets förslag baserades på ett 
frågeformulär som 20 EU-medlemsstater besvarade i oktober 2009.

Detta betänkande och de ändringsförslag som har lagts fram av de båda föredragandena 
grundas på rådets version av den 22 januari 2010.

Enligt rådet bör brottsoffren skyddas genom att man utformar lämpliga mekanismer för att 
förhindra att ett brott begås eller att ett annat, och kanske allvarligare, brott begås på nytt mot 
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samma offer av samma gärningsman. Dessa skyddsåtgärder är endast tillämpliga på det land 
där åtgärderna har utfärdats av en rättslig myndighet. Rådets målsättning är att inrätta en 
mekanism för att utöka skyddsåtgärderna till att omfatta andra medlemsstater. Rådet vill med 
andra ord undvika att offret måste inleda hela rättsprocessen på nytt för att omfattas av 
skyddsåtgärder när han eller hon flyttar till en annan medlemsstat.

Föredragandenas ståndpunkt:

Föredragandena instämmer i stort sett i rådets förslag. I enlighet med handlingsplanen från 
Stockholm om EU:s initiativ att upprätthålla och inrätta ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa, som antogs av Europeiska rådet vid dess möte den 10–11 december 2009, är detta 
direktiv det första av många kommande initiativ för att nå dessa mål. Det är inte bara viktigt 
att förhindra att våldsoffer skadas av gärningsmannen i det egna landet, utan de måste kunna 
omfattas av de förebyggande åtgärderna i hela EU. Därför stöder föredragandena det 
övergripande konceptet för en europeisk skyddsorder.

Initiativets tillämpningsområde har avsiktligt lämnats öppet. Även om de flesta gällande 
europeiska skyddsorder avser kvinnor som har fallit offer för könsbetingat våld, kan alla 
våldsoffer, vare sig de är flickor, pojkar, vuxna kvinnor eller vuxna män, med en identifierad 
gärningsman, omfattas av detta initiativ. I Stockholmsprogrammet fastställs det att de 
våldsoffer, inbegripet offer för terrorism, som är mest sårbara eller befinner sig i en särskilt 
utsatt belägenhet, exempelvis personer som utsätts för upprepat våld i nära relationer, offer för 
könsbetingat våld eller personer som blir offer för andra typer av brott i en medlemsstat där de 
inte är medborgare eller bofasta, är i behov av särskilt stöd och rättsligt skydd. En europeisk 
skyddsorder bör därför vara tillämplig på alla brottsoffer, såsom offer för människohandel, 
kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, hedersmord, incest, könsbaserat våld, vittnen, 
terrorism och organiserad brottslighet, och oberoende av offrets ålder eller kön, där det finns 
en identifierad gärningsman. Om offret är för ungt för att en skyddsorder ska utfärdas, 
behöver han eller hon assistans och tillstånd från en förmyndare eller ett juridiskt ombud.

De föreslagna ändringarna av direktivet förbättrar texten i följande aspekter:

– Villkoren för att upphäva en europeisk skyddsorder förbättras.
– Det skapas kontinuitet i det rättsliga försvaret.
– Antalet skäl för att inte erkänna eller avslå den europeiska skyddsordern minskas.
– Tidsfrister inrättas för att ordern ska utfärdas inom 20 dagar.
– Situationen för offer som flyttar anges mer i detalj.

Föredragandena är dock medvetna om initiativets komplexitet och de svårigheter som 
direktivet kan möta i framtiden. Problemet att medlemsstaternas rättssystem skiljer sig 
sinsemellan och att förfarandena därför kan vara straff-, civil- eller förvaltningsrättsliga måste 
lösas.

Föredragandenas målsättning är att säkra bästa möjliga skydd för offren genom att bland 
annat garantera den nödvändiga rättsliga säkerheten. Offren måste ha tillgång till tydliga 
förfaranden och alltid informeras om de åtgärder som finns tillgängliga i både den utfärdande 
medlemsstaten och den medlemsstat dit de har för avsikt att flytta eller redan har flyttat till. 
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Dessutom måste skälen till avslag vara så begränsande som möjligt, och offret måste få tydlig 
information om grunderna för ett avslag.

Men skydd av offer innebär inte bara fysiskt skydd. Vi måste även tänka på offrens värdighet 
när vi talar om skydd av offer. Såsom anges i rådets rambeslut om förebyggande och 
bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet och om 
upphävande av rambeslut 2002/629/RIF om bekämpande av människohandel, måste varje 
åtgärd som vidtas av EU på detta område respektera de grundläggande rättigheterna och 
beakta de principer som erkänts, i synnerhet i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) och den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt människans värdighet. Det 
anges även att syftet med alla åtgärder för att stödja offren i deras konkreta utövande av sina 
rättigheter i straffrättsliga förfaranden, såsom stödåtgärder, psykologiskt stöd och rättshjälp, 
bör vara att ge dem självkänsla och stärka respekten för deras värdighet. I detta avseende 
anser föredragandena att det är absolut nödvändigt att inbegripa skyddsåtgärder för offren 
vars syfte är att återupprätta deras värdighet och respekt som människor, vare sig offret har 
beslutat att flytta till en annan medlemsstat eller redan bor i en annan medlemsstat.

Enligt direktivet skyddas personer som har utsatts för våld från en enda person. Verkligheten 
visar emellertid att fler än en person kan hota eller skada en annan människa. Om en domstol 
åtalar en grupp av personer och skyddsåtgärder har införts, bör den europeiska skyddsordern, 
om den har utfärdats, även omfatta skydd mot våld som begås av en grupp av personer.

Detta initiativ som har lagts fram av en grupp av medlemsstater brister när det gäller att 
tillhandahålla moraliskt stöd. Detta bör ingå i direktivet. Offer som har skadats moraliskt av 
våld, av vilket slag det än är, måste ges lämplig information och stöd för att de ska kunna 
börja ett nytt liv utan att de upphör att omfattas av de skyddsåtgärder som har införts, till och 
med innan de funderar på att flytta till en annan medlemsstat. Detta skydd bör beaktas under 
processens gång.

Detta betänkande är ett resultat av föredragandenas arbete för att se till att den europeiska 
skyddsordern blir ett starkt instrument för att ge en trygg fristad för våldsoffer över 
medlemsstaternas gränser.


