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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att i sina 
svarsåtgärder på covid-19-pandemin ta itu 
med könsrelaterat våld mot kvinnor och 
flickor, däribland transkvinnor samt 
intersexpersoner, icke-binära och icke-
konventionellt könsbestämda personer. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att fortsätta analysera 
uppgifterna om och tendenserna för 
förekomst av våld mot kvinnor och 
anmälningar av sådant våld under den tid 
då isoleringsåtgärderna gäller och under 
tiden strax efter, tillsammans med vilka 
konsekvenser det fått för barnen. 
Parlamentet erkänner att det inte räckt med 
de offentliga svarsåtgärderna för att man 
ska kunna åtgärda våldet mot kvinnor och 
flickor, och i tillräcklig grad beakta 

15. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att i sina 
svarsåtgärder på covid-19-pandemin ta itu 
med könsrelaterat våld mot kvinnor och 
flickor, däribland transkvinnor samt 
intersexpersoner, icke-binära personer och 
könsnormbrytare. Parlamentet uppmanar 
med kraft medlemsstaterna att fortsätta 
analysera uppgifterna om och tendenserna 
för förekomst av våld mot kvinnor och 
anmälningar av sådant våld under den tid 
då isoleringsåtgärderna gäller och under 
tiden strax efter, tillsammans med vilka 
konsekvenser det fått för barnen. 
Parlamentet erkänner att det inte räckt med 
de offentliga svarsåtgärderna för att man 
ska kunna åtgärda våldet mot kvinnor och 
flickor, och i tillräcklig grad beakta 
behovet av att i nödinsatsplaner och i 
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behovet av att i nödinsatsplaner och i 
framtida nödsituationer förebygga våld mot 
kvinnor, i och med att man inte fokuserat 
på att införa undantag från 
isoleringsreglerna och att inrätta 
hjälptelefoner samt verktyg och signaler 
för informationsdelning och att säkerställa 
fortsatt tillgång till hälso- och 
sjukvårdstjänster och bevara säker tillgång 
till lagenliga kliniker och skyddade 
boenden eller till alternativa boenden med 
tillräcklig kapacitet. Uppmärksamhet måste 
också ägnas åt polisen och rättsväsendet, åt 
att domstolar i nödsituationer kan utfärda 
lämpliga besöksförbud och/eller 
skyddsordrar och åt säkerställande av att 
dessa betraktas som väsentliga. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
inrätta säkra och flexibla 
krisvarningssystem, erbjuda nya 
stödtjänster via telefon, e-post och 
textmeddelanden för direktkontakt med 
polisen och internettjänster såsom 
hjälptelefoner, dolda appar, digitala 
plattformar, apoteksnätverk, och att ställa 
kristidsanslag till förfogande för 
stödtjänster, icke-statliga organisationer 
och civilsamhällesorganisationer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa dels att stödtjänsterna 
samordnar sitt arbete för att få reda på 
vilka kvinnor som är riskutsatta, dels att 
alla dessa åtgärder finns på plats och kan 
användas av alla kvinnor och flickor inom 
medlemsstaternas jurisdiktion, också 
personer med funktionsnedsättning, oavsett 
deras migrantstatus, och dels att erbjuda 
jämställdhetsmedveten utbildning för 
vårdpersonal, poliser i första insatsledet 
och rättsväsendets personal. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att dela med 
sig av nationella innovationer och nationell 
bästa praxis mot könsrelaterat våld för att 
man bättre ska kunna identifiera och främja 
effektiv praxis och uppmanar 
kommissionen att främja denna praxis.

framtida nödsituationer förebygga våld mot 
kvinnor, i och med att man inte fokuserat 
på att införa undantag från 
isoleringsreglerna och att inrätta 
hjälptelefoner samt verktyg och signaler 
för informationsdelning och att säkerställa 
fortsatt tillgång till hälso- och 
sjukvårdstjänster och bevara säker tillgång 
till lagenliga kliniker och skyddade 
boenden eller till alternativa boenden med 
tillräcklig kapacitet. Uppmärksamhet måste 
också ägnas åt polisen och rättsväsendet, åt 
att domstolar i nödsituationer kan utfärda 
lämpliga besöksförbud och/eller 
skyddsordrar och åt säkerställande av att 
dessa betraktas som väsentliga. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
inrätta säkra och flexibla 
krisvarningssystem, erbjuda nya 
stödtjänster via telefon, e-post och 
textmeddelanden för direktkontakt med 
polisen och internettjänster såsom 
hjälptelefoner, dolda appar, digitala 
plattformar, apoteksnätverk, och att ställa 
kristidsanslag till förfogande för 
stödtjänster, icke-statliga organisationer 
och civilsamhällesorganisationer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa dels att stödtjänsterna 
samordnar sitt arbete för att få reda på 
vilka kvinnor som är riskutsatta, dels att 
alla dessa åtgärder finns på plats och kan 
användas av alla kvinnor och flickor inom 
medlemsstaternas jurisdiktion, också 
personer med funktionsnedsättning, oavsett 
deras migrantstatus, och dels att erbjuda 
jämställdhetsmedveten utbildning för 
vårdpersonal, poliser i första insatsledet 
och rättsväsendets personal. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att dela med 
sig av nationella innovationer och nationell 
bästa praxis mot könsrelaterat våld för att 
man bättre ska kunna identifiera och främja 
effektiv praxis och uppmanar 
kommissionen att främja denna praxis.
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