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13.9.2021 A9-0249/1

Ændringsforslag 1
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
(2021/2035(INL))

Forslag til beslutning
Betragtning L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at kønsbaseret vold 
rammer kvinder og piger i al deres 
mangfoldighed og LGBTIQ+-personer, 
drevet af et ønske om at straffe dem, der 
anses for at overskride samfundets 
normer for kønshierarkier, kønsudtryk og 
binære kønssystemer; der henviser til, at 
kønsbaseret vold tager sigte på at fastslå, 
gennemtvinge eller bevare kønsbestemte 
uligheder og forstærke kønsnormer og -
stereotyper;

L. der henviser til, at kønsbaseret vold 
forværres af og fastholder yderligere 
strukturelle uligheder mellem kønnene og 
skadelige kønsstereotyper, som rettes mod 
kvinder i al deres mangfoldighed og 
LGBTIQ+-personer i uforholdsmæssig 
grad på grund af deres køn;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
(2021/2035(INL))

Forslag til beslutning
Betragtning N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at børn påvirkes 
dybt, når de oplever partnervold, hvad 
enten den er fysisk, seksuel eller 
psykologisk, og at dette viderefører 
overgreb til fremtidige generationer, 
eftersom børn, der er vidne til partnervold 
mod deres mor eller en af deres forældre, 
har større risiko for at komme ud for den 
form for vold senere i livet – både som 
offer og som gerningsmand; der henviser 
til, at de love, der beskytter barnets 
værdighed og anerkender barnet som offer 
i sådanne sager, spiller en afgørende rolle i 
beskyttelsen af ofrene – både kvinder og 
børn; der henviser til, at lovgivning om 
forældremyndighed skal udformes på en 
sådan måde, at gerningsmænd til 
partnervold ikke kan få 
forældremyndighedsrettigheder;

N. der henviser til, at børn påvirkes 
dybt, når de oplever partnervold, hvad 
enten den er fysisk, seksuel eller 
psykologisk, og at dette viderefører 
overgreb til fremtidige generationer, 
eftersom børn, der er vidne til partnervold 
mod deres mor eller en af deres forældre, 
har større risiko for at komme ud for den 
form for vold senere i livet – både som 
offer og som gerningsmand; der henviser 
til, at de love, der beskytter barnets 
værdighed og anerkender barnet som offer 
i sådanne sager, spiller en afgørende rolle i 
beskyttelsen af ofrene – både kvinder og 
børn; der henviser til, at lovgivning om 
forældremyndighed skal udformes på en 
måde, der sikrer at udøvelsen af enhver 
form for samværsret eller 
forældremyndighed ikke bringer offerets 
eller børns rettigheder og sikkerhed i fare; 
der henviser til, at hensynet til barnets 
tarv skal veje tungest i alle tiltag 
vedrørende børn;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
(2021/2035(INL))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. understreger, at vold mod kvinder 
og andre former for kønsbaseret vold 
stadig forbigås i tavshed og er resultatet af 
en fortsat historisk ulige adgang til og 
fordeling af magt og ressourcer, hvilket 
har ført til patriarkalske strukturer og 
kønsstereotyper, som har ført til mænds 
dominans over og forskelsbehandling af 
kvinder såvel som til vold rettet mod 
LGBTIQ+-personer, med enorm 
indvirkning på ofre, deres familier og 
samfund;

5. understreger, at vold mod kvinder 
og andre former for kønsbaseret vold, 
herunder mod LGBTIQ+-personer, fortsat 
er en af vores samfunds største 
udfordringer og er dybt forankret i 
ulighed mellem kønnene; fremhæver 
endvidere, at kønsbaseret vold i alle dens 
former fortsat er underrapporteret og 
overset, både i Unionen og i tredjelande, 
og har en enorm indvirkning på ofre, deres 
familier og samfund;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
(2021/2035(INL))

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender, at fremskridtene hen 
imod ligestilling har fundet sted takket 
være den vedholdende feministiske kamp 
mod den globale undertrykkelse af 
kvinder og piger;

7. understreger, at ligestilling er en 
kerneværdi, der er fælles for 
medlemsstaterne som anført i traktaterne, 
og at Unionen skal fremme ligestilling 
mellem kønnene i alle sine aktiviteter;

Or. en
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Ændringsforslag 5
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
(2021/2035(INL))

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. insisterer på, at det er nødvendigt 
med foranstaltninger, som tager fat på de 
underliggende årsager til ulighed mellem 
kønnene, herunder bekæmpelse af sexisme, 
patriarkalske kønsnormer, -stereotyper og 
-værdier; beklager manglen på forskning 
og viden, der danner grundlag for effektiv 
politik og lovgivning til forebyggelse af 
kønsbaseret vold; opfordrer derfor EIGE 
og Eurostat til at fungere som videncenter 
om vold mod piger i Unionen; 
understreger, at mænds vold mod kvinder 
begynder med drenges vold mod piger; 
mener derfor, at forebyggende 
foranstaltninger skal begynde i en tidlig 
alder; understreger behovet for, at 
ligestilling mellem kønnene indtager en 
central plads på uddannelsesområdet, og 
opfordrer til, at der træffes 
uddannelsesforanstaltninger, som er rettet 
mod, og gennemføres sammen med, unge, 
herunder aldersrelevant information, 
omfattende seksualundervisning, udvikling 
af ikkevoldelige forhold, uddannelse i 
selvforsvar for kvinder i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 12, stk. 6, i 
Istanbulkonventionen og punkt 125, litra 
g), i det strategiske mål D.1. i 
Beijinghandlingsprogrammet, og til, at der 
træffes mere generelle foranstaltninger til 
bekæmpelse af segregation, ulighed 

20. insisterer på, at det er nødvendigt 
med foranstaltninger, som tager fat på de 
underliggende årsager til ulighed mellem 
kønnene, herunder bekæmpelse af sexisme 
og kønsstereotyper; beklager manglen på 
forskning og viden, der danner grundlag 
for effektiv politik og lovgivning til 
forebyggelse af kønsbaseret vold; 
opfordrer derfor EIGE og Eurostat til at 
fungere som videncenter om vold mod 
piger i Unionen; understreger, at mænds 
vold mod kvinder begynder med drenges 
vold mod piger; mener derfor, at 
forebyggende foranstaltninger skal 
begynde i en tidlig alder; understreger 
behovet for, at ligestilling mellem kønnene 
indtager en central plads på 
uddannelsesområdet, og opfordrer 
medlemsstaterne til at træffe 
uddannelsesforanstaltninger, som er rettet 
mod, og gennemføres sammen med, unge, 
herunder aldersrelevant information, 
omfattende seksualundervisning, udvikling 
af ikkevoldelige forhold, uddannelse i 
selvforsvar for kvinder i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 12, stk. 6, i 
Istanbulkonventionen og punkt 125, litra 
g), i det strategiske mål D.1. i 
Beijinghandlingsprogrammet, og til, at der 
træffes mere generelle foranstaltninger til 
bekæmpelse af segregation, ulighed 
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mellem kønnene og forskelsbehandling; mellem kønnene og forskelsbehandling;

Or. en


