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Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. minder om, at krænkelser af 
seksuelle og reproduktive rettigheder, 
herunder seksuel vold, gynækologisk og 
obstetrisk vold og skadelig praksis, er en 
form for kønsbaseret vold mod kvinder og 
piger og transpersoner og nonbinære 
personer, som det fremgår af LGBTIQ+-
ligestillingsstrategien, og udgør en 
hindring for ligestilling mellem kønnene;

37. minder om, at seksuel vold såvel 
som gynækologisk og obstetrisk vold er en 
form for kønsbaseret vold, der går ud over 
kvinder, piger og LGBTIQ+-personer, 
som det fremgår af LGBTIQ+-
ligestillingsstrategien; betragter disse 
overtrædelser som en alvorlig hindring for 
ligestilling mellem kønnene;
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Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. fremhæver, at reproduktiv tvang 
og nægtelse af sikker og lovlig abort også 
er en form for kønsbaseret vold; 
understreger, at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol ved flere 
lejligheder har fastslået, at en restriktiv 
abortlovgivning og manglende 
gennemførelse deraf udgør en krænkelse 
af kvinders menneskerettigheder; 
understreger, at pigers og kvinders 
selvstændighed og evne til at træffe frie og 
uafhængige beslutninger om deres kroppe 
og liv er forudsætninger for deres 
økonomiske uafhængighed, for 
ligestilling mellem kønnene og for 
afskaffelse af kønsbaseret vold; 
fordømmer på det kraftigste angrebet på 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
kønnene i Unionen, navnlig tilbageskridtet 
for kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder og de facto-
forbuddet mod sikker og lovlig abort i 
Polen;

39. anerkender, at kvinders seksuelle 
og reproduktive sundhed er relateret til 
talrige menneskerettigheder, heriblandt 
retten til liv, retten til at undgå tortur, 
retten til sundhed, retten til privatlivets 
fred, retten til uddannelse og forbuddet 
mod forskelsbehandling; understreger, at 
medlemsstaterne er forpligtet til at 
respektere, beskytte og opretholde alle 
kvinders og pigers seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder fri 
for tvang, forskelsbehandling og vold; 
glæder sig over Kommissionens tilsagn 
som udtrykt i strategien for ligestilling 
mellem kønnene 2020-2025 om, at 
Unionen fortsat vil støtte kvinders 
menneskerettigheder, 
kvinderetsforkæmpere, seksuel og 
reproduktiv sundhed og seksuelle og 
reproduktive rettigheder og 
bestræbelserne på at bekæmpe seksuel og 
kønsbaseret vold i hele verden, herunder i 
udsatte situationer og konflikt- og 
nødsituationer; fordømmer på det 
kraftigste angrebet på kvinders rettigheder 
og ligestilling mellem kønnene i Unionen;
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Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. understreger, at hovedparten af de 
nuværende migrations- og flygtningelove 
i Europa ikke adresserer migrant- og 
flygtningekvinders sårbarhed, hvilket bl.a. 
medfører, at de i højere grad udsættes for 
kønsbaseret vold under deres rejser og 
står over for usikre modtagelsesforhold, 
utilstrækkelige 
beskyttelsesforanstaltninger og 
manglende adgang til domstolsprøvelse 
for migranter i Unionen;

45. understreger, at Unionen bør 
intensivere sin indsats for at sikre sikre 
modtagelsesforhold, tilstrækkelige 
beskyttelsesforanstaltninger og adgang til 
domstolsprøvelse for migranter og tage 
hånd om migrant- og flygtningekvinders 
sårbarhed i asyl- og 
migrationslovgivningen for at begrænse 
deres eksponering for forskellige former 
for kønsbaseret vold;
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Forslag til beslutning
Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre, at børn også betragtes som ofre for 
kønsbaseret vold i sager om partnervold, 
og at deres værdighed og sikkerhed er 
altafgørende; glæder sig i den forbindelse 
over love, der gør det kriminelt at udsætte 
et barn for vold i nære relationer; opfordrer 
desuden medlemsstaterne til at sikre, at 
forældremyndighedslove er i 
overensstemmelse med dette princip, i den 
forstand at forældremyndigheden ikke 
tildeles den af forældrene, der har begået 
partnervold;

49. opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre, at børn også betragtes som ofre for 
kønsbaseret vold i sager om partnervold, 
og at deres værdighed og sikkerhed er 
altafgørende; glæder sig i den forbindelse 
over love, der gør det kriminelt at udsætte 
et barn for vold i nære relationer; opfordrer 
medlemsstaterne til at formulere deres 
love om forældremyndighed på en måde, 
der sikrer, at udøvelsen af enhver form 
for samværsret eller forældremyndighed 
ikke bringer offerets eller børns 
rettigheder og sikkerhed i fare; 
understreger, at der primært skal tages 
hensyn til barnets tarv i forbindelse med 
alle foranstaltninger vedrørende børn;

Or. en



AM\1239048DA.docx PE696.024v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

13.9.2021 A9-0249/10

Ændringsforslag 10
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 68

Forslag til beslutning Ændringsforslag

68. opfordrer Kommissionen til at 
foreslå et omfattende direktiv om 
kønsbaseret vold, som gennemfører 
standarderne i Istanbulkonventionen og 
andre internationale standarder, såsom 
henstillinger fra Komitéen for Afskaffelse 
af Diskrimination mod Kvinder om 
kønsbaseret vold, og som omfatter mindst 
følgende elementer:

68. opfordrer Kommissionen til at 
foreslå et omfattende direktiv om 
kønsbaseret vold, som gennemfører 
standarderne i Istanbulkonventionen og 
andre internationale standarder, såsom 
henstillinger fra Komitéen for Afskaffelse 
af Diskrimination mod Kvinder om 
kønsbaseret vold, og som omfatter mindst 
følgende elementer:

- forebyggelsesforanstaltninger, bl.a. 
gennem kønssensitiv, intersektionel og 
lydhør uddannelsesplanlægning rettet mod 
både piger og drenge, samt styrkelse af 
kvinders og pigers indflydelse og status

- forebyggelsesforanstaltninger, bl.a. 
gennem kønssensitiv, intersektionel og 
lydhør uddannelsesplanlægning rettet mod 
både piger og drenge, samt styrkelse af 
kvinders og pigers indflydelse og status 

- støttetjenester og 
beskyttelsesforanstaltninger og erstatning 
til ofre 

- støttetjenester og 
beskyttelsesforanstaltninger og erstatning 
til ofre

- foranstaltninger til bekæmpelse af 
alle former for kønsbaseret vold, herunder 
vold mod LGBTIQ+-personer på grund af 
bl.a. køn, kønsidentitet, kønsudtryk og 
kønskarakteristika og kønsbaseret vold på 
internettet samt seksuel udnyttelse og 
misbrug 

- foranstaltninger til bekæmpelse af 
alle former for kønsbaseret vold, herunder 
vold mod LGBTIQ+-personer

- minimumsstandarder for 
retshåndhævelse

- minimumsstandarder for 
retshåndhævelse

- en tværgående tilgang med offeret i 
centrum 

- en tværgående tilgang med offeret i 
centrum
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- forpligtelser for medlemsstaterne til 
at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn 
til forældremyndighed og samværsret for 
så vidt angår børn, når der er tale om 
kønsbaseret vold, ved at sætte offerets 
rettigheder i centrum for deres love 

forpligtelser for medlemsstaterne til 
at træffe foranstaltninger til at sikre, at 
der ved tilkendelse af forældremyndighed 
og samværsret for så vidt angår børn tages 
hensyn til, om der foreligger tilfælde af 
kønsbaseret vold, idet der samtidig værnes 
om offerets eller barnets rettigheder og 
sikkerhed

- foranstaltninger, der sikrer, at der 
tilbydes information på alle relevante sprog 
og

- foranstaltninger, der sikrer, at der 
tilbydes information på alle relevante sprog 
og

- foranstaltninger til at sikre 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
udveksling af bedste praksis, oplysninger 
og ekspertise;

- foranstaltninger til at sikre 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
udveksling af bedste praksis, oplysninger 
og ekspertise; 

Or. en


