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Ændringsforslag 25
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheş
for ECR-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. fordømmer alle former for vold 
mod kvinder og piger i al deres 
mangfoldighed og andre former for 
kønsbaseret vold, såsom vold mod 
LGBTIQ+-personer på grund af køn, 
kønsidentitet, kønsudtryk eller 
kønskarakteristika, som anses for at 
henvise til forskellige former for online- 
og offlinevold, der resulterer i eller 
sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel, 
psykologisk eller økonomisk skade eller 
lidelse;

1. fordømmer på det kraftigste alle 
former for vold mod alle mennesker, 
navnlig kvinder og piger, og udtrykker sin 
solidaritet med alle ofre for overgreb i 
hjemmet; er dog bekymret over, at tilfælde 
af vold mod mænd begået af en ægtefælle 
eller partner er underrapporteret af de 
mandlige ofre og ikke får den behørige 
opmærksomhed fra politi og domstole;

Or. en
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Ændringsforslag 26
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheş
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
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 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. fremhæver, at vold mod kvinder 
ofte er et resultat af misbrug af alkohol og 
andre substanser, splittede familier, social 
fragmentering eller seksualiseringen af 
kvindeopfattelsen via medier og 
pornografi;

Or. en
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Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheş
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Betænkning A9-0249/2021
Malin Björk
Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, 
stk. 1, i TEUF
2021/2035(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. understreger, at 
Istanbulkonventionen fortsat er den 
internationale standard og et vigtigt 
redskab til at udrydde kønsbaseret vold 
ved at følge en helhedsorienteret og 
koordineret tilgang, hvor man sætter 
offerets rettigheder i centrum og tackler 
problemerne ud fra en lang række 
perspektiver; gentager sin opfordring til at 
afslutte Unionens ratificering af 
Istanbulkonventionen på baggrund af en 
bred tiltrædelse og fremhæver vigtigheden 
af, at Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, 
Letland, Litauen og Slovakiet ratificerer 
den; bemærker med bekymring forsøgene 
i nogle medlemsstater på at sprede 
desinformation om Istanbulkonventionen 
såsom fornægtelsen af, at kønsbaseret 
vold forekommer; fordømmer, at denne 
desinformation er ved at få fodfæste i 
Europa og dermed bidrager til 
vanskelighederne ved at beskytte kvinders 
rettigheder;

14. understreger, at 
Istanbulkonventionen stadig ikke er blevet 
tiltrådt af 13 af Europarådets 
medlemsstater; understreger, at nogle af 
dem åbent har tilkendegivet, at årsagen til 
afvisningen af konventionen er dens 
ideologiske karakter;

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

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. understreger den grundlæggende 
ret til samvittighedsfrihed for frit at kunne 
udtrykke enhver holdning med hensyn til 
teorier eller ideologier såsom køn, når 
disse kan udgøre en trussel mod et 
demokratisk samfund og 
retsstatsprincippet ved at fremme 
foranstaltninger, der kan krænke 
individets ret til nægtelse af 
samvittighedsgrunde, diskriminere på 
grundlag af køn eller undergrave 
uskyldsformodning;

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

Forslag til beslutning
Punkt 67

Forslag til beslutning Ændringsforslag

67. anmoder Kommissionen om i 
henhold til artikel 83, stk. 1, tredje afsnit, 
i TEUF at fremsætte forslag til en 
afgørelse fra Rådet om at identificere 
kønsbaseret vold som et nyt 
kriminalitetsområde, der opfylder de 
kriterier, som er fastsat i den pågældende 
artikel, i henhold til henstillingerne i 
bilaget hertil, og anmoder Kommissionen 
om at anvende dette nye 
kriminalitetsområde som retsgrundlag for 
et helhedsorienteret direktiv fra Europa-
Parlamentet og Rådet med offeret i 
centrum for at forebygge og bekæmpe alle 
former for kønsbaseret vold, både online 
og offline;

67. er af den opfattelse, at en udvidelse 
af listen over forbrydelser til også at 
omfatte kønsbaseret vold hverken er 
formelt eller behørigt begrundet; mener, 
at den påståede lovovertrædelse i form af 
kønsbaseret vold ikke henhører under 
artikel 83 i TEUF, da den hviler på et 
strengt ideologisk grundlag;

Or. en


