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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om vold mod sårbare personer1

1. Handicappede, børn, kvinder og ældre udgør en let genkendelig gruppe af sårbare 
personer i Den Europæiske Union. EU-lovgivningen skal harmoniseres for at sikre 
hensigtsmæssige fælles skridt i tilfælde af forbrydelser mod den førnævnte gruppe.

2. Medlemsstaterne skal indføre fælles rettigheder, foranstaltninger og instrumenter i 
forbindelse med forbrydelser mod sårbare personer med den begrundelse, at sådanne 
foranstaltninger er både af stor nødvendighed og en moralsk forpligtelse.

3. Vold mod sårbare personer er et alvorligt problem i EU, navnlig i betragtning af at 
personerne i denne genkendelige gruppe i mange tilfælde ikke er i stand til at forsvare sig 
selv. Der er derfor behov for strengere foranstaltninger for at straffe og afskrække 
gerningsmændene til sådanne handlinger.

4. Der er en række uligheder og problemer mellem medlemsstaterne vedrørende den 
gensidige anerkendelse af forskellige rettigheder, foranstaltninger og instrumenter 
relateret til sårbare personer og til gerningsmændene til forbrydelser mod disse personer.

5. Kommissionen opfordres derfor til at forbedre sin overvågning af fjernelse af hindringer 
mellem medlemsstaterne angående sårbare personer og af foranstaltninger til at straffe 
forbrydelserne, som de er ofre for.

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


