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Τροπολογία 59
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, με τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ιδίως μέσω 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε 
αστικές υποθέσεις. Για την σταδιακή 
εγκαθίδρυση αυτού του χώρου η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει, μεταξύ άλλων, μέτρα 
σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, με τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ιδίως μέσω 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε 
αστικές υποθέσεις. Για την σταδιακή 
εγκαθίδρυση αυτού του χώρου η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει, μεταξύ άλλων, μέτρα 
σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και για να τεθούν οι 
ανάγκες των θυμάτων κάθε μορφής βίας 
στο επίκεντρο του δικαστικού 
συστήματος της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 60
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη είναι σκόπιμο 
να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και 
τις αρχές που προβλέπει η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών.
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Τροπολογία 61
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι διαφορές μεταξύ εθνικών κανόνων 
που διέπουν τα μέτρα προστασίας 
παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι διατάξεις που 
εξασφαλίζουν την ταχεία και απλή 
αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την 
εκτέλεση μέτρων προστασίας από κράτη 
μέλη τα οποία δεσμεύονται από τον 
παρόντα κανονισμό έχουν ζωτική σημασία 
για να διασφαλιστεί η διατήρηση της 
παρεχόμενης προστασίας όταν ένα
πρόσωπο ταξιδεύει ή εγκαθίσταται σε 
άλλο κράτος μέλος.

(3) Οι διαφορές μεταξύ εθνικών κανόνων 
που διέπουν τα μέτρα προστασίας 
παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι διατάξεις που 
εξασφαλίζουν την ταχεία και απλή 
αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την 
εκτέλεση μέτρων προστασίας από κράτη 
μέλη τα οποία δεσμεύονται από τον 
παρόντα κανονισμό έχουν ζωτική σημασία 
για να διασφαλιστεί η διατήρηση της 
παρεχόμενης προστασίας, βοήθειας και 
στήριξης όταν ένα θύμα βίας ταξιδεύει ή 
εγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 62
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και οι διαδικασίες που 
προβλέπονται για τη διασφάλιση της 
προστασίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός 
εθνικών μέτρων προστασίας λαμβάνεται 
σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών 
και τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων 
και, κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχει 
προθυμία εκ μέρους των κρατών μελών 
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για την εφαρμογή της δέσμης των 
ειδικών μέτρων που συχνά εφαρμόζονται 
σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. 

Or. en

Τροπολογία 63
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Έχοντας υπόψη την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης επί της οποίας 
βασίζεται ο παρών κανονισμός, όλες οι 
επίσημες ανακοινώσεις που αφορούν ένα 
μέτρο προστασίας πρέπει να γίνονται 
άμεσα, στο μέτρο του δυνατού, ανάμεσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης και εκείνες του κράτους 
μέλους αναγνώρισης, και το 
προστατευόμενο πρόσωπο πρέπει να 
τηρείται ενήμερο. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
ταχεία διασυνοριακή προστασία έναντι 
πιθανών απειλών, τα λαμβανόμενα μέτρα 
προστασίας και τα εκδιδόμενα 
πιστοποιητικά καταχωρούνται επίσης σε 
βάση δεδομένων της Ένωσης η οποία 
εξασφαλίζει στις εθνικές αρχές ασφαλή 
και γρήγορη πρόσβαση στις απαιτούμενες 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 64
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Δεδομένων των διαφορετικών 
νομικών παραδόσεων των κρατών μελών, 
το μέτρο προστασίας που λαμβάνεται στο 
κράτος μέλος προέλευσης μπορεί να μην 
προβλέπεται στο κράτος μέλος 
αναγνώρισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος 
αναγνώρισης θα πρέπει, στο μέτρο του 
δυνατού, να προσαρμόσει το μέτρο 
προστασίας σε κάποιο που ήδη 
προβλέπεται από το εσωτερικό της δίκαιο 
και το οποίο έχει ισοδύναμα 
αποτελέσματα και επιδιώκει ανάλογους 
στόχους και συμφέροντα. Η αρμόδια 
αρχή στο κράτος μέλος αναγνώρισης 
πρέπει να δύναται να εφαρμόσει, 
σύμφωνα με το εσωτερικό της δίκαιο, 
μέτρα αστικής, διοικητικής ή ποινικής 
φύσεως.

Or. en

Τροπολογία 65
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα 
προσοχή στην ανάγκη να παρασχεθούν 
στο προστατευόμενο πρόσωπο 
πληροφορίες και βοήθεια κατά τρόπο 
ευκόλως προσβάσιμο και κατανοητό. Οι 
πληροφορίες και η βοήθεια πρέπει να 
παρέχονται συγκεκριμένα στη γλώσσα 
του προστατευόμενου προσώπου. Πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται μέτρα ώστε το 
προστατευόμενο πρόσωπο να γίνεται 
κατανοητό κατά τις επαφές του με τις 
αρμόδιες αρχές. Ως προς αυτό, πρέπει να 
εξετάζονται η γνώση από το 
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προστατευόμενο πρόσωπο της γλώσσας 
που χρησιμοποιείται για την παροχή 
πληροφοριών, η ηλικία του, η ωριμότητα, 
οι πνευματικές και συναισθηματικές του 
ικανότητες, το επίπεδο στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και κάθε νοητική ή 
σωματική ανεπάρκεια που σχετίζεται, για 
παράδειγμα, με την όραση ή την ακοή. 
Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν περιορισμοί της δυνατότητας του 
προστατευόμενου προσώπου να 
κοινοποιεί πληροφορίες.
Ο ρόλος των οργανώσεων αυτών πρέπει 
να είναι μόνο συμπληρωματικός σε σχέση 
με τον ηγετικό ρόλο που πρέπει να έχουν 
τα κράτη μέλη και όχι να αντικαθιστά 
αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 66
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάμβανουν υπόψη τα δικαιώματα που 
προβλέπει η Σύμβαση για τα δικαιώματα 
του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών του 
1989.

Or. it

Τροπολογία 67
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναγνωρίζουν και να στηρίζουν το έργο 
των ανεξάρτητων υπηρεσιών 
υποστήριξης των γυναικών, όπως είναι τα 
καταφύγια γυναικών, τα κέντρα 
αντιμετώπισης κρίσεων για βιασμούς και 
οι συμβουλευτικές μονάδες. Η 
συνεργασία με τις δομές στήριξης των 
γυναικών αποτελεί σημαντικό ζήτημα για 
τη διασφάλιση κατάλληλων και 
αποτελεσματικών μέτρων προστασίας σε 
διασυνοριακές υποθέσεις και, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ τέτοιων 
δομών και του προστατευόμενου 
προσώπου, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 68
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
αναγνωρίζουν, να ενθαρρύνουν και να 
υποστηρίζουν το έργο της κοινωνίας των 
πολιτών όσον αφορά τη στήριξη των 
θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
θυμάτων βίας λόγω φύλου, και να 
καθιερώνουν αποτελεσματικές μεθόδους 
συνεργασίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των 
προστατευομένων προσώπων και αυτών 
των οργανώσεων στήριξης των θυμάτων 
σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται 
με την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων 
προστασίας. Για το σκοπό αυτό, οι 
υπηρεσίες παροχής βοήθειας του κράτους 
μέλους αναγνώρισης παρέχουν 



AM\898505EL.doc 9/20 PE487.696v01-00

EL

πληροφορίες σχετικά με τις οργανώσεις 
στήριξης θυμάτων που μπορούν να 
προσφέρουν βοήθεια ή παραπέμπουν σε 
αυτές το προστατευόμενο πρόσωπο. 
Εντούτοις, η διαδικασία αυτή θα πρέπει 
να λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση 
με τις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και όχι να 
αντικαθιστά αυτές.

Or. en

Τροπολογία 69
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, επιδιώκει 
να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της 
υπεράσπισης και αμερόληπτου 
δικαστηρίου όπως καθιερώνονται στο 
άρθρο 47 του Χάρτη αυτού. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και τις 
αρχές.

(15) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των θυμάτων βίας 
(πχ ενδοοικογενειακής βίας) και των 
προσώπων των οποίων απειλείται η 
σωματική και/ή η ψυχολογική 
ακεραιότητα ή η ελευθερία, καθώς και 
των δραστών, και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, επιδιώκει 
να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της 
υπεράσπισης και αμερόληπτου 
δικαστηρίου όπως καθιερώνονται στο 
άρθρο 47 του Χάρτη αυτού. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και τις 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 70
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης 
σε υποθέσεις που αφορούν παιδιά και 
πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά 
λαμβάνουν βοήθεια, στήριξη και 
προστασία, ώστε να εξυπηρετείται με τον 
καλύτερο τρόπο το συμφέρον των 
παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 71
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται επίσης για την αναγνώριση 
και εκτέλεση άλλων αποφάσεων για την 
προστασία των ανηλίκων οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Σύμβασης της Χάγης του 1996 σχετικά με 
τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο 
δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και 
τη συνεργασία σε θέματα γονικής 
μέριμνας και μέτρων προστασίας των 
παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 72
Mikael Gustafsson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1 
Στόχος

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
που επιτρέπουν σε μία αρχή κράτους 
μέλους στο οποίο έχει ληφθεί μέτρο 
προστασίας για την προστασία προσώπου 
όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να 
θεωρείται ότι απειλείται η ζωή του 
προσώπου αυτού, η σωματική ή ψυχική 
του ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, η 
προσωπική ελευθερία και ασφάλεια ή η 
γενετήσια ακεραιότητά του, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων βίας 
κατά γυναικών, όπως πχ σωματικής βίας, 
έμμονης παρακολούθησης, 
παρενόχλησης, σεξουαλικής επίθεσης, 
εκφοβισμού, κ.ά., να εκδώσει 
πιστοποιητικό που επιτρέπει σε αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους να συνεχίσει 
στο έδαφός του την παροχή προστασίας 
στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 73
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «μέτρο προστασίας» κάθε απόφαση, 
οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, 
προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα 
που λαμβάνεται από αρχή σε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για την 
προστασία προσώπου όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι 
απειλείται η σωματική και/ή η ψυχολογική 

(α) «μέτρο προστασίας» κάθε απόφαση, 
οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, 
προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα 
που λαμβάνεται από αρχή σε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για την 
προστασία προσώπου όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι 
απειλείται η σωματική και/ή η ψυχολογική 
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ακεραιότητα ή ελευθερία του.
Περιλαμβάνει τα μέτρα που διατάσσονται 
χωρίς την κλήτευση προς εμφάνιση του 
προσώπου που συνιστά απειλή.

ακεραιότητα ή ελευθερία του, 
συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων βίας 
κατά γυναικών. Περιλαμβάνει τα μέτρα 
που διατάσσονται χωρίς την κλήτευση 
προς εμφάνιση του προσώπου που συνιστά 
απειλή.

Or. en

Τροπολογία 74
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοχείο α – παράγραφος 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) η απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους 
χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές 
στις οποίες κατοικεί το προστατευόμενο 
πρόσωπο, εργάζεται ή τις οποίες 
επισκέπτεται, ή

(i) η απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους 
χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές 
στις οποίες κατοικεί το προστατευόμενο 
πρόσωπο, εργάζεται ή τις οποίες 
επισκέπτεται, ή

Or. en

Τροπολογία 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα μέτρο προστασίας που λαμβάνεται σε 
κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα άλλα 
κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία 
ειδική διαδικασία και χωρίς να είναι 
δυνατή η προσβολή της αναγνώρισής του 
αν η απόφαση έχει πιστοποιηθεί στο 
κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 5.

Ένα μέτρο προστασίας που λαμβάνεται σε 
κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα άλλα 
κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία 
ειδική διαδικασία και χωρίς να είναι 
δυνατή η προσβολή της αναγνώρισής του 
αν η απόφαση έχει πιστοποιηθεί στο 
κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 5. Η αναγνώριση μπορεί να γίνει 
μόνο σε αστικές υποθέσεις και ανάλογα 
με το νομικό σύστημα του κράτους 
μέλους αναγνώρισης.
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Τροπολογία 76
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα μέρος που επιθυμεί να επικαλεστεί 
σε άλλο κράτος μέλος εντολή προστασίας 
που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο παρέχει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αναγνώρισης το 
πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Ένα μέρος που επιθυμεί να επικαλεστεί 
σε άλλο κράτος μέλος εντολή προστασίας
που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους προέλευσης, η οποία στη 
συνέχεια παρέχει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αναγνώρισης το 
πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 77
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης εκδίδουν το πιστοποιητικό 
χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο 
που καθορίζεται στο παράρτημα, το οποίο 
περιλαμβάνει, μεταξύ αλλών, περιγραφή 
του μέτρου η οποία θα πρέπει να είναι 
διατυπωμένη κατά τρόπο που να 
διευκολύνει την αναγνώριση και, όπου 
απαιτείται, την εκτέλεση στο δεύτερο 
κράτος μέλος.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης εκδίδουν το πιστοποιητικό 
χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο 
που καθορίζεται στο παράρτημα, το οποίο 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

a) περιγραφή του μέτρου η οποία θα 
πρέπει να είναι διατυπωμένη κατά τρόπο 
που να διευκολύνει την αναγνώριση και, 
όπου απαιτείται, την εκτέλεση στο δεύτερο 
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κράτος μέλος· και
β) ένδειξη της διάρκειας του μέτρου 
προστασίας και, ενδεχομένως, των 
κυρώσεων που πρόκειται να επιβληθούν 
σε περίπτωση παραβίασης του εν λόγω 
μέτρου, και
γ) ενδεχομένως, πληροφορίες σχετικά με 
το κατά πόσον έχει παρασχεθεί στο 
προστατευόμενο πρόσωπο εν όλω ή εν 
μέρει νομική συνδρομή στο κράτος μέλος 
προέλευσης ή απαλλαγή από έξοδα και 
δαπάνες· ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το 
προστατευόμενο πρόσωπο από την 
υποβολή αιτήματος νομικής συνδρομής 
στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

Or. en

Τροπολογία 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κατόπιν αιτήματος του 
προστατευόμενου προσώπου σε κάθε άλλη 
περίπτωση· κατά την έκδοση μέτρου 
προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προέλευσης ενημερώνει το
προστατευόμενο πρόσωπο για τη 
δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό 
όπως προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό.

(ii) κατόπιν αιτήματος του 
προστατευόμενου προσώπου, ή, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, του νομικού 
εκπροσώπου, του έχοντα την επιμέλεια ή 
του κηδεμόνα του προστατευόμενου 
προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό 
του τελευταίου, σε κάθε άλλη περίπτωση·
κατά την έκδοση μέτρου προστασίας, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης ενημερώνει το πρόσωπο για τη 
δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό 
όπως προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό και για τις βασικές 
προϋποθέσεις για την υποβολή τέτοιου 
είδους αιτήματος.

Or. en
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Τροπολογία 79
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ένα μέτρο προστασίας δεν προβλέπεται 
στο κράτος μέλος αναγνώρισης, η αρμόδια 
αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος 
προσαρμόζει, κατά το δυνατόν, το μέτρο 
αυτό εφαρμόζοντας ένα μέτρο που 
προβλέπεται από το εθνικό της δίκαιο, το 
οποίο έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και 
επιδιώκει παρεμφερείς στόχους και 
συμφέροντα.

Αν ένα μέτρο προστασίας δεν προβλέπεται 
στο κράτος μέλος αναγνώρισης, η αρμόδια 
αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος 
προσαρμόζει, κατά το δυνατόν, το μέτρο 
αυτό εφαρμόζοντας ένα μέτρο που 
προβλέπεται ήδη από το εθνικό της δίκαιο, 
το οποίο έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και 
επιδιώκει παρεμφερείς στόχους και 
συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν μία 
εντολή αστική προστασίας πρέπει να 
μεταφερθεί σε μία ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας και αντιστρόφως, η 
μεταφορά γίνεται γρήγορα, με την 
καθοδήγηση της Επιτροπής εφόσον αυτή 
απαιτείται, χωρίς περιττές δικαστικές 
διαδικασίες και χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για το θύμα.

Or. en

Τροπολογία 81
Cecilia Wikström
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος 
αναγνώρισης ενημερώνει την αρμόδια 
αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του 
μέτρου προστασίας. Στη συνέχεια, η 
αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος 
προέλευσης ενημερώνει τα μέρη που 
θίγονται από το μέτρο σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής από το κράτος μέλος 
αναγνώρισης.

Or. en

Τροπολογία 82
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δεν του επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε το 
εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρκετά έγκαιρα και 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 
προετοιμάσει την υπεράσπισή του, ή

(α) δεν του/της επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε 
το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρκετά έγκαιρα και 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 
προετοιμάσει την υπεράσπισή του/της, ή

Or. en

Τροπολογία 83
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εμποδίστηκε να εναντιωθεί στο μέτρο 
προστασίας λόγω ανωτέρω βίας ή εξαιτίας 

(β) εμποδίστηκε να εναντιωθεί στο μέτρο 
προστασίας λόγω ανωτέρω βίας ή εξαιτίας 



AM\898505EL.doc 17/20 PE487.696v01-00

EL

έκτακτων περιστάσεων και χωρίς δική του 
υπαιτιότητα,

έκτακτων περιστάσεων και χωρίς δική
του/της υπαιτιότητα,

Or. en

Τροπολογία 84
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – τελικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εκτός αν παρέλειψε να προσβάλει το μέτρο 
προστασίας μολονότι μπορούσε να το 
πράξει.

εκτός αν παρέλειψε να προσβάλει το μέτρο 
προστασίας μολονότι μπορούσε να το 
πράξει.

Or. en

Τροπολογία 85
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή 
ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αναγνώρισης, μετά από αίτηση του 
προσώπου που συνιστά απειλή,
αναστέλλει ή ανακαλεί την αναγνώριση, 
και όπου εφαρμόζεται, την εκτέλεση του 
μέτρου προστασίας. Η αίτηση 
υποβάλλεται με το έντυπο που 
καθορίζεται στο Παράρτημα II.

2. Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή 
ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
προέλευσης ενημερώνει σχετικά τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
αναγνώρισης, η οποία στη συνέχεια
αναστέλλει ή ανακαλεί την αναγνώριση, 
και όπου εφαρμόζεται, την εκτέλεση του 
μέτρου προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 86
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Πρόληψη, ενημερωτικές εκστρατείες και 

επιμόρφωση
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής βίας 
και εγκλήματος κατά προσώπων, και 
ιδίως κατά των γυναικών και των 
παιδιών, που είναι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες, και για την οργάνωση των 
κατάλληλων δράσεων, σε συνεργασία με 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, όπως για παράδειγμα 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με την 
ύπαρξη προγραμμάτων προστασίας, 
βοήθειας και στήριξης των θυμάτων 
βίας. Παράλληλα, τα κράτη μέλη 
προωθούν την τακτική επιμόρφωση των 
δικαστικών και λοιπών αρμόδιων αρχών 
που ενδέχεται να έρχονται σε επικοινωνία 
με τα θύματα ή δυνητικά θύματα, με 
στόχο να διασφαλίζεται ότι τα άτομα 
αυτά λαμβάνουν την κατάλληλη 
προστασία, βοήθεια και στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 87
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
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Δικαίωμα στήριξης
Δεδομένου ότι λαμβάνεται ένας μεγάλος 
αριθμός εθνικών μέτρων προστασίας για 
την πρόληψη περαιτέρω κρουσμάτων 
βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της σωματικής 
βίας, του εκφοβισμού, της σεξουαλικής 
επίθεσης, των απειλών, κ.ά., τα κράτη 
μέλη παρέχουν στα θύματα βίας κατά 
των γυναικών και στα θύματα βίας λόγω 
φύλου στήριξη και βοήθεια από ειδικούς, 
σύμφωνα με την οδηγία ... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, τη στήριξη και την 
προστασία θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων από την ημερομηνία της 
εφαρμογής της.
____________
* ΕΕ L …, σ. .

Or. en

Τροπολογία 88
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει το 
προστατευόμενο πρόσωπο από την 
υποβολή αιτήματος νομικής συνδρομής 
στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

Or. en

Τροπολογία 89
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19a
Συλλογή δεδομένων

Για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές 
αιτίες της βίας και να σχεδιαστούν μέτρα 
για την προστασία των θυμάτων που 
βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα 
στατιστικά στοιχεία και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τη βία, τόσο σε 
εθνικό, όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Για 
το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συλλέγουν 
δεδομένα που σχετίζονται με τον αριθμό 
των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας 
που ζητούνται, εκδίδονται και 
επιβάλλονται, δεδομένα σχετικά με 
παραβιάσεις των μέτρων προστασίας που 
έχουν θεσπισθεί, καθώς και πληροφορίες 
για όλες τις μορφές βίας, λ.χ. 
ενδοοικογενειακή βία, αναγκαστικοί 
γάμοι, ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, βία για λόγους 
τιμής, έμμονη παρακολούθηση και 
παρενόχληση. Συλλέγονται επίσης τα 
δεδομένα σχετικά με θύματα 
τρομοκρατικών ενεργειών και 
οργανωμένου εγκλήματος και 
διαφοροποιούνται κατά φύλο. Το σύνολο 
των δεδομένων αυτών υποβάλλεται 
ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή.

Or. en


