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Muudatusettepanek 59
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu eesmärk on säilitada 
ning arendada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala, lihtsustades 
õiguskaitse kättesaadavust eelkõige 
tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste ja 
kohtuväliste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte alusel. Selle ala 
järkjärguliseks loomiseks peaks liit muu 
hulgas võtma meetmeid tsiviilasjades 
tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, 
eelkõige juhul, kui see on vajalik siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks.

(1) Euroopa Liidu eesmärk on säilitada 
ning arendada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala, lihtsustades 
õiguskaitse kättesaadavust eelkõige 
tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste ja 
kohtuväliste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte alusel. Selle ala 
järkjärguliseks loomiseks peaks liit muu 
hulgas võtma meetmeid tsiviilasjades 
tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, 
eelkõige juhul, kui see on vajalik siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks ja igasuguse 
vägivalla ohvrite vajaduste seadmiseks 
ELi õigussüsteemi keskmesse.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesoleva määruse rakendamisel 
soovitatakse liikmesriikidel võtta arvesse 
õigusi ja põhimõtteid, mis on sätestatud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
1979. aasta konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kaitsemeetmeid käsitlevates 
siseriiklikes eeskirjades on erinevusi, mis 
takistavad siseturu ladusat toimimist.
Selleks et isik oleks kaitstud ka juhul, kui 
ta reisib või kolib teise liikmesriiki, on 
ülimalt oluline näha ette sätted, millega 
tagatakse liikmesriikides käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud 
kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine 
ja võimalik jõustamine.

(3) Kaitsemeetmeid käsitlevates 
siseriiklikes eeskirjades on erinevusi, mis 
takistavad siseturu ladusat toimimist.
Selleks et vägivallaohver oleks kaitstud
ning saaks abi ja toetust ka juhul, kui ta 
reisib või kolib teise liikmesriiki, on 
ülimalt oluline näha ette sätted, millega 
tagatakse liikmesriikides käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud 
kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine 
ja võimalik jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva määruse ning kaitse 
tagamiseks kehtestatud menetluste 
kohaldamisel tuleks arvesse võtta ka 
asjaolu, et paljud riiklikud kaitsemeetmed 
on seotud just naistevastase ja 
lähisuhtevägivallaga ning et 
liikmesriikide tasandil tuleb olla valmis 
kohaldama just nimetatud puhkudel 
sageli kasutatavaid kaitsemeetmeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Luigi Berlinguer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Pidades silmas vastastikuse 
tunnustamise põhimõtet, millel käesolev 
määrus põhineb, peaks kogu 
kaitsemeetmega seotud ametlik suhtlus 
toimuma võimaluse korral otse 
päritoluliikmesriigi ja tunnustava 
liikmesriigi pädevate ametiasutuste vahel 
ning kaitstavat isikut tuleks jooksvalt 
teavitada. Et tagada tõhus ja kiire 
piiriülene kaitse võimalike ohtude eest, 
tuleks võetud kaitsemeetmed ja välja 
antud tõendid registreerida kogu Euroopa 
Liitu hõlmavas andmebaasis, mis tagab 
riikide asutustele turvalise ja kiire 
juurdepääsu nõutud teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Võttes arvesse liikmesriikide 
erinevaid õigustavasid, võib juhtuda, et 
päritoluliikmesriigi kehtestatud 
kaitsemeedet tunnustavas liikmesriigis ei 
tunta. Sellisel juhul peaks tunnustava 
liikmesriigi pädev asutus kohandama 
kaitsemeedet võimaluste piires oma riigi 
õigusaktidega ettenähtud ja võimaldatava 
kaitsemeetmega, millel on samaväärne 
mõju ning mis juhindub sarnastest 
eesmärkidest ja huvidest. Tunnustava 
liikmesriigi pädeval asutusel peaks olema 
võimalik kohaldada tsiviil-, haldus- või 
kriminaalmeetmeid vastavalt oma 
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siseriiklikele õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Nõuetekohast tähelepanu tuleks 
samuti pöörata kaitstava isiku vajadusele 
saada teavet ja abi kergesti kättesaadaval 
ja põhjalikul viisil. Eelkõige tuleks seda 
teavet ja abi pakkuda kaitstava isiku 
keeles. Samuti tuleks võtta meetmed, et 
tagada kaitstavast isikust arusaamine mis 
tahes suhtluses pädevate asutustega. 
Sellega seoses tuleks arvesse võtta seda, 
mis tasemel valdab kaitstav isik keelt, 
milles talle teavet antakse, aga ka tema 
vanust, küpsust, vaimseid ja 
emotsionaalseid võimeid, kirjaoskuse taset 
ja võimalikku vaimu- või füüsilist puuet, 
näiteks nägemis- või kuulmispuuet. 
Samuti tuleks arvesse võtta kõiki 
asjaolusid, mis võivad piirata kaitstava 
isiku teabeedastamist.
Sellised organisatsioonid peaksid 
liikmesriigi juhtrolli täitmisele vaid kaasa 
aitama, mitte seda üle võtma. 

Or. en

Muudatusettepanek 66
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)



AM\898505ET.doc 7/18 PE487.696v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Käesoleva määruse jõustamisel 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse 1989. 
aasta ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
sätestatud õigusi. 

Or. it

Muudatusettepanek 67
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid tunnustama 
ja toetama naiste iseseisvate tugiteenuste, 
sh varjupaikade, vägistamisohvrite 
kriisikeskuste ja nõustamiskeskuste tööd. 
Tõhusate ja asjakohaste kaitsemeetmete 
tagamiseks piiriüleste juhtumite korral on 
äärmiselt oluline teha koostööd naistele 
tugiteenuseid pakkuvate struktuuridega 
ning seega peaksid liikmesriigid vajaduse 
korral lihtsustama suhtlust selliste 
asutuste ja kaitstava isiku vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Liikmesriigid peaksid tunnustama, 
julgustama ja toetama 
kodanikuühiskonna tööd ohvrite, 
sealhulgas soopõhise vägivalla ohvrite 
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toetamisel ning kehtestama tõhusad 
koostöömeetodid. Liikmesriigid peaksid 
lihtsustama kaitstavate isikute ja 
ohvriabiorganisatsioonide vahelist 
suhtlust kogu kaitsemeetmete 
tunnustamise ja jõustamisega seotud 
menetluse jooksul. Selleks peaksid 
tunnustava liikmesriigi abiteenused 
andma teavet abi võimaldavate 
ohvriabiorganisatsioonide kohta või 
suunama kaitstava isiku nende juurde. 
See peaks siiski asjaomase liikmesriigi 
pakutavaid tugiteenuseid ainult 
täiendama, mitte asendama.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige selle artiklis 47 
sätestatud kostja õiguste austamist ja õigust 
õiglasele kohtulikule arutamisele.
Käesolevat määrust tuleb kohaldada 
kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

(15) Käesolevas määruses austatakse
vägivalla (näiteks koduvägivalla) ohvrite 
ning nende isikute, kelle füüsiline ja/või 
vaimne puutumatus või vabadus on ohtu 
sattunud, ja ka süüteo toimepanijate
põhiõigusi ning järgitakse eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid, eelkõige selle
artiklis 47 sätestatud kostja õiguste 
austamist ja õigust õiglasele kohtulikule 
arutamisele. Käesolevat määrust tuleb 
kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Antigoni Papadopoulou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesriigid peaksid pöörama 
erilist tähelepanu asjaolule, et käesolevat 
määrust kohaldatakse ka lastega seotud 
juhtumitele ning seega peaksid nad võtma 
vajalikud meetmed, et tagada lastele 
nende huve arvestav abi, toetus ja kaitse. 

Or. en

Muudatusettepanek 71
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Käesolevat määrust tuleks samuti 
kohaldada muude selliste otsuste 
tunnustamisel ja jõustamisel, mille 
eesmärk on alaealiste kaitse ja mis 
kuuluvad vanemliku vastutuse ja 
lastekaitsemeetmetega seotud 
kohtualluvust, kohaldatavat seadust, 
tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja 
koostööd käsitleva 1996. aasta Haagi 
konventsiooni kohaldamisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1 
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Eesmärk
Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
liikmesriigi asutusel, kus on võetud 
kaitsemeede eesmärgiga kaitsta isikut, 
kelle puhul on piisavalt põhjust arvata, et 
tema elu, füüsiline või vaimne 
puutumatus ja väärikus, isikuvabadus ja 
turvalisus või seksuaalne puutumatus on 
ohus, sealhulgas naistevastase vägivalla, 
nt kehalise vägivalla, jälitamise, 
ahistamise, seksuaalsete rünnakute, 
hirmutamise vms tõttu, anda välja tõend, 
mis võimaldab teise liikmesriigi pädeval 
asutusel jätkata asjaomase isiku kaitsmist 
oma territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kaitsemeede” – mis tahes ennetav või 
ajutine ja kuidas tahes nimetatav, 
liikmesriigi asutuse poolt siseriikliku 
õiguse kohaselt tehtud otsus pakkuda 
kaitset isikule, kelle puhul on piisavalt 
põhjust arvata, et tema füüsiline ja/või 
vaimne puutumatus või vabadus on ohus.
Kaitsemeetmete hulka kuuluvad ka 
ohustava isiku kohalolekuta võetavad 
meetmed.

a) „kaitsemeede” – mis tahes ennetav või 
ajutine ja kuidas tahes nimetatav, 
liikmesriigi asutuse poolt siseriikliku 
õiguse kohaselt tehtud otsus pakkuda 
kaitset isikule, kelle puhul on piisavalt 
põhjust arvata, et tema füüsiline ja/või 
vaimne puutumatus või vabadus on ohus, 
muu hulgas naistevastase vägivalla tõttu.
Kaitsemeetmete hulka kuuluvad ka 
ohustava isiku kohalolekuta võetavad 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Antigoni Papadopoulou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a – lõik 2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) keeld minna teatavatesse paikadesse või 
kindlaksmääratud piirkondadesse, kus 
kaitstav isik elab, töötab või käib, või

i) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) or

Or. en

Muudatusettepanek 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi võetud kaitsemeedet 
tunnustatakse teistes liikmesriikides ilma 
ühegi erimenetluseta ning ilma 
tunnustamise vaidlustamise võimaluseta, 
kui otsus on päritoluliikmesriigis tõendatud 
vastavalt artiklile 5.

Liikmesriigi võetud kaitsemeedet 
tunnustatakse teistes liikmesriikides ilma 
ühegi erimenetluseta ning ilma 
tunnustamise vaidlustamise võimaluseta, 
kui otsus on päritoluliikmesriigis tõendatud 
vastavalt artiklile 5. Tunnustust tohib 
anda vaid tsiviilasjades ning see peab 
sõltuma tunnustava liikmesriigi 
õigussüsteemist.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes soovib muus liikmesriigis 
rakendada käesoleva artikli kohaselt 
tunnustatud lähenemiskeeldu, esitab 
tunnustava liikmesriigi pädevale asutusele 

1. Isik, kes soovib muus liikmesriigis 
rakendada käesoleva artikli kohaselt 
tunnustatud lähenemiskeeldu, teavitab 
sellest päritoluliikmesriigi pädevat 
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käesoleva artikli kohaselt välja antud 
tõendi.

asutust, kes esitab seejärel tunnustava 
liikmesriigi pädevale asutusele käesoleva 
artikli kohaselt välja antud tõendi.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab 
välja lisas esitatud tüüpvormi kohase 
tõendi, milles esitatakse muu hulgas
meetme kirjeldus viisil, mis hõlbustab 
meetme tunnustamist ning selle võimalikku 
jõustamist teises liikmesriigis.

2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab 
välja lisas esitatud tüüpvormi kohase 
tõendi, milles esitatakse muu hulgas:

a) meetme kirjeldus viisil, mis hõlbustab 
meetme tunnustamist ning selle võimalikku 
jõustamist teises liikmesriigis, 
b) märge kaitsemeetme kestuse ja 
vajaduse korral ka kaitsemeetme 
rikkumise eest määratavate sanktsioonide 
kohta,
c) vajaduse korral teave selle kohta, kas 
kaitstav isik on päritoluliikmesriigis 
saanud osaliselt või täielikult tasuta 
õigusabi või olnud vabastatud kulude 
kandmisest; see ei vabasta kaitstavat 
isikut siiski tunnustavas liikmesriigis 
õigusabi taotlemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) muudel juhtudel kaitstava isiku 
taotlusel; päritoluliikmesriigi pädev asutus
teavitab kaitstavat isikut võimalusest 
taotleda käesolevas määruses ettenähtud 
tõendit kaitsemeetme kehtestamisel.

ii) muudel juhtudel kaitstava isiku või 
vajaduse korral tema seadusliku esindaja, 
eestkostja või hooldaja poolt tema huvides 
tehtud taotlusel; kaitsemeetmete 
kehtestamisel teavitab päritoluliikmesriigi 
pädev asutus isikut võimalusest taotleda 
käesolevas määruses ettenähtud tõendit
ning sellise taotluse esitamise peamistest 
tingimustest.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kaitsemeedet ei ole tunnustavas 
liikmesriigis ette nähtud, kohandab selle 
liikmesriigi pädev asutus meedet 
võimaluste piires oma riigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitsemeetmega, millel on 
samaväärne mõju ning sarnased eesmärgid.

Juhul kui kaitsemeedet ei ole tunnustavas 
liikmesriigis ette nähtud, kohandab selle 
liikmesriigi pädev asutus meedet 
võimaluste piires oma riigi õigusaktidega 
ettenähtud ja võimaldatava
kaitsemeetmega, millel on samaväärne 
mõju ning sarnased eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui riiklik lähenemiskeeld tuleb 
muuta Euroopa lähenemiskeeluks või 
vastupidi, tagavad liikmesriigid, et seda 
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tehakse ruttu, ilma tarbetute 
kohtumenetlusteta ja vajaduse korral 
komisjoni juhiste järgi ning seejuures ei 
tule ohvril kanda mingeid kulusid. 

Or. en

Muudatusettepanek 81
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tunnustava liikmesriigi pädev asutus 
teavitab päritoluliikmesriigi pädevat 
asutust sellest, kuidas kaitsemeedet 
rakendatakse. Seejärel teavitab 
päritoluliikmesriigi pädev asutus kõiki 
osapooli, keda meede mõjutab, sellest, 
kuidas meedet tunnustavas liikmesriigis 
rakendatakse. 

Or. en

Muudatusettepanek 82
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) talle ei ole menetluse algatamist 
käsitlevat dokumenti või võrdväärset 
dokumenti kätte toimetatud piisavalt 
aegsasti ja sellisel viisil, et ta oleks saanud 
enda kaitsmist korraldada, või

a) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tal ei olnud temast olenemata põhjustel 
võimalik kaitsemeedet vaidlustada 
vääramatu jõu või erakorraliste asjaolude 
tõttu,

b) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 84
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui ta ei vaidlustanud 
kaitsemeedet, kuigi tal oli selleks võimalus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 85
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaitsemeede päritoluliikmesriigis 
peatatakse või tühistatakse, peatab või 
tühistab tunnustava liikmesriigi pädev 
asutus ohustava isiku taotlusel
kaitsemeetme tunnustamise ja selle 
võimaliku jõustamise. Taotluse vorm on 
sätestatud II lisas.

2. Kui kaitsemeede päritoluliikmesriigis 
peatatakse või tühistatakse, teavitab 
päritoluliikmesriigi pädev asutus sellest 
tunnustava liikmesriigi pädevat asutust, 
kes seejärel peatab või tühistab 
kaitsemeetme tunnustamise ja selle 
võimaliku jõustamise.
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Or. en

Muudatusettepanek 86
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Ennetamine, teavituskampaaniad ja 

koolitus
Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, et ennetada vägivalla kõiki 
vorme ja isikuvastaseid kuritegusid, 
eelkõige juhul, kui need on suunatud 
naiste ja laste vastu, kes on kõige 
haavatavamad, ning korraldavad koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
asjakohaseid tegevusi, nagu teadlikkuse 
tõstmise kampaaniad ning uuringu- ja 
haridusprogrammid, mille eesmärk on 
teavitada üldsust vägivallaohvrite kaitse-, 
abi- ja toetuskavade olemasolust. Lisaks 
edendavad liikmesriigid õigusasutuste ja 
teiste ohvrite ning võimalike ohvritega 
tegeleda võivate pädevate asutuste 
regulaarset koolitamist, et tagada 
ohvritele ja võimalikele ohvritele 
asjakohane kaitse, abi ja tugi. 

Or. en

Muudatusettepanek 87
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
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Õigus abile
Kuna suur hulk riiklikke kaitsemeetmeid 
võetakse naistevastase vägivalla – sh 
füüsiline vägivald, hirmutamine, 
seksuaalsed rünnakud, ähvardused jm –
ärahoidmiseks, annavad liikmesriigid 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ...... direktiivile ....., millega 
kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning 
neile pakutava toe ja kaitse 
miinimumnõuded, ning nimetatud 
direktiivi kohaldamise päevast alates 
naistevastase ja soopõhise vägivalla 
ohvritele spetsialiseeritud tuge ja abi. 
____________
ELT L …, …., lk.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See ei vabasta kaitstavat isikut siiski 
tunnustavas liikmesriigis õigusabi 
taotlemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
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Andmete kogumine
Riiklikul ja ELi tasandil tehtud 
usaldusväärne statistika ja võrreldavad 
andmed on äärmiselt olulised, et 
paljastada vägivalla tõelised põhjused 
ning töötada ohvrite kaitsmiseks välja 
faktipõhised meetmed. Selleks peavad 
liikmesriigid koguma andmeid taotletud, 
väljastatud ja jõustatud Euroopa 
lähenemiskeeldude arvu ning kehtestatud 
kaitsemeetmete rikkumiste kohta, samuti 
kõikide vägivallaliikide kohta, nagu 
koduvägivald, sundabielud, naiste 
suguelundite moonutamine, aukuriteod, 
jälitamine ja ahistamine. Andmeid tuleb 
koguda ka terrorismi- ja organiseeritud 
kuritegevuse ohvrite kohta ning need 
peavad olema soo alusel eristatud. Kõik 
need andmed edastatakse igal aastal 
Euroopa Parlamendile ja komisjonile.

Or. en


