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Tarkistus 59
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
yhteisöä vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena, jossa 
helpotetaan oikeussuojan saatavuutta 
erityisesti yksityisoikeuden alalla 
annettujen tuomioistuinten päätösten ja 
tuomioistuinten ulkopuolella annettujen 
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen avulla. Tällaisen alueen 
toteuttamiseksi asteittain unionin on 
hyväksyttävä muun muassa 
yksityisoikeuden alalla tehtävään 
oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä 
toimenpiteitä, erityisesti jos ne ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta.

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
yhteisöä vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena, jossa 
helpotetaan oikeussuojan saatavuutta 
erityisesti yksityisoikeuden alalla 
annettujen tuomioistuinten päätösten ja 
tuomioistuinten ulkopuolella annettujen 
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen avulla. Tällaisen alueen 
toteuttamiseksi asteittain unionin on 
hyväksyttävä muun muassa 
yksityisoikeuden alalla tehtävään 
oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä 
toimenpiteitä, erityisesti jos ne ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta ja kaikenlaisten väkivallan 
muotojen uhrien tarpeiden asettamiseksi 
keskiöön unionin oikeusjärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 60
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jäsenvaltioita kannustetaan 
ottamaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa huomioon 
kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa vuoden 1979 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa määritellyt oikeudet ja 
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periaatteet.

Or. en

Tarkistus 61
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Suojelutoimenpiteitä koskevien 
kansallisten sääntöjen väliset eroavuudet 
haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Säännökset, joiden avulla 
voidaan varmistaa niissä jäsenvaltioissa, 
joita tämä asetus sitoo, määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden nopea ja 
yksinkertainen tunnustaminen ja 
tarvittaessa täytäntöönpano, ovat 
välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
myönnetty suojelu pysyy voimassa, kun 
henkilö matkustaa tai muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon.

(3) Suojelutoimenpiteitä koskevien 
kansallisten sääntöjen väliset eroavuudet 
haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Säännökset, joiden avulla 
voidaan varmistaa niissä jäsenvaltioissa, 
joita tämä asetus sitoo, määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden nopea ja 
yksinkertainen tunnustaminen ja 
tarvittaessa täytäntöönpano, ovat 
välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
myönnetty suojelu, apu ja tuki säilyvät, 
kun väkivallan uhri matkustaa tai muuttaa 
toiseen jäsenvaltioon.

Or. en

Tarkistus 62
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän asetuksen soveltamisessa ja 
suojelun varmistamiseksi toteutettavissa 
menettelyissä olisi otettava huomioon, että 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
lähisuhdeväkivallan torjumiseksi on 
toteutettu suuri määrä kansallisia 
suojelutoimenpiteitä ja että näin ollen 
jäsenvaltioilla on oltava valmiudet 
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soveltaa tiettyjä suojelutoimenpiteitä, joita 
usein käytetään tällaisissa tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 63
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kun otetaan huomioon 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
jolle tämä asetus perustuu, kaikki 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä virallinen 
viestintä olisi käytävä mahdollisimman 
suuressa määrin suoraan 
alkuperäjäsenvaltion ja 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen välillä ja suojeltavalle 
henkilölle olisi tiedotettava asiasta. Jotta 
varmistetaan rajatylittävä nopea ja 
tehokas suojelu mahdollisilta 
uhkatekijöiltä, toteutetut 
suojelutoimenpiteet ja myönnetyt 
todistukset olisi myös rekisteröitävä 
unionin yhteiseen tietokantaan, jonka 
kautta kansalliset viranomaiset saavat 
tarvittavat tiedot turvallisesti ja nopeasti.

Or. en

Tarkistus 64
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jäsenvaltioiden erilaisten 
oikeudellisten perinteiden vuoksi 
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alkuperäjäsenvaltiossa määrätty 
suojelutoimenpide ei ehkä ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa. Tällaisissa 
tapauksissa tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä sen lainsäädännön 
mukaan jo säädetyn, käytössä olevan 
toimenpiteen mukaiseksi toimenpiteeksi, 
jolla on samanlaiset oikeusvaikutukset, 
tavoitteet ja intressit. 
Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen pitäisi voida soveltaa 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
yksityisoikeudellisia, hallinnollisia tai 
rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 65
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Olisi myös kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota suojeltavan 
henkilön tarpeeseen saada tiedot ja 
neuvonta helposti saatavilla olevassa ja 
ymmärrettävässä muodossa. Erityisesti 
nämä tiedot ja neuvonta olisi saatava 
suojeltavan henkilön omalla kielellä. Olisi 
myös varmistettava, että suojeltavaa 
henkilöä voidaan ymmärtää mahdollisissa 
keskusteluissa toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Tätä varten olisi 
otettava huomioon, kuinka hyvin 
suojeltava henkilö osaa kieltä, jolla tieto 
annetaan, sekä hänen ikänsä, 
kypsyysasteensa, älylliset ja 
emotionaaliset valmiutensa, lukutaitonsa 
sekä mahdollinen psyykkinen tai fyysinen 
haittansa, joka liittyy esimerkiksi näköön 
tai kuuloon. Samaten olisi otettava 
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huomioon suojeltavan henkilön 
mahdolliset rajoitteet hänen kyvyssään 
antaa tietoja.
Kyseisten organisaatioiden roolin olisi 
vain täydennettävä eikä siis korvattava 
sitä johtavaa roolia, joka olisi oltava 
jäsenvaltioilla.

Or. en

Tarkistus 66
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tätä asetusta soveltaessaan 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
vuoden 1989 YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa määrätyt oikeudet. 

Or. it

Tarkistus 67
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava 
riippumattomien naisten tukijärjestöjen 
työ ja tuettava sitä, mukaan lukien naisten 
turvakodit, raiskauskriisikeskukset ja 
neuvontakeskukset. Yhteistyö naisten 
tukirakenteiden kanssa on tärkeä osa 
asianmukaisten ja tehokkaiden 
suojelutoimenpiteiden varmistamista rajat 
ylittävissä tapauksissa, ja näin ollen 
jäsenvaltioiden olisi tarpeen mukaan 
helpotettava yhteyksiä tällaisten 
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rakenteiden ja suojeltavan henkilön 
välillä.

Or. en

Tarkistus 68
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Jäsenvaltioiden olisi tunnustettava 
kansalaisyhteiskunnan työn arvo uhrien, 
mukaan lukien sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhrit, tukemisessa ja 
kannustettava ja tuettava tätä työtä sekä 
luotava tehokkaat yhteistyömekanismit. 
Jäsenvaltioiden olisi helpotettava 
suojeltavien henkilöiden ja uhreja 
tukevien järjestöjen välisiä yhteyksiä 
suojelutoimenpiteiden tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa koskevan menettelyn 
kaikissa vaiheissa. Tätä varten 
tunnustamisjäsenvaltion apua tarjoavien 
yksiköiden olisi annettava tietoa uhreille 
tukea antavista järjestöistä tai ohjattava 
suojeltava henkilö näihin järjestöihin, 
jotka kykenevät antamaan apua. Tämän 
tulisi kuitenkin täydentää kyseisen 
jäsenvaltion tarjoamia tukipalveluja, ei 
korvata niitä.

Or. en

Tarkistus 69
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Siinä pyritään erityisesti varmistamaan 
perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistetut 
vastaajan oikeudet ja oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tätä 
asetusta olisi sovellettava näiden 
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(15) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
(esimerkiksi perheväkivallan) uhrien ja 
henkilöiden, joiden ruumiillinen ja/tai 
henkinen koskemattomuus tai vapaus on 
uhattuna, samoin kuin väkivaltaan 
syyllistyneiden perusoikeuksia ja otetaan 
huomioon erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 
Siinä pyritään erityisesti varmistamaan 
perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistetut 
vastaajan oikeudet ja oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tätä 
asetusta olisi sovellettava näiden 
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 70
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, että tätä 
asetusta sovelletaan myös tapauksiin, 
jotka koskevat lapsia, ja niiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lapsille annetaan 
heidän etunsa mukaista apua, tukea ja 
suojelua.

Or. en

Tarkistus 71
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 b) Tätä asetusta olisi sovellettava 
myös toimivallasta, sovellettavasta laista, 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä 
vanhempainvastuuseen ja lasten 
suojeluun liittyvissä asioissa vuonna 1996 
tehdyn Haagin yleissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvien, alaikäisten 
suojeluun tarkoitettujen muiden päätösten 
tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 72
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla 
Tavoite

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti viranomainen 
jäsenvaltiossa, jossa on määrätty 
suojelutoimenpide henkilön 
suojelemiseksi, voi myöntää todistuksen, 
jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
oman valtionsa alueella asianomaisen 
henkilön suojelua, kun on vakavat syyt 
katsoa tämän henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden ja 
turvallisuuden tai seksuaalisen 
koskemattomuuden olevan uhattuina, 
mukaan lukien naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa koskevat tapaukset, kuten 
fyysinen väkivalta, vainoaminen, 
ahdistelu, seksuaalinen väkivalta, 
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pelottelu ja niin edelleen.

Or. en

Tarkistus 73
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'suojelutoimenpiteellä' toimenpiteen 
nimestä riippumatta mitä tahansa 
ehkäisevää ja väliaikaista päätöstä, jonka 
jäsenvaltion viranomainen määrää 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
tietyn henkilön suojelemiseksi, kun on 
vakavat syyt katsoa hänen ruumiillisen 
ja/tai henkisen koskemattomuutensa tai 
vapautensa olevan uhattuina. Se käsittää 
myös toimenpiteet, jotka on määrätty ilman 
että riskin aiheuttajaa on kutsuttu 
kuultavaksi.

a) 'suojelutoimenpiteellä' toimenpiteen 
nimestä riippumatta mitä tahansa 
ehkäisevää ja väliaikaista päätöstä, jonka 
jäsenvaltion viranomainen määrää 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
tietyn henkilön suojelemiseksi, kun on 
vakavat syyt katsoa hänen ruumiillisen 
ja/tai henkisen koskemattomuutensa tai 
vapautensa olevan uhattuina, mukaan 
lukien naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
koskevat tapaukset. Se käsittää myös 
toimenpiteet, jotka on määrätty ilman että 
riskin aiheuttajaa on kutsuttu kuultavaksi.

Or. en

Tarkistus 74
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta – 2 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kielto mennä tietyille paikkakunnille, 
tiettyihin paikkoihin tai määritellyille 
alueille, joilla suojeltava henkilö asuu, 
työskentelee tai vierailee; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
tarkistukseen.)

Or. en
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Tarkistus 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jossakin jäsenvaltiossa määrätty 
suojelutoimenpide on tunnustettava muissa 
jäsenvaltioissa ilman erillisiä menettelyjä 
ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen 
tunnustamista, jos kyseisestä päätöksestä 
on annettu alkuperäjäsenvaltiossa 
5 artiklan mukainen todistus.

Jossakin jäsenvaltiossa määrätty 
suojelutoimenpide on tunnustettava muissa 
jäsenvaltioissa ilman erillisiä menettelyjä 
ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen 
tunnustamista, jos kyseisestä päätöksestä 
on annettu alkuperäjäsenvaltiossa 
5 artiklan mukainen todistus.
Tunnustaminen voidaan suorittaa 
ainoastaan yksityisoikeudellisissa 
asioissa, ja sen on tapahduttava 
tunnustamisjäsenvaltion 
oikeusjärjestelmän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 76
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun osapuoli haluaa vedota toisessa 
jäsenvaltiossa tämän artiklan nojalla 
tunnustettuun suojelumääräykseen, sen on 
toimitettava tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

1. Kun osapuoli haluaa vedota toisessa 
jäsenvaltiossa tämän artiklan nojalla 
tunnustettuun suojelumääräykseen, sen on
ilmoitettava asiasta alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on
tämän jälkeen toimitettava tämän artiklan 
mukaisesti myönnetty todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 77
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on myönnettävä todistus 
käyttäen liitteessä olevaa vakiolomaketta, 
jossa esitetään muun muassa kuvaus
toimenpiteestä; kuvaus on muotoiltava 
niin, että se helpottaa toimenpiteen 
tunnustamista ja mahdollista 
täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa.

2. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on myönnettävä todistus
käyttäen liitteessä olevaa vakiolomaketta, 
jossa esitetään muun muassa

a) toimenpidettä koskeva kuvaus, joka on 
muotoiltava niin, että se helpottaa 
toimenpiteen tunnustamista ja mahdollista 
täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa; ja
b) tieto toimenpiteen kestosta ja 
tarvittaessa niistä seuraamuksista, joita 
suojelutoimenpiteen rikkomisesta 
määrätään; ja
c) tarvittaessa tieto siitä, onko suojeltava 
henkilö saanut alkuperäjäsenvaltiossa 
korvauksetta tai osakorvausta vastaan 
oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai 
maksujen suorittamisesta; tämä ei 
kuitenkaan vapauta suojeltavaa henkilöä 
hakemasta oikeusapua 
tunnustamisjäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kaikissa muissa tapauksissa suojeltavan 
henkilön pyynnöstä; alkuperäjäsenvaltion 

ii) kaikissa muissa tapauksissa suojeltavan 
henkilön pyynnöstä tai aiheellisissa 
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toimivaltaisen viranomaisen on 
suojelutoimenpiteen määräämisen 
yhteydessä ilmoitettava suojeltavalle
henkilölle, että tämä voi pyytää tällä 
asetuksella käyttöön otettua todistusta.

tapauksissa suojeltavan henkilön laillisen 
edustajan, edunvalvojan tai holhoojan 
pyynnöstä kyseisen henkilön puolesta; 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on suojelutoimenpiteen 
määräämisen yhteydessä ilmoitettava 
kyseiselle henkilölle, että tämä voi pyytää 
tällä asetuksella käyttöön otettua todistusta, 
sekä tällaisen pyynnön esittämisen 
perusedellytyksistä.

Or. en

Tarkistus 79
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos jokin suojelutoimenpide ei ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa, tuon 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä sen lainsäädännön 
mukaan käytössä olevaksi toimenpiteeksi, 
jolla on samanlaiset oikeusvaikutukset, 
tavoitteet ja intressit.

Jos jokin suojelutoimenpide ei ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa, tuon 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä sen lainsäädännön 
mukaan sallituksi ja käytössä olevaksi 
toimenpiteeksi, jolla on samanlaiset 
oikeusvaikutukset, tavoitteet ja intressit.

Or. en

Tarkistus 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
yksityisoikeudellisissa menettelyissä 
määrätty suojelumääräys on muutettava 
eurooppalaiseksi suojelumääräykseksi tai 
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päinvastoin, muutos on tehtävä nopeasti, 
tarvittaessa komission opastuksella, ilman 
tarpeetonta tuomioistuinmenettelyä ja 
ilman, että uhrille aiheutuu kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 81
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, kuinka suojelutoimenpide 
pannaan täytäntöön. 
Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on tämän jälkeen 
ilmoitettava osapuolille, joita 
suojelutoimenpide koskee, kuinka se 
pannaan täytäntöön 
tunnustamisjäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 82
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänelle ei ollut annettu tiedoksi 
haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa 
riittävän ajoissa ja sellaisella tavalla, että 
hän olisi voinut valmistautua vastaamaan 
siihen; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
tarkistukseen.)

Or. en
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Tarkistus 83
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän ei voinut kiistää 
suojelutoimenpidettä ylivoimaisen esteen 
tai hänestä riippumattomien 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
tarkistukseen.)

Or. en

Tarkistus 84
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

paitsi jos hän ei ollut kiistänyt 
suojelutoimenpidettä, vaikka olisi voinut 
niin tehdä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
tarkistukseen.)

Or. en

Tarkistus 85
Cecilia Wikström

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos suojelutoimenpiteen täytäntöönpano 
keskeytetään tai jos toimenpide 
peruutetaan alkuperäjäsenvaltiossa, 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on riskin aiheuttajan 

2. Jos suojelutoimenpiteen täytäntöönpano 
keskeytetään tai jos toimenpide 
peruutetaan alkuperäjäsenvaltiossa, 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tästä
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hakemuksesta keskeytettävä tai 
peruutettava suojelutoimenpiteen 
tunnustaminen tai sen mahdollinen 
täytäntöönpano. Hakemus on tehtävä 
liitteessä II esitetyllä lomakkeella.

tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jonka on tämän jälkeen
keskeytettävä tai peruutettava 
suojelutoimenpiteen tunnustaminen tai 
tarvittaessa sen täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 86
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Ennaltaehkäisy, tiedotuskampanjat ja 

koulutus
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimet kaikenlaisen 
väkivallan ja etenkin naisiin ja lapsiin, 
jotka ovat kaikkein heikoimmassa 
asemassa, kohdistuvan väkivallan 
estämiseksi ja asianmukaisten toimien, 
kuten valistuskampanjoiden ja sellaisten 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, joilla 
tiedotetaan yleisölle väkivallan uhrien 
suojelu-, apu- ja tukitoimista, 
järjestämiseksi yhteistyössä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllistä koulutusta 
oikeusviranomaisille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kosketuksiin 
uhrien ja mahdollisten uhrien kanssa, 
jotta heille tarjotaan asianmukaista 
suojelua, apua ja tukea.

Or. en
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Tarkistus 87
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Oikeus tukeen

Ottaen huomioon, että naisiin 
kohdistuvan väkivallan, mukaan lukien 
fyysinen väkivalta, pelottelu, seksuaalinen 
väkivalta, uhkailu ja niin edelleen, 
estämiseksi toteutetaan suuri määrä 
kansallisia suojelutoimenpiteitä, 
jäsenvaltioiden on rikoksen uhrin 
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien 
vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta ... 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin* mukaisesti ja 
kyseisen direktiivin soveltamispäivästä 
alkaen tarjottava naisiin kohdistuvan ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreille asiantuntijatukea ja apua.
____________
* EUVL L …, s. ….

Or. en

Tarkistus 88
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä ei kuitenkaan poista suojeltavan 
henkilön oikeutta hakea oikeusapua 
tunnustamisjäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 89
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Tietojen kerääminen

Väkivallan todellisten syiden 
selvittämiseksi ja tietoon perustuvien 
toimien kehittämiseksi uhrien suojelua 
varten on olennaisen tärkeää saada 
luotettavaa tilastotietoa ja 
vertailukelpoista tietoa väkivallasta sekä 
jäsenvaltioiden että unionin tasolla. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja 
pyydettyjen, annettujen ja täytäntöön 
pantujen eurooppalaisten 
suojelumääräysten lukumäärästä, tietoja 
suojelumääräyksen täytäntöön 
panemiseksi määrättyjen toimenpiteiden 
rikkomisesta sekä tietoja 
kaikentyyppisestä väkivallasta, 
esimerkiksi perheväkivallasta, 
pakkoavioliitoista, naisten sukuelinten 
silpomisesta, "kunniaan" liittyvästä 
väkivallasta, vainoamisesta ja 
ahdistelusta. Myös terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden uhreja 
koskevaa tietoa on kerättävä, ja se on 
eriteltävä sukupuolen mukaan. Kaikki 
nämä tiedot toimitetaan vuosittain 
Euroopan parlamentille ja komissiolle.

Or. en


