
AM\898505HU.doc PE487.696v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2011/0130(COD)

13.4.2012

MÓDOSÍTÁS:
59 - 89

Jelentéstervezet
Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova
(PE483.787v01-00)

a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 51. 
cikke)



PE487.696v01-00 2/20 AM\898505HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\898505HU.doc 3/20 PE487.696v01-00

HU

Módosítás 59
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 
fenntartja és fejleszti a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget, amely különösen a polgári 
ügyekben hozott bírósági és bíróságon 
kívüli határozatok kölcsönös elismerésének 
elve révén megkönnyíti az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.
Egy ilyen térség fokozatos létrehozása 
érdekében az Uniónak többek között a 
polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködéssel kapcsolatos 
intézkedéseket kell elfogadnia, különösen 
amennyiben ezek a belső piac megfelelő 
működéséhez szükségesek.

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 
fenntartja és fejleszti a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget, amely különösen a polgári 
ügyekben hozott bírósági és bíróságon 
kívüli határozatok kölcsönös elismerésének 
elve révén megkönnyíti az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.
Egy ilyen térség fokozatos létrehozása 
érdekében az Uniónak többek között a 
polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködéssel kapcsolatos 
intézkedéseket kell elfogadnia, különösen 
amennyiben ezek szükségesek a belső piac 
megfelelő működéséhez és ahhoz, hogy az 
erőszak bármilyen formájának 
áldozataivá vált személyek szükségletei az 
Unió igazságszolgáltatási rendszerének 
középpontjába kerüljenek.

Or. en

Módosítás 60
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet végrehajtása során a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, 
hogy figyelembe vegyék a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések (diszkrimináció) 
minden formájának kiküszöböléséről 
szóló, 1979. évi ENSZ-egyezményben 
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(CEDAW) foglalt jogokat és elveket.

Or. en

Módosítás 61
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A védelmi intézkedésekre vonatkozó 
nemzeti szabályok között fennálló 
különbségek akadályozzák a belső piac 
megfelelő működését. Az e rendelet 
hatálya alá tartozó tagállamok által hozott 
védelmi intézkedések gyors és egyszerű 
elismerésének és adott esetben 
végrehajtásának biztosítására irányuló 
rendelkezések nélkülözhetetlenek annak 
biztosításhoz, hogy a nyújtott védelem 
fennmaradjon, ha az érintett más 
tagállamba utazik vagy költözik.

(3) A védelmi intézkedésekre vonatkozó 
nemzeti szabályok között fennálló 
különbségek akadályozzák a belső piac 
megfelelő működését. Az e rendelet 
hatálya alá tartozó tagállamok által hozott 
védelmi intézkedések gyors és egyszerű 
elismerésének és adott esetben 
végrehajtásának biztosítására irányuló 
rendelkezések nélkülözhetetlenek annak 
biztosításhoz, hogy az e személyeknek
nyújtott védelem, segítség és támogatás
fennmaradjon, ha az erőszak áldozata más 
tagállamba utazik vagy költözik.

Or. en

Módosítás 62
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendelet alkalmazása, illetve a 
védelem biztosítása érdekében bevezetett 
eljárások során figyelembe kell venni, 
hogy a nőkkel szembeni erőszak és az 
egymással közeli kapcsolatban állók 
közötti erőszak tekintetében számos 
nemzeti szintű védelmi intézkedést 
hoznak, és hogy ezért a tagállamoknak 
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készeknek kell lenniük az ilyen esetekben 
gyakran használt különös védelmi 
intézkedések alkalmazására. 

Or. en

Módosítás 63
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A kölcsönös elismerés e rendelet 
alapját képező elvére figyelemmel a 
védelmi intézkedésre vonatkozó 
valamennyi hivatalos kommunikációt –
amennyire csak lehetséges – az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállam és az 
elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai között 
közvetlenül kell folytatni, a védett személyt 
pedig folyamatosan tájékoztatni kell. A 
potenciális fenyegetésekkel szembeni 
hatékony és gyors, határokon átnyúló 
védelem biztosítása érdekében a megtett 
védelmi intézkedéseket és a kiadott 
tanúsítványokat uniós szintű adatbázisban 
is rögzíteni kell, amely biztonságos és 
gyors hozzáférést garantál a nemzeti 
hatóságok számára a kért 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 64
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A tagállamok eltérő jogi 
hagyományai miatt előfordulhat, hogy az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállamban
hozott védelmi intézkedés az elismerés 
helye szerinti tagállamban nem ismeretes. 
Ilyen esetekben az elismerés helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságának – amennyire csak lehetséges 
– az intézkedést a saját jogában ismert és 
rögzített, azonos joghatást kiváltó, 
hasonló célokat és érdekeket képviselő 
intézkedéshez kell igazítania. Lehetővé 
kell tenni az elismerés helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságának, hogy nemzeti 
jogszabályaival összhangban polgári, 
közigazgatási vagy büntetőjogi 
intézkedéseket hozzon.

Or. en

Módosítás 65
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Emellett kellő figyelmet kell 
fordítani arra is, hogy a védett személy 
könnyen hozzáférhető formában és átfogó 
módon részesüljön tájékoztatásban és 
segítségben. E tájékoztatást és segítséget  
pedig a védett személy nyelvén kell 
nyújtani. Emellett lépéseket kell tenni 
annak biztosítására, hogy a védett 
személyt megértsék a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal való bármiféle 
kapcsolatfelvétel során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
védett személy nyelvismeretét az 
információközlésre használt nyelv terén, a 
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védett személy életkorát, érettségét, 
intellektuális és érzelmi képességeit, írni-
olvasni tudása fokát, valamint bármely –
például a látását vagy a hallását érintő –
szellemi vagy fizikai fogyatékosságát. 
Szintén figyelembe kell venni a védett 
személy információközlő képességének 
mindenféle korlátját.
E szervezetek szerepe pusztán 
kiegészítheti, de nem helyettesítheti a 
tagállamok által betöltendő vezető 
szerepet.

Or. en

Módosítás 66
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) E rendelet végrehajtása során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük az 
ENSZ 1989. évi gyermekjogi 
egyezményében lefektetett jogokat. 

Or. it

Módosítás 67
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamoknak el kell ismerniük 
és támogatniuk kell a független, nőket 
támogató szolgálatokat, többek között a 
női menhelyeket, a nemi erőszak 
áldozataival foglalkozó krízisközpontokat 
és a tanácsadó központokat. A nőket 
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támogató rendszerekkel való 
együttműködés fontos része a megfelelő és 
hatékony védelmi intézkedések határokon 
átnyúló esetekben történő biztosításának, 
ezért a tagállamoknak adott esetben meg 
kell könnyíteniük az ilyen rendszerek és a 
védett személyek közötti érintkezést.

Or. en

Módosítás 68
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A tagállamoknak el kell ismerniük, 
valamint ösztönözniük és támogatniuk 
kell a civil társadalom által az áldozatok –
köztük a nemi alapú erőszak áldozatainak 
– védelme érdekében végzett munkát, és 
hatékony együttműködési módszereket 
kell létrehozniuk. A tagállamoknak elő 
kell segíteniük a védett személyek és az 
említett áldozatsegítő szervezetek közötti 
kapcsolat létrejöttét a védelmi 
intézkedések elismeréséhez és 
végrehajtásához kapcsolódó eljárások 
során. E célból az elismerés helye szerinti 
tagállam támogató szolgálatainak 
tájékoztatást kell nyújtaniuk azokról az 
áldozatsegítő szervezetekről, amelyek 
segítséget tudnak nyújtani, illetve a védett 
személyeket e szervezetekhez kell 
irányítaniuk. Ennek a segítségnek 
azonban kiegészítenie, nem pedig 
helyettesítenie kell az érintett tagállam 
által nyújtott támogató szolgáltatásokat.

Or. en
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Módosítás 69
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és figyelembe veszi 
elsősorban az Európai Unió Alapjogi 
Chartája által elismert elveket, és
különösen a védelemhez való jog és a 
Charta 47. cikkében biztosított tisztességes 
eljáráshoz való jog biztosítására törekszik.
E rendeletet az említett jogoknak és 
elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(15) Ez a rendelet tiszteletben tartja az
erőszak (például családon belüli erőszak) 
áldozatainak és azoknak a személyeknek 
az alapvető jogait, akiknek testi és/vagy
lelki épségét vagy szabadságát veszély 
fenyegeti, illetve az elkövetők alapvető 
jogait is, és figyelembe veszi elsősorban az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert elveket. Különösen a védelemhez 
való jog és a Charta 47. cikkében 
biztosított, tisztességes eljáráshoz való jog 
biztosítására törekszik. E rendeletet az 
említett jogoknak és elveknek megfelelően 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 70
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak különös figyelmet 
kell fordítaniuk arra a tényre, hogy ez a 
rendelkezés azokban az esetekben is 
alkalmazandó, amelyekben gyermekek is 
érintettek, és meg kell tenniük a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
gyermekek saját érdekükben segítségben, 
támogatásban és védelemben 
részesüljenek.

Or. en
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Módosítás 71
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) E rendelkezést az olyan, a kiskorúak 
védelmét célzó egyéb határozatok 
elismerése és végrehajtása esetén is 
alkalmazni kell, amelyek a szülői 
felelősséggel és a gyermekek védelmét 
szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 
együttműködésről, valamint az ilyen 
ügyekre irányadó joghatóságról, 
alkalmazandó jogról, elismerésről és 
végrehajtásról szóló, 1996. évi hágai 
egyezmény hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 72
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk 
Célkitűzés

E rendelet azokat a szabályokat állapítja 
meg, amelyek segítségével az a tagállam, 
amelyben védelmi intézkedést hoztak 
abból a célból, hogy védelmet nyújtsanak 
egy adott személynek, ha alapos okkal 
feltételezhető, hogy az érintett életét, testi 
és/vagy lelki épségét és méltóságát, 
személyes szabadságát és biztonságát vagy 
nemi integritását veszély fenyegeti –
többek között nők ellen elkövetett erőszak 
(fizikai erőszak, követés, zaklatás, 
szexuális bántalmazás, megfélemlítés stb.) 
esetében – tanúsítványt állíthat ki, 
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amelynek révén valamely másik tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága 
folytathatja az érintett személy védelmét e 
másik tagállam területén.

Or. en

Módosítás 73
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „védelmi intézkedés”: elnevezésétől 
függetlenül minden olyan megelőző és 
ideiglenes jellegű határozat, amelyet egy 
tagállam hatósága saját nemzeti jogának 
megfelelően valamely személy védelme 
érdekében hoz, amennyiben alapos okkal 
feltételezhető, hogy az érintett személy 
testi és/vagy lelki épségét vagy szabadságát 
veszély fenyegeti. Ide tartoznak a 
veszélyeztető személy idézése nélkül 
elrendelt intézkedések is.

a) „védelmi intézkedés”: elnevezésétől 
függetlenül minden olyan megelőző és 
ideiglenes jellegű határozat, amelyet egy 
tagállam hatósága saját nemzeti jogának 
megfelelően valamely személy védelme 
érdekében hoz, amennyiben alapos okkal 
feltételezhető, hogy az érintett személy 
testi és/vagy lelki épségét vagy szabadságát 
veszély fenyegeti, többek között nők ellen 
elkövetett erőszak esetében. Ide tartoznak a 
veszélyeztető személy idézése nélkül 
elrendelt intézkedések is.

Or. en

Módosítás 74
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – 2 bekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. tilalom arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személy belépjen bizonyos olyan 
helyekre, helységekbe vagy meghatározott 
területekre, ahol a védett személy 
tartózkodik, dolgozik vagy amelyeket 
látogat; vagy

A magyar változatot nem érinti.
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Or. en

Módosítás 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A valamely tagállamban hozott védelmi 
intézkedést a többi tagállamban külön 
eljárás nélkül és az elismerés 
megtámadásának lehetősége nélkül 
elismerik, amennyiben a határozatról az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállamban az 
5. cikkel összhangban tanúsítványt 
állítottak ki.

A valamely tagállamban hozott védelmi 
intézkedést a többi tagállamban külön 
eljárás nélkül és az elismerés 
megtámadásának lehetősége nélkül 
elismerik, amennyiben a határozatról az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállamban az 
5. cikkel összhangban tanúsítványt 
állítottak ki. Elismerés csak polgári 
ügyekben és csak az elismerés helye 
szerinti tagállam jogrendszerének 
függvényében lehetséges.

Or. en

Módosítás 76
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Annak a félnek, aki az e cikk alapján 
elismert védelmi intézkedésre egy másik 
tagállamban hivatkozni kíván, az elismerés 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságai rendelkezésére kell 
bocsátania az e cikknek megfelelően 
kiállított tanúsítványt.

1. Annak a félnek, aki az e cikk alapján 
elismert védelmi intézkedésre egy másik 
tagállamban hivatkozni kíván, értesítenie 
kell az eredeti eljárás helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát, amelynek ezt követően az
elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai 
rendelkezésére kell bocsátania az e cikknek 
megfelelően kiállított tanúsítványt.
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Or. en

Módosítás 77
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tanúsítványt az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságai állítják ki a mellékletben 
szereplő formanyomtatvány 
felhasználásával. A tanúsítvány többek 
között tartalmazza az intézkedés olyan 
leírását, amely megkönnyíti az elismerést 
és adott esetben a végrehajtást a második 
tagállamban.

2. A tanúsítványt az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságai állítják ki a mellékletben 
szereplő formanyomtatvány 
felhasználásával. A tanúsítvány többek 
között tartalmazza:

a) az intézkedés olyan leírását, amely 
megkönnyíti az elismerést és adott esetben 
a végrehajtást a második tagállamban; 
továbbá
b) a védelmi intézkedés időtartamának és 
adott esetben az annak megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók időtartamának 
meghatározását, és
c) adott esetben az arra vonatkozó 
tájékoztatást, hogy a védett személy 
részesült-e részleges vagy teljes körű 
jogsegélyben az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállamban, vagy biztosítottak-e 
számára mentességet a költségek vagy 
kiadások tekintetében; ez azonban nem 
mentesíti a védett személyt a jogsegély 
kérelmezése alól az elismerés helye 
szerinti tagállamban.

Or. en

Módosítás 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. minden más esetben a védett személy 
kérelmére kerül sor; a védelmi intézkedés 
elfogadásakor az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága tájékoztatja a védett személyt az e 
rendelettel bevezetett tanúsítvány 
kérelmezésének lehetőségéről.

ii. minden más esetben a védett személy
vagy adott esetben a védett személy 
képviseletében annak jogi képviselője, 
gondnoka vagy gyámja kérelmére kerül 
sor; a védelmi intézkedés elfogadásakor az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága 
tájékoztatja a védett személyt az e 
rendelettel bevezetett tanúsítvány 
kérelmezésének lehetőségéről, valamint az 
ilyen kérelem benyújtásának alapvető 
feltételeiről.

Or. en

Módosítás 79
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy védelmi intézkedés az elismerés 
helye szerinti tagállamban nem létezik, az 
említett tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága lehetőség szerint a saját jogában 
ismert, azonos joghatást kiváltó, valamint 
hasonló célokat és érdekeket képviselő 
intézkedéshez igazítja az intézkedést.

Ha egy védelmi intézkedés az elismerés 
helye szerinti tagállamban nem létezik, az 
említett tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága lehetőség szerint a saját jogában 
ismert és rögzített, azonos joghatást 
kiváltó, valamint hasonló célokat és 
érdekeket képviselő intézkedéshez igazítja 
az intézkedést.

Or. en

Módosítás 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben valamely polgári védelmi 
határozatot európai védelmi határozatba 
kell átültetni vagy fordítva, az átültetés 
gyorsan, szükség szerint a Bizottság 
iránymutatása szerint, felesleges bírósági 
eljárások nélkül, és az áldozat számára 
térítésmentesen történjék.

Or. en

Módosítás 81
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságának 
tájékoztatnia kell az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát arról, hogy hogyan fogják 
végrehajtani a védelmi intézkedést. Az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságának 
ezután tájékoztatnia kell az intézkedés 
minden érintettjét arról, hogy hogyan 
fogják végrehajtani az intézkedést az 
elismerés helye szerinti tagállamban.

Or. en

Módosítás 82
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárást megindító iratot, illetve azzal 
egyenértékű iratot nem kézbesítették 
részére megfelelő időben és oly módon, 
hogy gondoskodni tudjon saját 
védelméről; vagy

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 83
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a védelmi intézkedés vitatásában –
önhibáján kívül – vis maior vagy 
rendkívüli körülmények akadályozták 
meg,

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 84
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – utolsó rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha nem támadta meg a védelmi 
intézkedést akkor, amikor ezt módjában 
állt volna megtenni.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 85
Cecilia Wikström
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a védelmi intézkedést az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállamban 
felfüggesztik vagy visszavonják, az 
elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságának a 
veszélyeztető személy kérelmére fel kell 
függesztenie vagy vissza kell vonnia a 
védelmi intézkedés elismerését és adott 
esetben végrehajtását. A kérelmet a II. 
mellékletben szereplő formanyomtatvány 
felhasználásával kell benyújtani.

2. Ha a védelmi intézkedést az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállamban 
felfüggesztik vagy visszavonják, az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága értesíti erről az
elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, 
amelynek ezt követően fel kell 
függesztenie vagy vissza kell vonnia a 
védelmi intézkedés elismerését és adott 
esetben végrehajtását.

Or. en

Módosítás 86
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Megelőzés, tájékoztatási kampányok és 

képzés
A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell tenniük a személyek (és különösen a 
legkiszolgáltatottabbak: a nők és 
gyermekek) elleni erőszak és 
bűncselekmény minden formájának 
megelőzése érdekében és a célból, hogy a 
civil társadalmi szervezetekkel 
együttműködésben megfelelő fellépéseket 
– például figyelemfelhívó kampányokat, a 
nagyközönség az erőszak áldozatainak 
védelmét, segítését és támogatását szolgáló 
rendszerek létezéséről való tájékoztatását 
célzó kutatási és oktatási programokat –
szervezzenek. Ezenfelül a tagállamok 
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előmozdítják az igazságügyi hatóságok és 
más, az áldozatokkal és lehetséges 
áldozatokkal várhatóan kapcsolatba 
kerülő, hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres képzését annak biztosítása 
céljából, hogy az ilyen személyek 
megfelelő védelmet, segítséget és 
támogatást kapjanak.

Or. en

Módosítás 87
Mikael Gustafsson

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A támogatáshoz való jog

Mivel számos nemzeti szintű védelmi 
rendelkezést hoznak a nők iránti további 
erőszak (többek között fizikai erőszak, 
megfélemlítés, szexuális bántalmazás, 
fenyegetés stb.) megelőzése érdekében, a 
tagállamoknak a bűncselekmények 
áldozatainak támogatására, védelmére és 
jogaira vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló, ...-i .../... európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel* 
összhangban és ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától kezdve 
szakértői támogatást és segítséget kell 
nyújtaniuk a nők elleni és a nemi alapú 
erőszak áldozatai részére.
____________
HL L ..., ...., .... o.

Or. en
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Módosítás 88
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez azonban nem mentesíti a védett 
személyt a jogsegély kérelmezése alól az 
elismerés helye szerinti tagállamban.

Or. en

Módosítás 89
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Adatgyűjtés

Az erőszak valódi okainak feltárása és az 
áldozatok védelmére szolgáló, tényeken 
alapuló intézkedések kidolgozása 
érdekében létfontosságú, hogy megbízható 
statisztikák és összehasonlítható adatok 
álljanak rendelkezésre az erőszakról mind 
nemzeti, mind pedig uniós szinten. E 
célból a tagállamoknak gyűjteniük kell a 
kérelmezett, kibocsátott és végrehajtott 
európai védelmi határozatok számára 
vonatkozó adatokat, a védelmi 
intézkedések megsértésével kapcsolatos 
adatokat, valamint az erőszak valamennyi 
formájával – például a családon belüli 
erőszakkal, a kényszerházassággal, a női 
nemi szervek megcsonkításával, a 
„becsületbeli” erőszakkal, a követéssel és 
a zaklatással – kapcsolatos információkat. 
A terrorizmus és a szervezett bűnözés 
áldozataira vonatkozó adatokat szintén 
gyűjteni kell, és az áldozatok neme szerint 
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csoportosítani kell őket. Az összes ilyen 
adatot évente továbbítani kell az Európai 
Parlamentnek és a Bizottságnak.

Or. en


