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Pakeitimas 59
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, taip pat sudaryti sąlygas 
įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, visų 
pirma taikydama teisminių ir neteisminių 
sprendimų tarpusavio pripažinimo 
civilinėse bylose principą. Siekdama 
palaipsniui sukurti tokią erdvę, Sąjunga, be 
kita ko, turėtų priimti su teisminiu 
bendradarbiavimu civilinėse bylose 
susijusias priemones, ypač kai jos būtinos 
tinkamam vidaus rinkos veikimui 
užtikrinti.

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, taip pat sudaryti sąlygas 
įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, visų 
pirma taikydama teisminių ir neteisminių 
sprendimų tarpusavio pripažinimo 
civilinėse bylose principą. Siekdama 
palaipsniui sukurti tokią erdvę, Sąjunga, be 
kita ko, turėtų priimti su teisminiu 
bendradarbiavimu civilinėse bylose 
susijusias priemones, ypač kai jos būtinos 
tinkamam vidaus rinkos veikimui ir 
visiškam ES piliečių teisės laisvai judėti ir 
apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
įgyvendinimui užtikrinti ir padaryti taip, 
kad visų formų smurto aukų poreikiai 
taptų svarbiausiu Sąjungos teisingumo 
sistemos dalyku.

Or. en

Pakeitimas 60
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Valstybės narės skatinamos, 
įgyvendinant šį reglamentą, atsižvelgti į 
teises ir principus, įtvirtintus 1979 m. 
Jungtinių Tautų konvencijoje dėl visų 
formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims.

Or. en
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Pakeitimas 61
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Apsaugos priemones reglamentuojančių 
nacionalinių taisyklių skirtumai trukdo 
vidaus rinkai veikti patikimai. Nuostatos, 
kuriomis siekiama užtikrinti greitą ir 
paprastą šio reglamento privalančių laikytis 
valstybių narių apsaugos priemonių 
pripažinimą, o prireikus ir vykdymą, yra 
itin svarbios, kad suteikta apsauga būtų 
išsaugoma, kai asmuo keliauja ar 
persikelia į kitą valstybę narę.

(3) Apsaugos priemones reglamentuojančių 
nacionalinių taisyklių skirtumai trukdo 
vidaus rinkai veikti patikimai. Nuostatos, 
kuriomis siekiama užtikrinti greitą ir 
paprastą šio reglamento privalančių laikytis 
valstybių narių apsaugos priemonių 
pripažinimą, o prireikus ir vykdymą, yra 
itin svarbios, kad suteikta apsauga, pagalba 
ir parama būtų išsaugoma, kai smurto 
auka keliauja ar persikelia į kitą valstybę 
narę.

Or. en

Pakeitimas 62
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Taikant šį reglamentą ir procedūras, 
kuriomis siekiama užtikrinti apsaugą, 
reikėtų atsižvelgti į tai, kad kovai su 
smurtu prieš moteris ir artimųjų smurtu 
taikoma daug nacionalinių apsaugos 
priemonių, taigi valstybės narės turi būti 
pasirengusios taikyti dažnai šiais atvejais 
naudojamų specialių apsaugos priemonių 
rinkinį.

Or. en
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Pakeitimas 63
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Atsižvelgiant į abipusio pripažinimo 
principą, kuriuo grindžiamas šis 
reglamentas, visi su apsaugos priemone 
susiję oficialūs ryšiai turėtų būti 
palaikomi tiesiogiai (kiek tai 
įmanoma)tarp kilmės valstybės narės ir 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir greitą 
tarpvalstybinę apsaugą nuo galimų 
pavojų taikomos apsaugos priemonės ir 
išduotos pažymos taip pat turėtų būti 
registruojamos visos Sąjungos duomenų
bazėje, kad būtų užtikrinta, kad 
nacionalinės valdžios institucijos greitai ir 
saugiai galėtų gauti reikiamą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 64
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Atsižvelgiant į skirtingas valstybių 
narių teisines tradicijas, kilmės valstybėje 
narėje paskirta apsaugos priemonė gali 
būti nežinoma pripažinimo valstybėje 
narėje. Tokiais atvejais, pripažinimo 
valstybės narės kompetentinga institucija 
turėtų kiek įmanoma pritaikyti apsaugos 
priemonę prie žinomos ir jau taikomos jos 
nacionalinėje teisėje priemonės,, kuri turi 
lygiavertį poveikį ir kuria siekiama 
panašių tikslų ir interesų. Pripažinimo 
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valstybės narės kompetentinga institucija 
turėtų turėti galimybę pagal savo 
nacionalinę teisę taikyti civilines, 
administracines ar baudžiamąsias 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 65
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Deramas dėmesys turėtų būti 
skiriamas saugomo asmens būtinybei 
gauti informaciją ir pagalbą lengvai 
prieinama ir suprantama forma. Ši 
informacija ir pagalba visų pirma turėtų 
būti teikiamos saugomo asmens kalba. Be 
to, reikėtų imtis veiksmų siekiant 
užtikrinti, kad saugomas asmuo 
bendraudamas su kompetentingomis 
institucijomis visada galėtų būti suprastas. 
Šiuo požiūriu turėtų būti atsižvelgiama į 
tai, ar saugomas asmuo supranta kalbą, 
kuria teikiama informacija, į jo (arba jos) 
amžių, brandą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir į bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 
su rega ar klausa. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į bet kokius saugomo asmens 
gebėjimų pateikti informaciją 
apribojimus.
Šių organizacijų vaidmuo turėtų būti tik 
papildomas, taigi jos neturėtų pakeisti 
pagrindinį vaidmenį atliekančių valstybių 
narių.

Or. en
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Pakeitimas 66
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Taikydamos šį reglamentą valstybės 
narės turėtų atsižvelgti į 1989 m. JT vaiko 
teisių konvencijoje įtvirtintas teises.

Or. it

Pakeitimas 67
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Valstybės narės turėtų pripažinti ir 
remti nepriklausomų moterų paramos 
tarnybų, įskaitant moterų prieglaudas, 
prievartavimo aukų krizės centrus ir 
konsultacijų centrus, darbą. Yra svarbu 
bendradarbiauti su moterų paramos 
įstaigomis siekiant užtikrinti, kad 
tarpvalstybinių bylų atvejais būtų 
taikomos tinkamos ir veiksmingos 
priemonės , todėl, jei reikia, valstybės 
narės turėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
šių įstaigų ir saugomų asmenų 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pakeitimas 68
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Valstybės narės turėtų pripažinti, 
skatinti ir remti pilietinės visuomenės 
paramos aukoms, įskaitant smurto dėl 
lyties aukas, veiklą, ir numatyti 
veiksmingus bendradarbiavimo būdus. 
Valstybės narės turėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas saugomų asmenų ir 
paramos aukoms organizacijų ryšiui viso 
proceso, susijusio su apsaugos priemonių 
pripažinimu ir įgyvendinimu, metu. Šiuo 
tikslu pripažinimo valstybės narės 
pagalbos tarnybos turėtų teikti 
informaciją apie galinčias padėti paramos 
aukoms organizacijas arba saugomą 
asmenį nusiųsti į jas. Tačiau tai turėtų tik 
papildyti, o ne pakeisti atitinkamos 
valstybės narės teikiamas paramos 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 69
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šiuo reglamentu gerbiamos
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma 
juo siekiama užtikrinti chartijos 
47 straipsnyje nustatytas teises į gynybą ir į 
teisingą bylos nagrinėjimą. Šis reglamentas 
turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises 
ir principus.

(15) Šiuo reglamentu gerbiamos 
pagrindinės smurto (pvz., smurto šeimoje) 
aukų ir asmenų, kurių fizinei ir (arba) 
psichinei neliečiamybei ar laisvei gresia 
pavojus, taip pat smurto kaltininkų teisės 
ir laikomasi principų, pripažįstamų visų 
pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma juo siekiama 
užtikrinti chartijos 47 straipsnyje nustatytas 
teises į gynybą ir į teisingą bylos 
nagrinėjimą. Šis reglamentas turi būti 
taikomas atsižvelgiant į šias teises ir 
principus.
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Or. en

Pakeitimas 70
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Valstybės narės turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į tai, kad šis reglamentas 
taip pat taikomas su vaikais susijusiais 
atvejais ir turėtų imtis reikiamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
vaikams būtų suteikta jų interesus 
atitinkanti pagalba, parama ir apsauga.

Or. en

Pakeitimas 71
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Kiti sprendimai, kurių tikslas –
nepilnamečių apsauga, patenkantys į 
1996 m. Hagos konvencijos dėl 
jurisdikcijos, taikytinos teisės, 
pripažinimo, vykdymo ir 
bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų 
apsaugos priemonių srityje taikymo sritį, 
taip pat turėtų būti pripažįstami ir 
vykdomi pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 72
Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Tikslas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, 
leidžiančios valstybės narės, paskyrusios 
apsaugos priemonę, kuria siekiama 
apsaugoti asmenį, institucijai išduoti 
pažymą, kuria leidžiama kompetentingai 
institucijai kitoje valstybėje narėje tęsti 
atitinkamo asmens apsaugą tos kitos 
valstybės narės teritorijoje, kai yra svarių 
priežasčių manyti, kad esama pavojaus jo 
gyvybei, fizinei ar psichinei neliečiamybei 
ir orumui, asmens laisvei ir saugumui ar 
seksualiniam neliečiamumui, įskaitant 
smurtą prieš moteris, kaip antai fizinis 
smurtas, persekiojimas, priekabiavimas, 
lytinė agresija ar gąsdinimas.

Or. en

Pakeitimas 73
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apsaugos priemonė – bet kuris valstybės 
narės institucijos pagal jos nacionalinę 
teisę priimtas prevencinis arba laikinas 
sprendimas (kad ir kaip jis būtų 
vadinamas), kuriuo siekiama apsaugoti 
asmenį, kai esama rimtų priežasčių manyti, 
kad yra pavojaus jo fizinei ir (arba) 
psichinei neliečiamybei arba laisvei. 
Sąvoka apima priemones, kurios paskirtos į 
posėdį nekviečiant pavojų keliančio 
asmens.

a) apsaugos priemonė – bet kuris valstybės 
narės institucijos pagal jos nacionalinę 
teisę priimtas prevencinis arba laikinas 
sprendimas (kad ir kaip jis būtų 
vadinamas), kuriuo siekiama apsaugoti 
asmenį, kai esama rimtų priežasčių manyti, 
kad yra pavojaus jo fizinei ir (arba) 
psichinei neliečiamybei arba laisvei, 
įskaitant smurto prieš moteris atvejus. 
Sąvoka apima priemones, kurios paskirtos į 
posėdį nekviečiant pavojų keliančio 
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asmens.

Or. en

Pakeitimas 74
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punkto 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įpareigojimas nesilankyti tam tikrose 
vietovėse, vietose ar apibrėžtose 
teritorijose, kuriose gyvena, dirba arba 
lankosi saugomas asmuo; arba

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienoje valstybėje narėje paskirta 
apsaugos priemonė kitoje valstybėje narėje 
pripažįstama nereikalaujant jokios 
specialios procedūros ir nenumatant 
galimybės ginčyti pripažinimą, jeigu 
sprendimas patvirtintas kilmės valstybės 
pažyma pagal 5 straipsnį.

Vienoje valstybėje narėje paskirta 
apsaugos priemonė kitoje valstybėje narėje 
pripažįstama nereikalaujant jokios 
specialios procedūros ir nenumatant 
galimybės ginčyti pripažinimą, jeigu 
sprendimas patvirtintas kilmės valstybės 
pažyma pagal 5 straipsnį. Pripažinimas 
įmanomas tik civilinėse bylose ir 
priklauso nuo pripažinimo valstybės narės 
teisinės sistemos.

Or. en

Pakeitimas 76
Cecilia Wikström
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šalis, norinti kitoje valstybėje narėje 
remtis pagal šį straipsnį pripažintu 
apsaugos orderiu, pripažinimo valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
pateikia pagal šį straipsnį išduotą pažymą.

1. Šalis, norinti kitoje valstybėje narėje 
remtis pagal šį straipsnį pripažintu 
apsaugos orderiu, praneša apie tai kilmės 
valstybės narės kompetentingai 
institucijai, o tada ši pripažinimo valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
pateikia pagal šį straipsnį išduotą pažymą.

Or. en

Pakeitimas 77
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, naudodamos priede pateiktą 
standartinę formą, išduoda pažymą, 
kurioje, inter alia, priemonė apibūdinama 
taip, kad būtų palengvintas jos 
pripažinimas, o prireikus ir vykdymas 
antroje valstybėje narėje.

2. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, naudodamos priede pateiktą 
standartinę formą, išduoda pažymą, 
kurioje, inter alia:

a) priemonė apibūdinama taip, kad būtų 
palengvintas jos pripažinimas, o prireikus 
ir vykdymas antroje valstybėje narėje; ir
b) nurodoma apsaugos priemonės 
taikymo trukmė ir, jeigu taikoma, 
sankcijos, taikomos už tos apsaugos 
priemonės pažeidimą; taip pat
c) jeigu taikoma, pateikiama informacija 
apie tai, ar saugomam asmeniui kilmės 
valstybėje narėje buvo teikiama visa arba 
dalinė teisinė pagalba, taip pat apie tai, ar 
jis buvo atleistas nuo išlaidų apmokėjimo; 
tačiau tai /netrukdo saugomam asmeniui 
prašyti teisinės pagalbos pripažinimo 
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valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bet kuriuo kitu atveju – saugomo 
asmens prašymu; paskirdama apsaugos 
priemonę kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša 
saugomam asmeniui apie galimybę prašyti 
pažymos, kaip nustatyta šiuo reglamentu.

ii) bet kuriuo kitu atveju – saugomo 
asmens arba atitinkamais atvejais 
saugomo asmens teisinio atstovo, globėjo 
ar kuratoriaus jo vardu pateiktu prašymu; 
paskirdama apsaugos priemonę kilmės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
praneša šiam asmeniui apie galimybę 
prašyti pažymos, kaip nustatyta šiuo 
reglamentu, ir apie pagrindines tokio 
prašymo teikimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 79
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu apsaugos priemonė pripažinimo 
valstybėje narėje nežinoma, tos valstybės 
narės kompetentinga institucija, kiek 
įmanoma, pritaiko tą priemonę prie jos 
teisėje numatytos priemonės, kurios 
poveikis panašus ir kuria siekiama tų pačių 
tikslų bei interesų.

Jeigu apsaugos priemonė pripažinimo 
valstybėje narėje nežinoma, tos valstybės 
narės kompetentinga institucija, kiek 
įmanoma, pritaiko tą priemonę prie jos 
teisėje žinomos ir jau numatytos 
priemonės, kurios poveikis panašus ir kuria 
siekiama tų pačių tikslų bei interesų.

Or. en
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Pakeitimas 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
civilinės apsaugos orderis turi būti 
pakeistas Europos apsaugos orderiu arba 
atvirkščiai, tai atliekama greitai, jei reikia, 
vadovaujant Komisijai, be nereikalingų 
teismo procesų ir jokių išlaidų aukai.

Or. en

Pakeitimas 81
Cecilia Wikström

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša kilmės 
valstybės narės kompetentingai 
institucijai, kaip bus įgyvendinama 
apsaugos priemonė. Tada kilmės valstybės 
narės kompetentinga institucija šalims, 
kuriose taikoma priemonė, praneša, kaip 
ji bus įgyvendinama pripažinimo 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 82
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jam laiku nebuvo įteiktas procedūros 
pradėjimo arba lygiavertis dokumentas, 
kad jis galėtų pasirengti gynybai; arba

a) jam (arba jai) laiku nebuvo įteiktas 
procedūros pradėjimo arba lygiavertis 
dokumentas, kad jis (arba ji) galėtų 
pasirengti gynybai; arba

Or. en

Pakeitimas 83
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl nenugalimos jėgos arba išimtinių 
aplinkybių ne dėl savo kaltės jis negalėjo 
užginčyti apsaugos priemonės;

b) dėl nenugalimos jėgos arba išimtinių 
aplinkybių ne dėl savo kaltės jis (arba ji)
negalėjo užginčyti apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 84
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies paskutinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus atvejus, kai jis neužginčijo 
apsaugos priemonės, kai tai buvo įmanoma 
padaryti.

išskyrus atvejus, kai jis (arba ji)
neužginčijo apsaugos priemonės, kai tai 
buvo įmanoma padaryti.

Or. en

Pakeitimas 85
Cecilia Wikström
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu apsaugos priemonė kilmės 
valstybėje narėje sustabdoma arba 
panaikinama, pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija pavojų keliančio 
asmens prašymu sustabdo arba panaikina 
apsaugos priemonės pripažinimą, o 
prireikus ir vykdymą. Prašymas 
pateikiamas naudojantis II priede 
nurodyta forma.

2. Jeigu apsaugos priemonė kilmės 
valstybėje narėje sustabdoma arba 
panaikinama, kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša apie tai 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingai institucijai, o tada ši
sustabdo arba panaikina apsaugos 
priemonės pripažinimą, o prireikus ir 
vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 86
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Prevencija, informavimo kampanijos ir 

mokymas
Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, 
siekdamos užkirsti kelią visų formų 
smurtui ir nusikaltimams, ypač prieš 
moteris ir vaikus, kurie yra 
pažeidžiamiausi, ir bendradarbiaudamos 
su pilietinės visuomenės organizacijomis 
parengti tinkamus veiksmus, kaip antai 
sąmoningumo ugdymo kampanijos, 
mokslinių tyrimų ir švietimo programos, 
kuriais siekiama informuoti visuomenę 
apie esamas apsaugos, pagalbos ir 
paramos smurto aukoms sistemas. Be to, 
valstybės narės skatina reguliarų 
teisminių ir kitų kompetentingų institucijų 
atstovų, kurie galėtų turėti kontaktų su 
aukomis ir potencialiomis aukomis, 
mokymą siekdamos, kad šiems asmenims 
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būtų suteikta tinkama apsauga, pagalba ir 
parama.

Or. en

Pakeitimas 87
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Teisė į paramą

Atsižvelgiant į tai, kad taikoma daug 
nacionalinių apsaugos priemonių, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią tolesniam 
smurtui prieš moteris, įskaitant fizinį 
smurtą, gąsdinimą, lytinę agresiją ar 
grasinimus, valstybės narės, remdamosi ... 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
..., kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų 
aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai*, nuo šios direktyvos taikymo 
pradžios datos smurto prieš moteris ir 
smurto dėl lyties aukoms teikia specialistų 
paramą ir pagalbą.
____________
* OL L …., p. .

Or. en

Pakeitimas 88
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tai netrukdo saugomam asmeniui 
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prašyti teisinės pagalbos pripažinimo 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 89
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Duomenų rinkimas

Siekiant atskleisti tikrąsias smurto 
priežastis ir parengti faktais grindžiamas 
aukų apsaugos priemones, labai svarbu 
turėti patikimus statistinius duomenis ir 
palyginamus duomenis apie smurtą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu. Šiuo 
tikslu valstybės narės renka duomenis, 
susijusius su prašytų išduoti, išduotų ir 
panaudotų Europos apsaugos orderių 
skaičiumi, duomenis apie priimtų 
apsaugos priemonių pažeidimus, taip pat 
informaciją apie visų rūšių smurtą, pvz., 
smurtą šeimoje, prievartines santuokas, 
moterų lytinių organų žalojimą, smurtą 
dėl „garbės“, persekiojimą ir 
priekabiavimą. Be to, renkami ir pagal lytį 
suskirstomi duomenys apie terorizmo 
aukas ir organizuoto nusikalstamumo 
aukas. Visi šie duomenys kas metus 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Komisijai.

Or. en


