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Grozījums Nr. 59
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienība ir noteikusi sev 
mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, veicinot tiesu iestāžu 
pieejamību, jo īpaši, piemērojot tiesas 
nolēmumu un ārpustiesas lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu civillietās. 
Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, 
Savienībai, cita starpā, ir jāpieņem 
pasākumi saistībā ar tiesu sadarbību 
civillietās, jo īpaši tad, kad tas 
nepieciešams iekšējā tirgus 
pienācīgai darbībai.

(1) Eiropas Savienība ir noteikusi sev 
mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, veicinot tiesu iestāžu 
pieejamību, jo īpaši, piemērojot tiesas 
nolēmumu un ārpustiesas lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu civillietās. 
Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, 
Savienībai, cita starpā, ir jāpieņem 
pasākumi saistībā ar tiesu sadarbību 
civillietās, jo īpaši tad, kad tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un lai Savienības 
tieslietu sistēmas uzmanības centrā būtu 
to personu vajadzības, kuri cietuši no 
jebkāda veida vardarbības.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Īstenojot šo regulu, dalībvalstis tiek 
mudinātas ņemt vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1979. gada Konvencijā par 
jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (CEDAW) ietvertās tiesības 
un principus.

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Valstu noteikumu par aizsardzības 
pasākumiem atšķirības kavē iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību. Lai nodrošinātu, ka 
piešķirtā aizsardzība saglabājas, personai 
ceļojot vai pārceļoties uz citu dalībvalsti, ir 
ļoti svarīgi ieviest noteikumus, kas 
nodrošinātu ātru un vienkāršu aizsardzības 
pasākumu atzīšanu un attiecīgos gadījumos 
izpildi dalībvalstīs, ko saista šī regula.

(3) Atšķirības valstu noteikumos par 
aizsardzības pasākumiem kavē iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību. Lai nodrošinātu, 
ka piešķirtā aizsardzība, palīdzība un 
atbalsts saglabājas, vardarbībā cietušajai
personai ceļojot vai pārceļoties uz citu 
dalībvalsti, ir ļoti svarīgi ieviest 
noteikumus, kas nodrošinātu ātru un 
vienkāršu aizsardzības pasākumu atzīšanu 
un attiecīgos gadījumos izpildi dalībvalstīs, 
kurām šī regula ir saistoša.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Mikael Gustafsson

Proposal for a regulation
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Piemērojot šo regulu un procedūras, 
kas nodrošina aizsardzību, būtu jāņem 
vērā, ka lielu daļu valstu aizsardzības 
pasākumu nosaka saistībā ar vardarbību 
pret sievietēm un vardarbību tuvās 
attiecībās un tāpēc dalībvalstīm ir jābūt 
sagatavotām piemērot tādu īpašu 
aizsardzības pasākumu kopumu, kurus 
bieži vien izmanto šādos gadījumos. 

Or. en

Grozījums Nr. 63
Luigi Berlinguer
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Proposal for a regulation
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Paturot prātā savstarpējās atzīšanas 
principu, uz ko pamatojas šī regula, visa 
ar aizsardzības pasākumu saistītā oficiālā 
saziņa pēc iespējas būtu jāveic tieši starp 
izcelsmes dalībvalsts un atzīšanas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, un 
par to būtu jāinformē aizsargātā persona. 
Lai nodrošinātu efektīvu un ātru 
pārrobežu aizsardzību pret potenciālu 
apdraudējumu, noteiktie aizsardzības 
pasākumi un izdotās apliecības būtu 
jāreģistrē arī Savienības mēroga 
datubāzē, kas nodrošina valstu iestādēm 
drošu un ātru piekļuvi nepieciešamajai 
informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Luigi Berlinguer

Proposal for a regulation
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās 
tiesiskās tradīcijas, izcelsmes dalībvalstī 
veiktais aizsardzības pasākums varētu 
nebūt pazīstams atzīšanas dalībvalstī. 
Šādos gadījumos atzīšanas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei būtu pēc iespējas 
jāpielāgo aizsardzības pasākums tādam 
šajā dalībvalstī pazīstamam un šīs 
dalībvalsts tiesību aktos paredzētam 
pasākumam, kuram ir līdzīga iedarbība 
un tādi paši mērķi un nolūki. Atzīšanas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā 
ar savas valsts tiesību aktiem būtu jāspēj 
piemērot civiltiesiskos, administratīvos vai 
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krimināltiesiskos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Luigi Berlinguer

Proposal for a regulation
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, ka aizsargātajai personai 
informācija un palīdzība ir jāsaņem viegli 
pieejamā un saprotamā veidā. Minētā 
informācija un palīdzība jo īpaši būtu 
jānodrošina aizsargātajai personai 
saprotamā valodā. Būtu arī jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka aizsargātās 
personas teiktais tiek saprasts jebkurā 
saskarsmē ar kompetentajām iestādēm. 
Šajā sakarībā būtu jāņem vērā aizsargātās 
personas zināšanas tajā valodā, ko 
izmanto informācijas sniegšanai, vecums, 
briedums, intelektuālās un emocionālās 
spējas, rakstītprasmes līmenis, kā arī 
jebkādi garīgi vai fiziski traucējumi, 
piemēram, tādi, kas ir saistīti ar redzi vai 
dzirdi. Tāpat būtu jāņem vērā visi 
ierobežojumi aizsargātās personas spējām 
sniegt informāciju.
Šīm organizācijām būtu nevis jāaizstāj, 
bet tikai jāpapildina vadošā loma, kuru 
vajadzētu uzņemties dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Silvia Costa

Proposal for a regulation
13.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Nodrošinot šīs regulas stāšanos 
spēkā, dalībvalstīm būtu jāņem vērā 
tiesības, kas ietvertas ANO 1989. gada 
Konvencijā par bērna tiesībām. 

Or. it

Grozījums Nr. 67
Mikael Gustafsson

Proposal for a regulation
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Dalībvalstīm būtu jāatzīst un 
jāatbalsta to neatkarīgo organizāciju 
darbs, kuras sniedz sievietēm atbalstu, —
tostarp, sieviešu patversmes, krīzes centri 
izvarošanā cietušām personām un 
konsultāciju centri. Sadarbība ar sieviešu 
atbalsta struktūrām ir svarīgs komponents 
pienācīgu un iedarbīgu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanā pārrobežu 
lietās, un tāpēc dalībvalstīm attiecīgos 
gadījumos vajadzētu veicināt saziņu starp 
šādām struktūrām un aizsargāto personu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Luigi Berlinguer

Proposal for a regulation
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Dalībvalstīm būtu jāatzīst, jāveicina 
un jāatbalsta to pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju darbs, kuras sniedz atbalstu 
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cietušajām personām, tostarp tām, kas 
cietušas no dzimumvardarbības, un būtu 
jāizveido efektīvas sadarbības metodes. 
Dalībvalstīm visa tiesas procesa laikā 
saistībā ar aizsardzības pasākumu 
atzīšanu un izpildi būtu jāatvieglo saziņa 
starp aizsargātajām personām un
minētajām cietušo personu atbalsta 
organizācijām. Tādēļ atzīšanas dalībvalsts 
palīdzības dienestiem būtu jāsniedz 
aizsargātajām personām informācija par 
cietušo personu atbalsta organizācijām, 
kas var sniegt palīdzību, vai arī būtu 
jāiesaka aizsargātajām personām vērsties 
šādās organizācijās. Tomēr ar to būtu 
nevis jāaizstāj, bet jāpapildina attiecīgās 
dalībvalsts nodrošinātie atbalsta 
pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši tā 
tiecas nodrošināt tiesības uz aizstāvību un 
taisnīgu tiesu, kas paredzētas hartas 
47. pantā. Šī regula ir jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

(15) Šajā regulā ir ievērotas gan to 
personu pamattiesības, kuras cietušas no 
vardarbības (piem., no vardarbības 
ģimenē) un kuru fiziskā un/vai 
psiholoģiskā integritāte vai brīvība ir 
apdraudēta, gan noziedzīgu nodarījumu 
izdarītāju pamattiesības, un principi, kas 
jo īpaši atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Jo īpaši tā tiecas 
nodrošināt tiesības uz aizstāvību un 
taisnīgu tiesu, kas paredzētas hartas 
47. pantā. Šī regula ir jāpiemēro saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība tam, ka šī regula attiecas arī uz 
lietām, kurās iesaistīti bērni, un tām 
vajadzētu veikt pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 
palīdzība, atbalsts un aizsardzība bērniem 
tiek sniegta, ievērojot viņu intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Šī regula būtu jāattiecina arī uz citu 
tādu lēmumu atzīšanu un izpildi, kuri ir 
saistīti ar nepilngadīgu personu 
aizsardzību un reglamentēti Hāgas 
1996. gada Konvencijā par jurisdikciju, 
piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, 
izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku 
atbildību un bērnu aizsardzības 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Mikael Gustafsson

Proposal for a regulation
-1. pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants 
Mērķis

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas 
ļauj iestādei dalībvalstī, kurā aizsardzības 
pasākums ir noteikts, lai aizsargātu 
personu, ja ir nopietni iemesli uzskatīt, ka 
ir apdraudēta minētās personas dzīvība, 
fiziskā vai psiholoģiskā integritāte un 
cieņa, personas brīvība un drošība vai 
seksuālā integritāte, tostarp, ja ir notikusi 
vardarbība pret sievietēm, piemēram, 
fiziska vardarbība, vajāšana, uzmākšanās, 
seksuāla agresija, iebiedēšana u.c., izdot 
apliecību, kas citas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei dod iespēju 
turpināt attiecīgās personas aizsardzību 
minētās dalībvalsts teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Mikael Gustafsson

Proposal for a regulation
2. pants – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „aizsardzības pasākums” ir jebkurš 
preventīva un pagaidu rakstura lēmums, 
neatkarīgi no tā nosaukuma, ko pieņem 
dalībvalsts iestāde saskaņā ar savas valsts 
tiesībām ar mērķi aizsargāt personu, ja ir 
nopietns pamats uzskatīt, ka personas 
fiziskā un/vai psiholoģiskā integritāte vai 
brīvība ir apdraudēta. Tas ietver arī 
pasākumus, ko norīko, neuzaicinot 
ierasties personu, kas rada apdraudējumu.

a) „aizsardzības pasākums” ir jebkurš 
preventīva un pagaidu rakstura lēmums, 
neatkarīgi no tā nosaukuma, ko pieņem 
dalībvalsts iestāde saskaņā ar savas valsts 
tiesībām ar mērķi aizsargāt personu, ja ir 
nopietns pamats uzskatīt, ka personas 
fiziskā un/vai psiholoģiskā integritāte vai 
brīvība ir apdraudēta, tostarp gadījumos, 
kad notikusi vardarbība pret sievietēm. 
Tas ietver arī pasākumus, kurus nosaka, 
neuzaicinot uz lietas izskatīšanu personu, 
kas rada apdraudējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
2. pants – a punkts – 2. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pienākums neapmeklēt konkrētus 
apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur 
dzīvo, strādā vai kuras apmeklē aizsargātā 
persona, vai

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposal for a regulation
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstī norīkotu aizsardzības pasākumu 
atzīst citā dalībvalstī bez jebkādas īpašas 
procedūras un bez iespējām iebilst pret tā 
atzīšanu, ja lēmums ir apliecināts izcelsmes 
dalībvalstī saskaņā ar 5. pantu.

Dalībvalstī noteikto aizsardzības pasākumu 
atzīst citā dalībvalstī bez jebkādas īpašas 
procedūras un bez iespējām iebilst pret tā 
atzīšanu, ja lēmums ir apliecināts izcelsmes 
dalībvalstī saskaņā ar 5. pantu. Šādus 
pasākumus var atzīt tikai civillietās, un 
atzīšana ir atkarīga no atzīšanas valsts 
tiesiskās sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Cecilia Wikström

Proposal for a regulation
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Puse, kas citā dalībvalstī vēlas atsaukties 
uz aizsardzības rīkojumu, kas atzīts 
saskaņā ar šo pantu, iesniedz atzīšanas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
apliecību, ko izsniedz saskaņā ar šo pantu.

1. Puse, kas citā dalībvalstī vēlas izmantot 
aizsardzības rīkojumu, kas atzīts saskaņā ar 
šo pantu, informē par to izcelsmes 
dalībvalsts kompetento iestādi, kura pēc 
tam iesniedz atzīšanas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm apliecību, kas 
izsniegta saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Luigi Berlinguer

Proposal for a regulation
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās 
iestādes izsniedz apliecību, izmantojot 
pielikumā paredzēto standarta veidlapu, 
kurā cita starpā norāda pasākuma aprakstu, 
ko formulē tādā veidā, kas atvieglo 
atzīšanu un attiecīgā gadījumā izpildi otrā 
dalībvalstī.

2. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās 
iestādes izsniedz apliecību, izmantojot 
pielikumā paredzēto standarta veidlapu, 
kurā cita starpā norāda:

a) pasākuma aprakstu, ko formulē tādā 
veidā, kas atvieglo atzīšanu un attiecīgā 
gadījumā izpildi otrā dalībvalstī un

b) pasākuma ilgumu un attiecīgā 
gadījumā sankcijas, kādas paredzētas 
aizsardzības pasākuma pārkāpuma 
gadījumā, un
c) attiecīgā gadījumā — informāciju par 
to, vai aizsargātā persona izcelsmes 
dalībvalstī ir saņēmusi daļēju vai pilnīgu 
juridisko palīdzību un vai uz viņu ir 
attiecināti kādi atbrīvojumi no izmaksām 
vai izdevumiem. Tas tomēr neatbrīvo 
aizsargāto personu no pienākuma iesniegt 
pieteikumu par juridiskās palīdzības 
saņemšanu atzīšanas dalībvalstī.
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Proposal for a regulation
5. pants – 3. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pēc aizsargātas personas pieteikuma
visos pārējos gadījumos. Norīkojot
aizsardzības pasākumu, izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde informē 
aizsargāto personu par iespēju pieprasīt 
šajā regulā paredzēto apliecību.

ii) pēc aizsargātās personas prasības vai 
attiecīgā gadījumā pēc aizsargātās 
personas likumīgā pārstāvja, aizgādņa vai 
aizbildņa prasības aizsargātās personas 
interesēs visos pārējos gadījumos. Nosakot
aizsardzības pasākumu, izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde informē šo
personu par iespēju pieprasīt šajā regulā 
paredzēto apliecību un par šāda 
pieprasījuma iesniegšanas nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Luigi Berlinguer

Proposal for a regulation
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja aizsardzības pasākums atzīšanas 
dalībvalstī nav pazīstams, šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde iespēju robežās pielāgo 
aizsardzības pasākumu tam, kāds pastāv 
saskaņā ar valsts tiesībām un kam ir 
līdzvērtīga ietekme un tādi paši mērķi un 
nolūki.

Ja aizsardzības pasākums atzīšanas 
dalībvalstī nav pazīstams, šīs dalībvalsts 
kompetentā iestāde tiktāl, cik tas 
iespējams, pielāgo aizsardzības pasākumu 
kādam pazīstamam un šīs valsts tiesību 
aktos jau paredzētam pasākumam, kam ir 
līdzvērtīga ietekme un tādi paši mērķi un 
nolūki.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposal for a regulation
8. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja civiltiesiskās aizsardzības rīkojums 
jāpārveido par Eiropas aizsardzības 
rīkojumu vai otrādi, dalībvalstis 
nodrošina, lai pārveidošana tiktu izdarīta 
ātri, vajadzības gadījumā ievērojot 
Komisijas norādījumus, bez liekiem tiesas 
procesiem un bez jebkādām izmaksām 
cietušajai personai.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Cecilia Wikström

Proposal for a regulation
8. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzīšanas dalībvalsts kompetentā iestāde 
informē izcelsmes dalībvalsts kompetento 
iestādi par to, kā aizsardzības pasākums 
tiks īstenots. Izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde pēc tam informē 
pasākumā iesaistītās puses par to, kā šis 
pasākums tiks īstenots atzīšanas 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja dokuments, ar kuru ierosināta lieta, 
vai līdzvērtīgs dokuments nebija izsniegts 
pietiekami laicīgi un tādā veidā, lai viņš 
varētu nodrošināt sev aizstāvību; vai

a) ja dokuments, ar kuru ierosināta lieta, 
vai līdzvērtīgs dokuments nebija izsniegts 
pietiekami laicīgi un tādā veidā, lai šī 
persona varētu nodrošināt sev aizstāvību; 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 83
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viņš nevarēja apstrīdēt aizsardzības 
pasākumu nepārvaramas varas vai no viņa
neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ,

b) ja šī persona nevarēja apstrīdēt 
aizsardzības pasākumu nepārvaramas varas 
vai no tās neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ,

Or. en

Grozījums Nr. 84
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
10. pants – 2. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

izņemot gadījumu, ja viņš tā arī nesāka 
aizsardzības pasākuma pārsūdzēšanu, kad 
viņam bija iespējams to darīt.

izņemot gadījumu, ja šī persona tā arī 
nesāka aizsardzības pasākuma 
pārsūdzēšanu, kad tai bija iespējams to 
darīt.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Cecilia Wikström
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Proposal for a regulation
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja aizsardzības pasākumu aptur vai atceļ 
izcelsmes dalībvalstī, atzīšanas dalībvalsts 
kompetentā iestāde pēc personas, kas rada 
apdraudējumu, pieprasījuma aptur vai 
atceļ aizsardzības pasākuma atzīšanu un, 
gadījumā, ja pasākums piemērots, tā 
izpildi. Pieteikumu iesniedz, izmantojot II 
pielikumā paredzēto veidlapu.

2. Ja izcelsmes dalībvalstī aizsardzības 
pasākumu aptur vai atceļ, izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde par to 
paziņo atzīšanas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kas pēc tam aptur vai atceļ 
aizsardzības pasākuma atzīšanu un 
gadījumā, ja pasākums piemērots, — tā 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Profilakse, informācijas kampaņas un 

apmācība
Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai 
novērstu visa veida vardarbību un 
noziegumus pret personām, jo īpaši pret 
sievietēm un bērniem, kuri ir 
visneaizsargātākie, un lai sadarbībā ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
rīkotu piemērotus pasākumus, piemēram, 
izpratnes palielināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas, 
kuru mērķis ir informēt sabiedrību par 
vardarbībā cietušo personu aizsardzības, 
palīdzības un atbalsta sistēmām. 
Dalībvalstis sekmē arī regulāru apmācību 
organizēšanu tiesu iestāžu un citu 
kompetentu iestāžu darbiniekiem, kuriem 
var nākties kontaktēties ar cietušajām un 
iespējamām cietušajām personām, lai 
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nodrošinātu, ka šīm personām tiek sniegta 
piemērota aizsardzība, palīdzība un 
atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Mikael Gustafsson

Proposal for a regulation
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Tiesības saņemt atbalstu

Ņemot vērā to, ka daudzi valsts 
aizsardzības pasākumi tiek īstenoti, lai 
novērstu turpmāku vardarbību pret 
sievietēm, tostarp fizisku vardarbību, 
iebiedēšanu, seksuālu agresiju, draudus 
u.c., dalībvalstis saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes … Direktīvu … , 
ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimuma 
standartus* un no šīs direktīvas 
piemērošanas dienas nodrošina 
speciālistu atbalstu un palīdzību 
vardarbībā cietušām sievietēm un 
dzimumvardarbībā cietušām personām.
____________
* OV L …, . lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Luigi Berlinguer

Proposal for a regulation
16. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas tomēr neatbrīvo aizsargāto personu 
no pieteikuma iesniegšanas par juridiskās 
palīdzības saņemšanu atzīšanas 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Antigoni Papadopoulou

Proposal for a regulation
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Datu vākšana

Lai noskaidrotu faktiskos vardarbības 
iemeslus un izveidotu uz faktiem balstītus 
pasākumus cietušo personu aizsardzībai, 
ir būtiski, lai valstu un Savienības līmenī 
būtu ticami statistikas dati un salīdzināmi 
dati par vardarbību. Tādēļ dalībvalstīm 
būtu jāvāc dati, kas saistīti ar pieprasīto, 
izsniegto un īstenoto Eiropas aizsardzības 
rīkojumu skaitu, un dati, kas saistīti ar 
pieņemto aizsardzības pasākumu 
pārkāpumiem, kā arī informācija par 
visiem noziedzīgu nodarījumu veidiem, 
piemēram, par vardarbību ģimenē, 
piespiedu laulībām, sieviešu 
dzimumorgānu sakropļošanu, tā 
sauktajiem goda aizstāvēšanas 
noziegumiem, vajāšanu un uzmākšanos. 
Jāvāc arī dati par personām, kas cietušas 
teroristu un noziedzīgu organizētu grupu 
noziegumu dēļ, un tie jāapkopo atbilstoši 
dzimumiem. Visus šos savāktos datus 
katru gadu nosūta gan Eiropas 
Parlamentam, gan Komisijai.

Or. en
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