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Alteração 59
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia fixou o objetivo de 
manter e desenvolver um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, facilitando o 
acesso à justiça, em especial através do 
princípio do reconhecimento mútuo de 
decisões judiciais e extrajudiciais em 
matéria civil. Para criar progressivamente 
este espaço, a União deve adotar, entre 
outras, medidas no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil, sobretudo as 
que forem necessárias ao funcionamento 
correto do mercado interno.

(1) A União Europeia fixou o objetivo de 
manter e desenvolver um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, facilitando o 
acesso à justiça, em especial através do 
princípio do reconhecimento mútuo de 
decisões judiciais e extrajudiciais em 
matéria civil. Para criar progressivamente 
este espaço, a União deve adotar, entre 
outras, medidas no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil, sobretudo as 
que forem necessárias ao funcionamento 
correto do mercado interno e à colocação 
das necessidades das vítimas de todas as 
formas de violência no centro do sistema 
judicial da União.

Or. en

Alteração 60
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Ao darem execução ao presente 
regulamento, os Estados-Membros são 
incentivados a ter em conta os direitos e 
princípios consagrados na Convenção das 
Nações Unidas de 1979 sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW).

Or. en
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Alteração 61
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A disparidade entre as normas 
nacionais que preveem medidas de 
proteção prejudica o funcionamento 
correto do mercado interno. As disposições 
destinadas a assegurar o reconhecimento e 
a eventual aplicação rápida e simples de 
medidas de proteção decretadas em 
Estados-Membros vinculados pelo presente 
regulamento são essenciais para garantir 
que a proteção concedida se mantém
quando a pessoa em causa viaja ou se 
muda para outro Estado-Membro.

(3) A disparidade entre as normas 
nacionais que preveem medidas de 
proteção prejudica o funcionamento 
correto do mercado interno. As disposições 
destinadas a assegurar o reconhecimento e 
a eventual aplicação rápida e simples de 
medidas de proteção decretadas em 
Estados-Membros vinculados pelo presente 
regulamento são essenciais para garantir 
que a proteção, a assistência e o apoio 
concedidos sejam mantidos quando uma 
vítima de violência viaja ou se muda para 
outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 62
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A aplicação do presente 
regulamento e os procedimentos adotados
para assegurar a proteção devem ter em 
conta o facto de um grande número das 
medidas de proteção adotadas a nível 
nacional dizer respeito à violência de que 
as mulheres são alvo e à violência nas 
relações íntimas e de ser necessário que 
os Estados-Membros estejam dispostos a 
aplicar o conjunto de medidas 
particulares de proteção frequentemente 
usadas nestes casos. 
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Or. en

Alteração 63
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo em conta o princípio do 
reconhecimento mútuo em que assenta o 
presente regulamento, todas as 
comunicações oficiais relacionadas com 
uma medida de proteção devem, na 
medida do possível, processar-se 
diretamente entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem e do Estado-Membro de 
reconhecimento, e a pessoa protegida 
deve ser informada. Para assegurar uma 
proteção transfronteiriça rápida e eficaz 
contra as potenciais ameaças, as medidas 
de proteção tomadas e as certidões 
emitidas devem também ser registadas 
num banco de dados à escala da União 
que garanta às autoridades nacionais um 
acesso seguro e rápido às informações 
necessárias.

Or. en

Alteração 64
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Atendendo às diferentes tradições 
jurídicas dos Estados-Membros, a medida 
de proteção decretada no Estado-Membro 
de origem pode não ser conhecida no 
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Estado-Membro de reconhecimento. 
Nesses casos, a autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento deve, 
na medida do possível, adaptar a medida 
de proteção a uma medida conhecida e já 
prevista na sua legislação nacional, que 
tenha efeitos equivalentes e objetivos e 
interesses semelhantes. A autoridade 
competente do Estado-Membro de 
reconhecimento deve poder aplicar 
medidas civis, administrativas ou penais, 
em conformidade com a sua legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 65
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Deve ser também prestada 
particular atenção à necessidade de a 
pessoa protegida receber informações e 
assistência de forma facilmente acessível 
e abrangente. Essas informações e 
assistência devem ser prestadas, em 
particular, na língua da pessoa protegida. 
Convém igualmente tomar medidas para 
garantir que a pessoa protegida possa ser 
compreendida durante as interações com 
as autoridades competentes. Neste 
contexto, deve ser tido em conta o 
conhecimento que a pessoa protegida tem 
da língua usada no âmbito da prestação 
de informações, bem como a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, nível de literacia e qualquer 
deficiência física ou mental relacionada, 
por exemplo, com a visão ou a audição. 
Da mesma forma, devem ser tomadas em 
consideração quaisquer limitações da 
capacidade de transmissão de 
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informações da pessoa protegida.
O papel das organizações deve ser apenas 
de complemento, e não de substituição, do 
papel fundamental que os 
Estados-Membros devem desempenhar.

Or. en

Alteração 66
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Ao aplicar o presente regulamento, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
os direitos consagrados na Convenção das 
Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos 
da Criança. 

Or. it

Alteração 67
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os Estados-Membros devem 
reconhecer e apoiar o trabalho realizado 
pelos serviços independentes de apoio às 
mulheres, incluindo os abrigos para 
mulheres, os centros de crise em caso de 
violação e os centros de aconselhamento. 
A cooperação com as estruturas de apoio 
às mulheres é um importante fator para 
assegurar medidas de proteção 
apropriadas e eficazes em casos 
transfronteiriços, razão pela qual os 
Estados-Membros devem facilitar, se for 
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caso disso, o contacto entre essas 
estruturas e a pessoa protegida.

Or. en

Alteração 68
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Os Estados-Membros devem 
reconhecer, incentivar e apoiar o trabalho 
da sociedade civil no apoio às vítimas, 
incluindo as vítimas de violência baseada 
no género, e estabelecer métodos eficazes 
de cooperação. Os Estados-Membros 
devem facilitar o contacto entre as 
pessoas protegidas e as organizações de 
apoio às vítimas durante todos os 
procedimentos relativos ao 
reconhecimento e à aplicação das 
medidas de proteção. Para o efeito, os 
serviços de assistência do Estado-Membro 
de reconhecimento devem informar a 
pessoa protegida sobre as organizações de 
apoio às vítimas que lhe podem prestar 
assistência ou encaminhá-la para estas 
organizações.  Contudo, tal deve 
completar, e não substituir, os serviços de 
apoio prestados pelo Estado-Membro em 
questão.

Or. en

Alteração 69
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Pretende garantir, em particular, 
o direito à ação e a um tribunal imparcial 
previsto no artigo 47.º da Carta. O presente 
regulamento deve ser aplicado de acordo 
com esses direitos e princípios.

(15) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais das vítima de 
violência (por exemplo, da violência 
doméstica) e das pessoas cuja integridade 
física e/ou psicológica ou cuja liberdade 
esteja em risco, bem como os direitos dos 
autores da violência, e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Pretende garantir, em particular, 
o direito à ação e a um tribunal imparcial 
previsto no artigo 47.º da Carta. O presente 
regulamento deve ser aplicado de acordo 
com esses direitos e princípios.

Or. en

Alteração 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem ter 
particularmente em conta o facto de o 
presente regulamento também se aplicar a 
casos que envolvam crianças e devem 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar que as crianças recebam 
assistência, apoio e proteção, no interesse 
superior das mesmas.

Or. en

Alteração 71
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-B) O presente regulamento deve 
aplicar-se igualmente ao reconhecimento 
e à execução de outras decisões de 
proteção de menores, abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da Convenção de 
Haia de 1996 relativa à Competência, à 
Lei Aplicável, ao Reconhecimento, à 
Execução e à Cooperação em Matéria de 
Responsabilidade Parental e Medidas de 
Proteção das Crianças.

Or. en

Alteração 72
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º 
Objetivo

O presente regulamento estabelece regras 
que permitem a uma autoridade de um 
Estado-Membro, no qual tenha sido 
decretada uma medida de proteção 
destinada a proteger uma pessoa quando 
houver motivos fortes para considerar que 
a sua vida, integridade física ou 
psicológica, dignidade, liberdade pessoal 
ou integridade sexual se encontram 
ameaçadas, o que inclui, em casos de 
violência contra as mulheres, a violência 
física, a perseguição, o assédio, a 
agressão sexual, a intimidação, etc., 
emitir uma certidão que permita à 
autoridade competente de outro Estado-
Membro continuar a proteger a pessoa em 
causa no território deste Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 73
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a) - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a) «Medida de proteção», qualquer 
decisão, independentemente da designação 
que lhe for dada, de natureza preventiva e 
temporária decretada pela autoridade de 
um Estado-Membro, nos termos da 
respetiva lei nacional, com vista à proteção 
de uma pessoa, quando houver motivos 
sérios para considerar que a sua integridade 
física e/ou psicológica ou liberdade estejam 
ameaçadas. Deve incluir as medidas 
decretadas sem que a pessoa causadora da 
ameaça seja citada para comparecer.

(a) «Medida de proteção», qualquer 
decisão, independentemente da designação 
que lhe for dada, de natureza preventiva e 
temporária decretada pela autoridade de 
um Estado-Membro, nos termos da 
respetiva lei nacional, com vista à proteção 
de uma pessoa, quando houver motivos 
sérios para considerar que a sua integridade 
física e/ou psicológica ou liberdade estejam 
ameaçadas, incluindo em casos de 
violência contra as mulheres. Deve incluir 
as medidas decretadas sem que a pessoa 
causadora da ameaça seja citada para 
comparecer.

Or. en

Alteração 74
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a) – parágrafo 2 – ponto i)

Texto da Comissão Alteração

(i) proibição de entrar em determinadas 
localidades, lugares ou zonas definidas em 
que a pessoa protegida reside, trabalha ou 
se encontra de visita, ou

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
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Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

As medidas de proteção decretadas num 
Estado-Membro devem ser reconhecidas 
nos outros Estados-Membros sem 
quaisquer formalidades especiais e sem 
possibilidade de oposição ao 
reconhecimento, desde que a decisão tenha 
sido certificada pelo Estado-Membro de 
origem nos termos do artigo 5.º.

As medidas de proteção decretadas num 
Estado-Membro devem ser reconhecidas 
nos outros Estados-Membros sem 
quaisquer formalidades especiais e sem 
possibilidade de oposição ao 
reconhecimento, desde que a decisão tenha 
sido certificada pelo Estado-Membro de 
origem nos termos do artigo 5.º. O 
reconhecimento só pode ocorrer em 
matéria civil e depende do sistema 
jurídico do Estado-Membro de 
reconhecimento.

Or. en

Alteração 76
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte que pretende invocar noutro 
Estado-Membro uma medida de proteção 
reconhecida nos termos do presente artigo 
deve apresentar às autoridades competentes 
do Estado-Membro de reconhecimento a 
certidão emitida nos termos do presente 
artigo.

1. A parte que pretende invocar noutro 
Estado-Membro uma medida de proteção 
reconhecida nos termos do presente artigo 
deve notificar a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, o qual, em 
seguida, deve apresentar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
reconhecimento a certidão emitida nos 
termos do presente artigo.

Or. en

Alteração 77
Luigi Berlinguer
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem devem emitir a certidão 
utilizando o formulário-tipo constante do 
Anexo, que inclui, entre outros elementos, 
uma descrição da medida, formulada de 
forma a facilitar o reconhecimento e a 
eventual aplicação no segundo Estado-
Membro.

2. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem emitir a 
certidão utilizando o formulário-tipo 
constante do Anexo, que inclui, entre 
outros elementos:

(a) uma descrição da medida, formulada de 
forma a facilitar o reconhecimento e a 
eventual aplicação no segundo Estado-
Membro; e

(b) uma indicação da duração da medida 
de proteção e, se for caso disso, das 
sanções a aplicar em caso de violação 
dessa medida, e
(c) se for caso disso, informações 
indicando se a pessoa protegida 
beneficiou de uma assistência jurídica 
parcial ou integral no Estado-Membro de 
origem ou de uma isenção de custos ou 
despesas; tal não isenta, contudo, a 
pessoa protegida de solicitar assistência 
jurídica no Estado-Membro de 
reconhecimento.

Or. en

Alteração 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 5.º – n.º 3 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a pedido da pessoa protegida, em todos 
os outros casos; ao decretar uma medida de 
proteção, a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem deve informar a 

(ii) a pedido da pessoa protegida, ou, se for 
caso disso, do representante legal, 
guardião ou tutor da pessoa protegida 
agindo em seu nome, em todos os outros 
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pessoa protegida da possibilidade prevista 
no presente regulamento de requerer uma 
certidão.

casos; ao decretar uma medida de proteção, 
a autoridade competente do Estado-
Membro de origem deve informar a pessoa 
da possibilidade prevista no presente 
regulamento de requerer uma certidão, bem 
como das condições fundamentais a 
preencher para apresentar esse pedido.

Or. en

Alteração 79
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Se uma medida de proteção não for 
conhecida no Estado-Membro de 
reconhecimento, a autoridade competente 
deste país deve, na medida do possível, 
adaptá-la a uma medida prevista na lei 
nacional que tenha efeitos equivalentes e 
objetivos e interesses semelhantes.

Se uma medida de proteção não for 
conhecida no Estado-Membro de 
reconhecimento, a autoridade competente 
deste país deve, na medida do possível, 
adaptá-la a uma medida prevista e já 
aplicável nos termos da lei nacional que
tenha efeitos equivalentes e objetivos e 
interesses semelhantes.

Or. en

Alteração 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem velar por 
que, se for necessário transpor uma 
decisão civil de proteção para uma 
decisão de proteção europeia ou 
vice-versa, essa transposição seja feita 
rapidamente, se necessário com a 
orientação da Comissão, sem processos 
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judiciais desnecessários nem custos para 
a vítima.

Or. en

Alteração 81
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente do Estado-
Membro de reconhecimento deve 
informar a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem sobre a forma 
como a medida de proteção será aplicada. 
A autoridade competente do Estado-
Membro de origem deve, em seguida, 
informar as partes afetadas pela medida 
sobre a forma como esta será aplicada no 
Estado-Membro de reconhecimento.

Or. en

Alteração 82
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não lhe tiver sido notificado o ato que 
inicia a instância, ou ato equivalente, em 
tempo útil para apresentar a sua defesa, ou

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 83
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não lhe tiver sido possível apresentar a 
contestação por motivo de força maior ou 
devido a circunstâncias excecionais, sem 
que tal facto lhe possa ser imputável,

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 84
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte final

Texto da Comissão Alteração

a menos que não tenha interposto recurso 
contra a medida de proteção, embora tendo 
a possibilidade de o fazer.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 85
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a medida de proteção for suspensa ou 
revogada no Estado-Membro de origem, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de reconhecimento deve, a pedido da 
pessoa causadora da ameaça, suspender 
ou revogar o reconhecimento e a eventual 
aplicação da medida de proteção. O pedido 
deve ser apresentado utilizando o 
formulário do Anexo II.

2. Se a medida de proteção for suspensa ou 
revogada no Estado-Membro de origem, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem comunica esse facto à 
autoridade competente do Estado-
Membro de reconhecimento, o qual deve 
suspender ou revogar o reconhecimento e a 
eventual aplicação da medida de proteção.
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Or. en

Alteração 86
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Prevenção, campanhas de informação e 

formação
Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para impedir todas as formas 
de violência e crime contra as pessoas, em 
particular mulheres e crianças, que são as 
mais vulneráveis, e para organizar, em 
cooperação com as organizações da 
sociedade civil, ações apropriadas, como 
campanhas de sensibilização e programas 
de investigação e de educação destinados 
a informar o público sobre a existência de 
sistemas de proteção, assistência e apoio 
às vítimas da violência. Além disso, os 
Estados-Membros promovem formações 
regulares destinadas às autoridades 
judiciais e a outras entidades competentes 
suscetíveis de entrar em contacto com as 
vítimas e as potenciais vítimas, com o 
objetivo de assegurar que estas pessoas
recebam a proteção, a assistência e o 
apoio apropriados.

Or. en

Alteração 87
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Direito ao apoio

Dado que um grande número das medidas 
de proteção adotadas a nível nacional 
visam impedir novos casos de violência 
contra as mulheres, incluindo a violência 
física, a intimidação, a agressão sexual, 
as ameaças, etc., os Estados-Membros 
devem, em conformidade com a Diretiva 
… do Parlamento Europeu e do Conselho 
de … que estabelece normas mínimas em 
matéria de direitos, apoio e proteção das 
vítimas de crime* e a partir da data de 
aplicação dessa Diretiva, prestar um 
apoio e uma assistência especializados às 
vítimas da violência contra as mulheres e 
da violência baseada no género.
____________
* JO L …., p. .

Or. en

Alteração 88
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tal não isenta, contudo, a pessoa 
protegida de solicitar assistência jurídica 
no Estado-Membro de reconhecimento.

Or. en

Alteração 89
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Recolha de dados

A fim de divulgar as verdadeiras causas 
da violência e elaborar, com base nos 
factos, medidas de proteção das vítimas, é 
essencial dispor de estatísticas fiáveis e de 
dados comparáveis sobre a violência, 
tanto a nível nacional como da União. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
reunir dados sobre o número de decisões 
europeias de proteção requeridas, 
emitidas e aplicadas, dados sobre 
violações das medidas de proteção 
adotadas e informações sobre todos os 
tipos de violência, como, por exemplo, 
violência doméstica, casamentos forçados, 
mutilação genital feminina, violência em 
defesa da honra, perseguição e assédio. É 
igualmente necessário reunir dados sobre 
as vítimas do terrorismo e do crime 
organizado e diferenciá-los por género.  
Todos estes dados devem ser transmitidos 
anualmente ao Parlamento Europeu e à 
Comissão.
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