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Amendamentul 59
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit ca 
obiectiv să mențină și să dezvolte un spațiu 
de libertate, securitate și justiție, care să 
faciliteze accesul la justiție, în special prin 
intermediul principiului recunoașterii 
reciproce a deciziilor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă. Pentru 
realizarea treptată a unui astfel de spațiu, 
Uniunea trebuie să adopte, între altele, 
măsuri în domeniul cooperării judiciare în 
materie civilă, în special atunci când 
acestea sunt necesare pentru funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne.

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit ca 
obiectiv să mențină și să dezvolte un spațiu 
de libertate, securitate și justiție, care să 
faciliteze accesul la justiție, în special prin 
intermediul principiului recunoașterii 
reciproce a deciziilor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă. Pentru 
realizarea treptată a unui astfel de spațiu, 
Uniunea trebuie să adopte, între altele, 
măsuri în domeniul cooperării judiciare în 
materie civilă, în special atunci când 
acestea sunt necesare pentru funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne și pentru 
ca nevoile victimelor tuturor formelor de 
violență să devină o preocupare 
principală a sistemelor noastre judiciare.

Or. en

Amendamentul 60
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În punerea în aplicare a prezentului 
regulament, statele membre sunt 
încurajate să țină seama de drepturile și 
principiile consacrate de Convenția din 
1979 a Organizației Națiunilor Unite 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor (CEDIF).

Or. en



PE487.696v01-00 4/19 AM\898505RO.doc

RO

Amendamentul 61
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Diferențele dintre normele naționale 
privind măsurile de protecție împiedică 
buna funcționare a pieței interne.
Dispozițiile referitoare la garantarea 
recunoașterii rapide și simple și, atunci 
când este cazul, la executarea măsurilor de 
protecție de către statele membre obligate 
în temeiul prezentului regulament sunt 
esențiale pentru a garanta menținerea 
protecției acordate unei persoane în cazul 
în care aceasta călătorește sau se stabilește 
într-un alt stat membru.

(3) Diferențele dintre normele naționale 
privind măsurile de protecție împiedică 
buna funcționare a pieței interne.
Dispozițiile referitoare la garantarea 
recunoașterii rapide și simple și, atunci 
când este cazul, la executarea măsurilor de 
protecție de către statele membre obligate 
în temeiul prezentului regulament sunt 
esențiale pentru a garanta menținerea 
protecției, asistenței și sprijinului acordate 
unei victime a violenței în cazul în care 
aceasta călătorește sau se stabilește într-un 
alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 62
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Aplicarea prezentului regulament și 
procedurile introduse pentru asigurarea 
protecției ar trebui să țină seama de faptul 
că se iau numeroase măsuri naționale de 
protecție în raport cu violența împotriva 
femeilor și violențele comise de către 
persoane apropiate și că, prin urmare, 
este necesar să se efectueze preparativele 
necesare la nivelul statelor membre 
pentru a se aplica seria de măsuri speciale 
de protecție frecvent utilizate în aceste 
cazuri. 
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Amendamentul 63
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere principiul 
recunoașterii reciproce, care stă la baza 
prezentului regulament, toate 
comunicările oficiale referitoare la o 
măsură de protecție ar trebui efectuate, în 
măsura posibilului, în mod direct între 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine și ale statului membru 
de recunoaștere, iar persoana protejată ar 
trebui ținută la curent. Pentru a se 
asigura o protecție transfrontalieră 
eficace și rapidă împotriva eventualelor 
amenințări, măsurile de protecție adoptate 
și certificatele emise ar trebui înregistrate 
și într-o bază de date la nivelul Uniunii, 
care să garanteze autorităților naționale 
un acces sigur și prompt la informațiile 
necesare.

Or. en

Amendamentul 64
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Date fiind tradițiile juridice diferite 
din statele membre, se poate întâmpla ca o 
măsură de protecție adoptată în statul 
membru de origine să nu fie cunoscută în 
statul membru de recunoaștere. În astfel 
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de cazuri, autoritatea competentă din 
statul membru de recunoaștere ar trebui 
să adapteze, în măsura posibilului, 
măsura de protecție în funcție de o 
măsură de protecție cunoscută și deja 
prevăzută de legislația sa națională, care 
produce efecte echivalente și urmărește 
scopuri și interese similare. Autoritatea 
competentă din statul membru de 
recunoaștere ar trebui să poată aplica, în 
conformitate cu propria legislație 
națională, măsuri civile, administrative 
sau penale.

Or. en

Amendamentul 65
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) De asemenea, ar trebui acordată 
atenția cuvenită necesității ca persoana 
protejată să primească informații și 
asistență ușor accesibile și complete. 
Aceste informații și această asistență ar 
trebui oferite în special în limba vorbită 
de persoana protejată. De asemenea, ar 
trebui să se ia măsuri pentru ca persoana 
protejată să se poată face înțeleasă cu 
ocazia contactelor cu autoritățile 
competente. În această privință, ar trebui 
să fie luate în considerare cunoașterea de 
către persoana protejată a limbii folosite 
pentru comunicarea informațiilor, vârsta, 
gradul de maturitate, capacitățile 
intelectuale și emoționale, nivelul de 
alfabetizare și orice deficiență mentală 
sau fizică, cum ar fi cele legate de văz sau 
auz. În egală măsură, ar trebui să se ia în 
considerare orice limitare a capacității 
persoanei protejate de a comunica 
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informații.
Rolul organizațiilor respective ar trebui să 
fie doar complementar, și nu de 
substituire a rolului principal care ar 
trebui exercitat de către statele membre.

Or. en

Amendamentul 66
Silvia Costa

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Atunci când întreprind demersurile 
necesare pentru ca prezentul regulament 
să producă efecte, statele membre ar 
trebui să ia în considerare drepturile 
înscrise în Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului, din 1989. 

Or. it

Amendamentul 67
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să 
recunoască și să susțină activitatea 
serviciilor independente de sprijin pentru 
femei, inclusiv adăposturile, centrele de 
criză în caz de viol și centrele de 
consiliere.  Cooperarea cu structurile de 
sprijin pentru femei joacă un rol 
important în asigurarea caracterului 
adecvat și eficient al măsurilor de 
protecție luate în cauzele transfrontaliere, 
iar statele membre ar trebui, prin urmare, 
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să faciliteze contactele dintre astfel de 
structuri și persoana protejată, atunci 
când este cazul. 

Or. en

Amendamentul 68
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Statele membre ar trebui să 
recunoască, să încurajeze și să sprijine 
activitatea depusă de societatea civilă în 
sprijinirea victimelor, inclusiv a victimelor 
violenței pe criterii de gen, și să instituie 
metode de cooperare eficace. Statele 
membre ar trebui să faciliteze contactele 
dintre persoanele protejate și organizațiile 
de sprijinire a victimelor în cursul tuturor 
procedurilor legate de recunoașterea și de 
executarea măsurilor de protecție. În 
acest scop, serviciile de asistență ale 
statului membru de recunoaștere ar trebui 
să informeze persoana protejată în 
legătură cu organizațiile de sprijinire a 
victimelor capabile să-i ofere asistență și 
s-o îndrepte către aceste organizații. 
Totuși, aceste demersuri ar trebui să 
completeze, și nu să înlocuiască serviciile 
de sprijin oferite de statul membru în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 69
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament respectă
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, mai precis, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, acesta are ca obiectiv 
garantarea dreptului la apărare și la un 
proces echitabil, astfel cum acestea sunt 
prevăzute la articolul 47. Prezentul 
regulament trebuie să se aplice în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

(15) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale ale victimelor 
violenței (cum ar fi violența domestică) și
ale persoanelor a căror integritate fizică 
și/sau psihologică este expusă riscurilor, 
precum și cele ale autorilor actelor de 
violență, și principiile recunoscute, mai 
precis, de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene În special, acesta are ca 
obiectiv garantarea dreptului la apărare și 
la un proces echitabil, astfel cum acestea 
sunt prevăzute la articolul 47. Prezentul 
regulament trebuie să se aplice în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

Or. en

Amendamentul 70
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să acorde 
o atenție deosebită faptului că prezentul 
regulament se aplică și cazurilor în care 
sunt vizați copii și să ia măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestora li se 
acordă asistență, sprijin și protecție, în 
interesul lor suprem.

Or. en

Amendamentul 71
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice și recunoașterii și executării altor 
decizii luate cu scopul de a proteja minorii 
care intră în domeniul de aplicare al 
Convenția de la Haga din 1996 asupra 
competenței, legii aplicabile, 
recunoașterii, executării și cooperării 
privind răspunderea părintească și 
măsurile de protecție a copiilor.

Or. en

Amendamentul 72
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1 
Obiectiv

Prezentul regulament stabilește normele 
care permit unei autorități dintr-un stat 
membru în care a fost adoptată o măsură 
de protecție cu scopul de a proteja o 
persoană în cazul în care există motive 
serioase de a aprecia că viața, integritatea 
și demnitatea fizică sau psihologică, 
libertatea și securitatea personală sau 
integritatea sexuală a persoanei respective 
sunt amenințate, inclusiv în cazurile de 
violențe împotriva femeilor, cum ar fi 
violența fizică, urmărirea în scop de 
hărțuire, hărțuirea, agresiunile sexuale, 
intimidarea etc., să elibereze un certificat 
care să permită unei autorități competente 
a unui alt stat membru să continue să 
acorde protecție persoanei vizate pe 
teritoriul acelui stat membru.

Or. en
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Amendamentul 73
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „măsură de protecție” înseamnă orice 
decizie, indiferent de denumirea acesteia, 
de natură preventivă și temporară, adoptată 
de o autoritate într-un stat membru în 
conformitate cu legislația națională a 
acestuia, în vederea protejării unei 
persoane atunci când există motive serioase 
de a considera că integritatea fizică și/sau 
psihologică sau libertatea persoanei 
respective este amenințată. În această 
categorie intră măsurile adoptate fără ca 
persoana care reprezintă amenințarea să fie 
citată în instanță.

(a) „măsură de protecție” înseamnă orice 
decizie, indiferent de denumirea acesteia, 
de natură preventivă și temporară, adoptată 
de o autoritate într-un stat membru în 
conformitate cu legislația națională a 
acestuia, în vederea protejării unei 
persoane atunci când există motive serioase 
de a considera că integritatea fizică și/sau 
psihologică sau libertatea persoanei 
respective este amenințată, inclusiv în 
cazurile de violențe împotriva femeilor. În 
această categorie intră măsurile adoptate 
fără ca persoana care reprezintă 
amenințarea să fie citată în instanță.

Or. en

Amendamentul 74
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a – paragraful 2 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) interdicția de a intra în anumite 
localități, locuri sau zone definite în care 
își are reședința persoana protejată, în care 
aceasta muncește sau pe care aceasta le 
frecventează; sau

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

O măsură de protecție adoptată într-un stat 
membru este recunoscută într-un alt stat 
membru fără să fie nevoie de nicio 
procedură specială și fără posibilitatea ca 
acesta să se opună recunoașterii măsurii, 
dacă decizia a fost certificată în statul 
membru de origine în conformitate cu 
articolul 5.

O măsură de protecție adoptată într-un stat 
membru este recunoscută într-un alt stat 
membru fără să fie nevoie de nicio 
procedură specială și fără posibilitatea ca 
acesta să se opună recunoașterii măsurii, 
dacă decizia a fost certificată în statul 
membru de origine în conformitate cu 
articolul 5. Recunoașterea poate avea loc 
doar în materie civilă și depinde de 
sistemul juridic al statului membru de 
recunoaștere.

Or. en

Amendamentul 76
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O parte care dorește să invoce într-un 
alt stat membru un ordin de protecție 
recunoscut în temeiul prezentului articol 
furnizează autorităților competente din 
statul membru de recunoaștere certificatul 
eliberat în conformitate cu prezentul 
articol.

(1) O parte care dorește să invoce într-un 
alt stat membru un ordin de protecție 
recunoscut în temeiul prezentului articol
comunică această intenție autorității 
competente a statului membru de origine, 
care furnizează ulterior autorităților 
competente din statul membru de 
recunoaștere certificatul eliberat în 
conformitate cu prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 77
Luigi Berlinguer
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente din statul 
membru de origine eliberează certificatul 
pe baza formularului standard stabilit în 
anexă, care conține, printre altele, o 
descriere a măsurii, formulată în așa fel 
încât să faciliteze recunoașterea și, după 
caz, executarea în cel de-al doilea stat 
membru.

(2) Autoritățile competente din statul 
membru de origine eliberează certificatul 
pe baza formularului standard stabilit în 
anexă, care conține, printre altele:

(a) o descriere a măsurii, formulată în așa 
fel încât să faciliteze recunoașterea și, 
după caz, executarea în cel de-al doilea 
stat membru și
(b) o indicație privind durata măsurii de 
protecție și, dacă este cazul, sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării măsurii 
respective, precum și
(c) dacă este cazul, informații care să 
precizeze dacă persoana protejată a 
beneficiat de asistență judiciară în statul 
membru de origine sau de orice scutire de 
taxe și cheltuieli de procedură, ceea ce nu 
scutește însă persoana protejată de 
efectuarea demersurilor legate de 
solicitarea asistenței judiciare în statul 
membru de recunoaștere.

Or. en

Amendamentul 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) la cererea persoanei protejate în toate 
celelalte cazuri. Atunci când adoptă o 
măsură de protecție, autoritatea competentă 

(ii) la cererea persoanei protejate sau, dacă 
este cazul, a reprezentantului legal, 
curatorului sau tutorelui persoanei 
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din statul membru de origine informează 
persoana protejată cu privire la 
posibilitatea de a solicita un certificat, 
astfel cum este prevăzut de prezentul 
regulament.

protejate în numele acestei persoane, în
toate celelalte cazuri; Atunci când adoptă o 
măsură de protecție, autoritatea competentă 
din statul membru de origine informează 
persoana protejată cu privire la 
posibilitatea de a solicita un certificat, 
astfel cum este prevăzut de prezentul 
regulament, precum și cu privire la 
condițiile fundamentale care trebuie 
îndeplinite pentru a adresa o astfel de 
cerere.

Or. en

Amendamentul 79
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o măsură de protecție nu 
este cunoscută în statul membru de 
recunoaștere, autoritatea competentă a 
statului membru respectiv adaptează, pe cât 
posibil, măsura de protecție în funcție de o 
măsură de protecție cunoscută de legislația 
națională, care produce efecte similare 
primei măsuri și urmărește scopuri și 
interese similare.

În cazul în care o măsură de protecție nu 
este cunoscută în statul membru de 
recunoaștere, autoritatea competentă a 
statului membru respectiv adaptează, pe cât 
posibil, măsura de protecție în funcție de o 
măsură de protecție cunoscută și deja 
prevăzută de legislația națională, care 
produce efecte similare primei măsuri și 
urmărește scopuri și interese similare.

Or. en

Amendamentul 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, dacă este 
necesară transpunerea unui ordin de 
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protecție civilă într-un ordin european de 
protecție sau viceversa, transpunerea se 
efectuează cu rapiditate, urmând, dacă 
este necesar, orientările transmise de 
către Comisie, fără proceduri judiciare 
inutile și fără ca victima să trebuiască să 
suporte cheltuieli în acest scop.

Or. en

Amendamentul 81
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă din statul membru 
de recunoaștere aduce la cunoștința 
autorității competente din statul membru 
de origine modalitatea prin care va fi pusă 
în aplicare măsura de protecție.
Autoritatea competentă din statul membru 
de origine aduce ulterior la cunoștința 
părților afectate de măsură modalitatea 
prin care aceasta va fi pusă în aplicare în 
statul membru de recunoaștere.

Or. en

Amendamentul 82
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu i-a fost comunicat actul de sesizare a 
instanței sau un document echivalent în 
timp util sau în așa mod încât să i se 
permită să își pregătească apărarea; sau

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. en

Amendamentul 83
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu a putut contesta măsura de protecție 
din motive de forță majoră sau din cauza 
unor circumstanțe extraordinare care îl 
exonerează de orice vină;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 84
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – teza finală

Textul propus de Comisie Amendamentul

excepție face cazul în care nu a introdus o 
acțiune împotriva măsurii de protecție 
atunci când a avut posibilitatea să o facă.

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 85
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsura de protecție este 
suspendată sau retrasă în statul membru de 
origine, autoritatea competentă din statul 

(2) În cazul în care măsura de protecție este 
suspendată sau retrasă în statul membru de 
origine, autoritatea competentă din statul 
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membru de recunoaștere trebuie, la 
cererea persoanei care reprezintă 
amenințarea, să suspende sau să retragă
recunoașterea și, dacă este cazul, 
executarea măsurii de protecție. Cererea se 
depune utilizându-se formularul stabilit 
în anexa II.

membru de origine notifică acest fapt 
autorității competente din statul membru 
de recunoaștere, care, în acest caz, 
suspendă sau retrage recunoașterea și, 
dacă este cazul, executarea măsurii de 
protecție.

Or. en

Amendamentul 86
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Prevenirea, campaniile de informare și 

formarea
Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a preveni toate 
formele de violență și infracționalitate 
împotriva persoanelor și îndeosebi 
împotriva femeilor și a copiilor, care sunt 
categoriile cele mai vulnerabile, și pentru 
a organiza, în cooperare cu organizațiile 
societății civile, acțiuni adecvate, cum ar 
fi campaniile de conștientizare, 
programele de cercetare și educare având 
drept obiectiv informarea publicului cu 
privire la existența sistemelor de protecție, 
asistență și susținere a victimelor 
violenței. Mai mult decât atât, statele 
membre promovează realizarea de acțiuni 
regulate de formare a autorităților 
judiciare și a altor autorități competente 
care pot intra în contact cu victimele și 
victimele potențiale, pentru a se asigura 
că aceste persoane primesc protecția, 
asistența și susținerea adecvată.

Or. en
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Amendamentul 87
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Dreptul la sprijin

Având în vedere faptul că se iau 
numeroase măsuri naționale de protecție 
pentru a preveni comiterea de noi violențe 
împotriva femeilor, inclusiv violențele 
fizice, intimidarea, agresiunile sexuale, 
amenințările etc., statele membre, în 
conformitate cu Directiva ... a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din ...  de stabilire a standardelor minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității*, oferă începând 
cu data de aplicare a directivei respective 
sprijin și asistență de specialitate 
victimelor violenței împotriva femeilor și 
ale violențelor pe criterii de gen. 
____________
* JO L …., p. .

Or. en

Amendamentul 88
Luigi Berlinguer

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru nu scutește însă persoana 
protejată de efectuarea demersurilor 
legate de solicitarea asistenței judiciare în 
statul membru de recunoaștere.
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Amendamentul 89
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Culegerea datelor

Pentru a dezvălui cauzele reale ale 
violenței și a elabora, pe baza faptelor, 
măsuri de protecție a victimelor, este 
esențial să dispunem de statistici fiabile și 
de date comparabile referitoare la 
fenomenul violenței, atât la nivel național, 
cât și la nivelul Uniunii. În acest scop, 
statele membre culeg date referitoare la 
numărul de ordine europene de protecție 
solicitate, emise și executate, date 
referitoare la încălcările măsurilor de 
protecție adoptate și informații despre 
toate tipurile de violențe, de exemplu 
violența domestică, căsătoriile forțate, 
mutilarea genitală a femeilor, violențele 
comise în numele „onoarei”, urmărirea 
cu scopul de hărțuire și hărțuirea. De 
asemenea, se culeg date referitoare la 
victimele terorismului și ale criminalității 
organizate și se diferențiază în funcție de 
gen. Toate datele menționate anterior se 
transmit anual atât Parlamentului 
European, cât și Comisiei.

Or. en


