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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných 
opatření v občanských věcech
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0276),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2  a článek 81 odst. 2 písm. a), e) a f) Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0128/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
XX března 20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne XX března 20122,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví podle článku 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také 
parlamentům členských států.

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie si stanovila za cíl 
udržovat a rozvíjet prostor svobody, 
bezpečnosti a práva usnadňující přístup 
ke spravedlnosti, zejména uplatňováním 
zásady vzájemného uznávání soudních 
a mimosoudních rozhodnutí v občanských 
věcech . Za účelem postupného vytvoření 
takového prostoru by Unie měla schválit 
mimo jiné i nástroje týkající se justiční 
spolupráce v občanských věcech, zejména 
je-li to zapotřebí k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

(1) Evropská unie si stanovila za cíl 
udržovat a rozvíjet prostor svobody, 
bezpečnosti a práva usnadňující přístup 
ke spravedlnosti, zejména uplatňováním 
zásady vzájemného uznávání soudních 
a mimosoudních rozhodnutí v občanských 
věcech. Za účelem postupného vytvoření 
takového prostoru by Unie měla schválit 
mimo jiné i nástroje týkající se justiční 
spolupráce v občanských věcech, zejména 
je-li to zapotřebí k řádnému fungování 
vnitřního trhu a k tomu, aby občané Unie 
mohli plně uplatňovat své právo volně 
se pohybovat a pobývat na území 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V souladu se Stockholmským 
programem, který přijala Evropská rada 
na své schůzi konané ve dnech 10. 
a 11. prosince 2009, a s akčním plánem 
Komise, jehož prostřednictvím se tento 
program uplatňuje, by se mělo vzájemné 
uznávání rozšířit na všechny typy 
rozsudků a rozhodnutí právní povahy, 
které mohou mít v závislosti 
na příslušném právním systému správní 
či trestní charakter. Tento program 
rovněž vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zaměřily na to, jak zlepšit legislativu 
a opatření pro praktickou podporu 
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ochrany obětí. Rovněž zdůrazňuje, 
že obětem zločinu je třeba nabídnout 
zvláštní ochranná opatření, která by měla 
být účinná v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Ve svém usnesení ze dne 
26. listopadu 2009 o odstraňování násilí 
páchaného na ženách1 vyzval Evropský 
parlament členské státy, aby zdokonalily 
své vnitrostátní právní předpisy a politiku 
zaměřenou proti všem formám násilí 
páchaného na ženách a aby učinily kroky 
k odstranění příčin tohoto násilí, a to 
nejen prostřednictvím preventivních 
opatření, a vyzval Unii, aby zajistila právo 
na pomoc a podporu všem obětem násilí. 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
10. února 2010 o rovnosti žen a mužů 
v Evropské unii – 20092 podporuje návrh 
na zavedení evropského příkazu 
k ochraně obětí.
___________
1 Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 53.
2 Úř. věst. C 341 E, 16.12.10, s. 35.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Ve svém usnesení ze dne 5. dubna 
2011 o prioritách a základních rysech 
nového rámce politiky EU pro boj proti 
násilí páchanému na ženách1 Evropský 
parlament zdůraznil, že občanská 
společnost, zejména nevládní organizace, 
ženská sdružení a další veřejné 
i soukromé dobrovolnické organizace 
poskytující podporu obětem násilí 
a nabízejí velmi hodnotné služby, 
především tím, že pomáhají ženským 
obětem, a mělo by se jim tudíž 
od členských států dostat podpory. 
Evropský parlament v tomto usnesení 
zdůraznil také význam vhodného 
vzdělávání všech odborníků pracujících 
s ženami, které se staly oběťmi genderově 
podmíněného násilí, a to zejména 
odborníků zastupujících právní systém 
a systém vymáhání práva.
_________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Odůvodnění

Činnost občanské společnosti, zejména nevládních organizací, ženských sdružení a dalších 
dobrovolnických organizací, má pro podporu obětí i pro jejich posttraumatickou péči velký 
význam, a je tudíž nezbytnou součástí činnosti vnitrostátních orgánů. Členské státy se proto 
vyzývají, aby tyto organizace podporovaly.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Rada ve svém usnesení ze dne 
10. června 2011 o plánu posílení práv 
a ochrany obětí, zejména v trestním 
řízení1, uvedla, že na úrovni Evropské 
unie je třeba podniknout kroky zaměřené 
na posílení práv a ochrany obětí trestných 
činů, a vyzvala Komisi, aby za tímto 
účelem předložila příslušné návrhy. 
V tomto rámci by měl být vytvořen 
mechanizmus, který by zajistil vzájemné 
uznávání rozhodnutí o opatřeních 
na ochranu obětí trestných činů mezi 
členskými státy. Podle tohoto usnesení by 
uvedené nařízení týkající se vzájemného 
uznávání ochranných opatření 
v občanských věcech měl doplnit 
mechanizmus vzájemného uznávání 
ochranných opatření v trestních věcech, 
který je cílem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 
13. prosince 2011 o evropském 
ochranném příkazu2.
__________
1 Úř. věst. C 187, 28.6.2011, s. 1.
2 Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2e) Smyslem tohoto nařízení je posílit 
práva obětí v Unii. Při uplatňování tohoto 
nařízení by členské státy měly zohlednit 
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práva udělená směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se zavádějí 
minimální normy pro práva, podporu 
a ochranu obětí trestného činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rozdíly mezi vnitrostátním pravidly, 
jimiž se řídí ochranná opatření, brání 
náležitému fungování vnitřního trhu. 
Ustanovení k zajištění rychlého 
a jednoduchého uznání a případně výkonu 
ochranných opatření z členských států, 
které jsou vázány tímto nařízením, jsou 
nezbytné k tomu, aby byla poskytnutá 
ochrana zachována, pokud daná osoba 
cestuje nebo se přestěhuje do jiného 
členského státu.

(3) Rozdíly mezi vnitrostátním pravidly, 
jimiž se řídí ochranná opatření, brání 
volnému pohybu občanů. Ustanovení 
k zajištění rychlého a jednoduchého uznání 
a případně výkonu ochranných opatření 
z členských států, které jsou vázány tímto 
nařízením, jsou nezbytné k tomu, aby byla 
poskytnutá ochrana zachována, pokud daná 
osoba cestuje nebo se přestěhuje do jiného 
členského státu. Tato ustanovení by měla 
rovněž zajistit, aby oprávněný výkon práva 
občanů Unie svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států podle 
čl. 3 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii 
a čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie nevedl k jakémukoli 
oslabení jejich ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na ochranná 
opatření přijatá v občanských řízeních bez 
ohledu na povahu orgánu, kterým může být

Toto nařízení se vztahuje na ochranná 
opatření přijatá v občanských věcech bez 
ohledu na povahu orgánu, kterým může být 
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soud, tribunál nebo správní nebo jakýkoliv 
jiný orgán.

soud, tribunál nebo správní nebo jakýkoliv 
jiný orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení se týká ochranných 
opatření přijatých v zájmu ochrany osoby 
v situaci, kdy existují vážné důvody 
se domnívat, že je ohrožen její život, 
tělesná nebo duševní nedotknutelnost 
a důstojnost, osobní svoboda a bezpečnost 
nebo sexuální integrita, přičemž tato 
ochrana by měla spočívat například 
v zabránění jakékoli formě domácího 
násilí, obtěžování, únosům, 
pronásledování a jiným formám 
nepřímého nátlaku. Je třeba zdůraznit, 
že toto nařízení se týká ochranných 
opatření, jejichž cílem je ochrana všech 
obětí, včetně obětí genderově 
podmíněného násilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S ohledem na zásadu vzájemného 
uznávání, na níž se zakládá toto nařízení, 
by veškerá úřední sdělení týkající se 
ochranného opatření měla být pokud 
možno činěna mezi příslušnými úřady 
členského státu původu a uznávajícího 
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členského státu. Má-li se zajistit účinná 
a pohotová přeshraniční ochrana proti 
případným hrozbám, je třeba, aby přijatá 
ochranná opatření a vydaná osvědčení 
byla zaznamenána i v celounijní databázi, 
která vnitrostátním orgánům zaručí 
bezpečný a rychlý přístup k požadovaným 
informacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Zrušení prozatímních formalit by 
měly doprovázet nezbytné záruky, jejichž 
cílem bude především zajistit naprosté 
dodržování práva na obhajobu a práva 
na spravedlivý proces, jak je zakotveno 
v článku 6 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod 
a v článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Za tímto účelem by 
příslušné orgány členského státu původu 
měly zajistit, aby osvědčení nebylo vydáno 
dříve, než bude zaručeno právo osoby, 
která představuje nebezpečí, 
na spravedlivý proces.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Aniž by bylo dotčeno právo 
chráněné osoby uplatnit ochranné 
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opatření přímo v jiném členském státě, 
měl by orgán, který osvědčení vydává, 
v každém případě toto osvědčení předat 
příslušnému orgánu uznávajícího 
členského státu. Tento postup by měl 
zajistit, aby záruka poskytnutá chráněné 
osobě zůstala zachována v každém jiném 
členském státě, do nějž se chráněná osoba 
přesune, a to i v případě, že tato osoba 
neměla možnost v členském státě, kde 
mělo k uznání dojít, nalézt nebo 
kontaktovat příslušný orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) Vzhledem k rozdílným právním 
tradicím členských států nemusí být 
ochranné opatření přijaté v členském státě 
původu známo v uznávajícím členském 
státě. V takových případech by příslušný 
orgán uznávajícího členského státu měl 
dané ochranné opatření co nejvíce 
přizpůsobit opatření, jež je známo v jeho 
vnitrostátním právu, má stejné účinky 
a sleduje podobné cíle a zájmy. Příslušný 
orgán uznávajícího členského státu může 
v souladu se svým vnitrostátním právem 
uplatnit opatření občanského, správního 
či trestního práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12e) V souvislosti s prováděním tohoto 
nařízení by měly členské státy učinit 
nezbytné kroky k zajištění toho, aby 
chráněná osoba nemusela hradit finanční 
náklady spojené s uznáním ochranného 
opatření v jiném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Osvědčení by nemělo podléhat 
odvolání. Pokud je však ochranné opatření 
pozastaveno nebo odvoláno v prvním 
členském státě, měl by příslušný orgán 
v druhém členském státě na návrh osoby, 
která představuje nebezpečí, uznání a/nebo 
výkon ochranného opatření pozastavit nebo 
odvolat.

(13) Osvědčení by nemělo podléhat 
odvolání. Pokud je však ochranné opatření 
pozastaveno nebo odvoláno v prvním 
členském státě, měl by příslušný orgán 
v druhém členském státě uznání a/nebo 
výkon ochranného opatření pozastavit nebo 
odvolat.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V případě, kdy je třeba chráněné 
osobě nebo osobě, která představuje 
nebezpečí, poskytnout informace podle 
tohoto nařízení, je třeba tyto informace 
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v příslušných případech poskytnout 
rovněž právnímu zástupci, opatrovníkovi 
či mentorovi této osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Současně by se mělo náležitě 
zohlednit, že chráněná osoba potřebuje 
obdržet informace a pomoc v přístupné 
a srozumitelné formě. Uvedené informace 
a pomoc by měly být poskytovány 
jednoduchým a srozumitelným jazykem. 
Mělo by se rovněž zajistit, aby 
se chráněná osoba dorozuměla 
při jakémkoli styku s příslušnými orgány. 
V této souvislosti by měla být u chráněné 
osoby zohledněna její znalost jazyka 
používaného k poskytování informací, její 
věk, vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 
či tělesné poškození, např. zraku či 
sluchu. Zřetel je třeba brát i na jakákoli 
omezení, co se týče schopnosti chráněné 
osoby sdělovat informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Při postupech uznávání a výkonu 
ochranných opatření by měly příslušné 
orgány náležitě zohlednit potřeby 
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chráněných osob, a to i osob se zvláštními 
potřebami, jako jsou nezletilí či osoby 
se zdravotním postižením nebo oběti 
genderově podmíněného násilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13d) Členské státy a Komise by měly 
informace o volném pohybu ochranných 
opatření a jednotném osvědčení šířit 
prostřednictvím vzdělávacích a osvětových 
kampaní o ochraně obětí, které budou 
ve vhodných případech pořádat 
ve spolupráci s organizacemi na podporu 
obětí. Komise by měla v zájmu zvýšení 
povědomí o této problematice poskytovat 
prostřednictvím portálu e-Justice 
informace týkající se ochranných opatření 
dostupných v jednotlivých členských 
státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13e) Členské státy by měly uznat, 
povzbuzovat a podporovat práci občanské 
společnosti zaměřené na pomoc obětem, 
a to i obětem genderově podmíněného 
násilí, a vytvořit účinné metody 
spolupráce. Členské státy by měly umožnit 
kontakt mezi chráněnými osobami 
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a těmito organizacemi zabývajícími se 
pomocí obětem při všech jednáních 
ohledně uznání a výkonu ochranných 
opatření. Asistenční služby uznávajícího 
členského státu by měly za tímto účelem 
chráněným osobám o těchto organizacích, 
které jim jsou schopny pomoci, poskytovat 
informace a odkazovat je na ně.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13f) Členské státy by měly poskytnout 
školení úředníkům, kteří se mohou dostat 
do styku s případy, kdy je tělesná 
a duševní nedotknutelnost, důstojnost, 
osobní svoboda a bezpečnost nebo 
sexuální integrita považována 
za ohroženou, a to se zvláštním zřetelem 
k případům násilí páchaného na ženách 
a k možnostem spolupráce 
s organizacemi, které nabízejí podporu 
obětem a které se při poskytování této 
pomoci přizpůsobují konkrétním 
potřebám ochráněných osob. Členské 
státy by měly rovněž pro účely tohoto 
školení zajistit přímý kontakt mezi 
příslušnými orgány různých členských 
států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13g) Členské státy se vyzývají, aby 
při provádění tohoto nařízení zohlednily 
práva a zásady zakotvené v Úmluvě 
Organizace spojených národů z roku 1979 
o odstranění všech forem diskriminace 
žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13h) Dne 7. dubna 2011 přijala Rada 
Evropy Úmluvu o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu, která stanovuje vysoké 
normy pro prevenci genderově 
podmíněného násilí, pomoc obětem násilí, 
pro jejich ochranu a pro trestní stíhání 
pachatelů tohoto násilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13i) Osobní údaje zpracované podle 
tohoto nařízení by měly být chráněny 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, kterými se provádí směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů1.
________
Úř. věst. L 281, 23.11.95, s. 31.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení dodržuje základní práva 
a ctí zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o zajištění práv na obhajobu
a spravedlivý proces, jak je stanoveno
v článku 47 této listiny. Toto nařízení musí 
být uplatňováno v souladu s těmito právy 
a zásadami.

(15) Toto nařízení dodržuje základní práva 
a ctí zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o zajištění práva na důstojnost, 
život, tělesnou i duševní nedotknutelnost,  
o zajištění svobody a bezpečnosti, 
respektování soukromého a rodinného 
života, ochrany osobních údajů, 
vlastnictví, rovnosti žen a mužů, práv 
dítěte, práv starších osob a osob se 
zdravotním postižením a o zajištění 
svobody pohybu a pobytu a práva
na obhajobu a práva na spravedlivý proces, 
jak je stanoveno v článku 47 této listiny.
Toto nařízení musí být uplatňováno 
v souladu s těmito právy a zásadami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Kapitola I – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti, definice a příslušnost Cíl, oblast působnosti, definice 
a příslušnost

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1 Cíl
Toto nařízení stanovuje pravidla, která 
umožňují orgánu v členském státě, v němž 
bylo vydáno ochranné opatření s cílem 
chránit určitou osobu, existují-li vážné 
důvody se domnívat, že je ohrožen její 
život, tělesná nebo duševní 
nedotknutelnost a důstojnost, osobní 
svoboda a bezpečnost nebo sexuální 
integrita, vydat osvědčení umožňující 
příslušnému orgánu v jiném členském 
státě poskytovat ochranu dotyčné osobě 
na území tohoto členského státu i nadále.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na ochranná 
opatření přijatá v občanských věcech bez 

Toto nařízení se vztahuje na ochranná 
opatření přijatá v občanských věcech bez 
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ohledu na povahu přijímajícího orgánu. 
Není použitelné na ochranná opatření, 
na něž se vztahuje nařízení (ES) 
č. 2201/2003.

ohledu na povahu přijímajícího orgánu, 
který vydává osvědčení. Není použitelné 
na ochranná opatření, na něž se vztahuje 
nařízení (ES) č. 2201/2003 nebo ochranná 
opatření upravená směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 
13. prosince 2011 o evropském 
ochranném příkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „ochranným opatřením“ jakékoliv 
rozhodnutí bez ohledu na jeho název, které 
je preventivní a dočasné povahy a jež bylo 
přijato orgánem v členském státě v souladu 
s jeho vnitrostátním právem s cílem chránit 
určitou osobu, pokud existují závažné 
důvody považovat tělesnou a/nebo duševní 
nedotknutelnost nebo svobodu této osoby 
za ohroženou. Patří sem i opatření, jež jsou 
nařízena, aniž by byla předvolána osoba, 
která představuje nebezpečí.

a) „ochranným opatřením“ jakékoliv 
rozhodnutí bez ohledu na jeho název, které 
je preventivní a dočasné povahy a jež bylo 
přijato orgánem v členském státě v souladu 
s jeho vnitrostátním právem s cílem chránit 
určitou osobu, pokud existují závažné 
důvody považovat život, tělesnou a/nebo 
duševní nedotknutelnost, důstojnost, 
osobní svobodu a bezpečnost nebo
sexuální integritu této osoby za ohrožené.
Patří sem i opatření, jež jsou nařízena, aniž 
by byla předvolána osoba, která 
představuje nebezpečí.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li oběti, včetně obětí sexuálního násilí a násilí páchaného mezi nejbližšími osobami, 
požívat nejvyššího stupně ochrany, je důležité zajistit, aby příslušné orgány ve všech 
členských státech chránily a zohledňovaly základní práva, jako je právo na důstojnost, osobní 
svobodu, sexuální integritu a bezpečnost.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a – písm. iv a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) zákaz zveřejňování určitých osobních 
údajů chráněných osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „chráněnou osobou“ fyzická osoba, 
která je předmětem ochrany vyplývající 
z ochranného opatření přijatého členským 
státem původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „osobou, která představuje 
nebezpečí“, fyzická osoba, vůči níž bylo 
přijato ochranné opatření uvedené 
v písmenu a);

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušnými orgány jsou orgány členského 
státu, kde je ohrožena tělesná a/nebo 
duševní nedotknutelnost nebo svoboda.

Příslušnými orgány jsou orgány členského 
státu, kde je ohrožen život, tělesná a/nebo 
duševní nedotknutelnost, důstojnost, 
osobní svoboda a bezpečnost nebo
sexuální integrita.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Strana, která se hodlá v jiném členském 
státě dovolávat ochranného příkazu 
uznaného podle tohoto článku předloží 
orgánům uznávajícího členského státu 
osvědčení vydané v souladu s tímto 
článkem.

1. Strana, která se hodlá v jiném členském 
státě dovolávat ochranného opatření,
předloží orgánům uznávajícího členského 
státu osvědčení vydané v souladu s tímto 
článkem, pokud toto osvědčení již 
nepředal příslušnému orgánu 
uznávajícího členského státu příslušný 
orgán členského státu původu.

Or. en

Odůvodnění

Úřední komunikace týkající se ochranných opatření by měla v co možná nejširší míře 
probíhat přímo mezi příslušnými orgány daných dvou členských států a chráněná osoba by jí 
neměla být zatěžována. Tento postup by měl zajistit, že ochrana poskytnutá chráněné osobě 
bude zachována v celé EU i v případě, že tato osoba se nebyla schopna s příslušným orgánem 
spojit.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členského státu původu 
vydají osvědčení s použitím standardního 
formuláře stanoveného v příloze, mimo 
jiné s uvedením popisu opatření, jenž je 
formulován tak, aby usnadňoval uznání a 
případně výkon v druhém členském státě.

2. Příslušné orgány členského státu původu 
vydají osvědčení s použitím standardního 
formuláře stanoveného v příloze, mimo 
jiné s uvedením:

a) popisu opatření, jenž je formulován tak, 
aby usnadňoval uznání a případně výkon 
v druhém členském státě; 

b) doby trvání a sankcí za případné 
porušení chráněného opatření;
c) případných informací ohledně toho, 
zda chráněné osobě byla poskytnuta 
právní pomoc v členském státě původu 
nebo zda byla tato osoba jakkoli 
osvobozena od placení souvisejících 
nákladů či výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud již bylo o ochranném opatření 
rozhodnuto, nemělo by se požadovat 
právní zastoupení pouze za účelem podání 
žádosti o osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Administrativní postup týkající se předání osvědčení a uznání a výkonu ochranných opatření 
by měl být jednoduchý a neměl by oběť dále výrazně zatěžovat, a to ani finančně. Proto by se 
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v případě, že už bylo o ochranném opatření rozhodnuto, nemělo po oběti požadovat, aby si 
zajistila právního zástupce pouze za účelem podání žádosti o osvědčení.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) z moci úřední v případě přeshraničních 
situací v době přijetí ochranného opatření.
Pro účely tohoto nařízení má věc 
přeshraniční rozměr s výjimkou případů, 
kde je tělesná a/nebo duševní 
nedotknutelnost nebo svoboda ohrožena 
výlučně v členském státě původu,

i) z moci úřední v případě přeshraničních 
situací v době přijetí ochranného opatření.
Pro účely tohoto nařízení má věc 
přeshraniční rozměr s výjimkou případů, 
kde jsou život, tělesná a/nebo duševní 
nedotknutelnost, důstojnost, osobní 
svoboda a bezpečnost nebo sexuální 
integrita ohroženy výlučně v členském 
státě původu,

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) na návrh chráněné osoby v jakémkoliv 
dalším případě. Při přijímání ochranného 
opatření členský stát původu informuje 
chráněnou osobu o možnosti požádat o 
osvědčení stanovené tímto nařízením.

ii) na návrh chráněné osoby v jakémkoliv 
dalším případě. Při přijímání ochranného 
opatření členský stát původu informuje 
chráněnou osobu o možnosti požádat 
o osvědčení stanovené tímto nařízením, 
pokud se tato osoba rozhodne odejít 
do jiného členského státu, a v příslušných 
případech ji poučí o možnosti podat tuto 
žádost před odchodem z území členského 
státu původu.

Po vydání osvědčení informuje příslušný 
orgán chráněnou osobu o tom, které 
orgány jsou příslušné pro uznání a výkon 
ochranného opatření v členském státě, 
v němž by mělo dojít k jeho uznání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Chráněná osoba, která se fyzicky 
nenachází v členském státě původu, má 
právo požádat o osvědčení prostřednictvím 
internetu nebo telefonicky, faxem či 
jakýmikoli jinými technickými prostředky, 
a vyhnout se tak nutnosti vracet se 
za tímto účelem do daného členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že situace, v níž se oběti nacházejí, bývá často nebezpečná, nemělo by 
se od nich požadovat, aby se vystavovaly dalšímu nebezpečí tím, že se budou vracet 
do členského státu původu, aby tam podaly žádost o vydání osvědčení. Chráněná osoba by 
měla mít možnost požádat o toto osvědčení po internetu, faxem nebo jinými technickými 
prostředky, což by rovněž obnášelo nižší náklady.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Aniž by byl dotčen odstavec 1, vydá-li 
příslušný orgán osvědčení podle odstavce 
3, okamžitě předá toto osvědčení 
příslušnému orgánu uznávajícího 
členského státu a zaznamená jej 
v celounijní databázi, která vnitrostátním 
orgánům zaručí bezpečný a rychlý přístup 
k požadovaným informacím.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zjednodušuje uznávání ochranných příkazů mezi členskými státy 
tím, že stanovuje mechanizmus pro automatické předávání osvědčení a přiznává chráněné 
osobě právo žádat o osvědčení ze zahraničí. Nejenže by se tím zajistilo rychlé uznávání 
a výkonu ochranných opatření, ale zjednodušily by se tak i administrativní postupy, což by 
vedlo ke snížení zátěže chráněných osob.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány uznávajícího členského 
státu mohou případně požadovat přepis 
nebo překlad obsahu osvědčení v souladu 
s článkem 15.

4. Příslušné orgány uznávajícího členského 
státu mohou případně požadovat, aby 
příslušné orgány členského státu původu 
poskytly přepis nebo překlad obsahu 
osvědčení v souladu s článkem 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud není ochranné opatření známé
v uznávajícím členském státě, příslušný 
orgán v tomto členském státě v největší 
možné míře přizpůsobí ochranné opatření 
ekvivalentu známému v rámci svého práva, 
se kterým jsou spojeny rovnocenné účinky 
a které sleduje obdobný účel a zájmy.

Pokud není ochranné opatření známo 
v uznávajícím členském státě, příslušný 
orgán v tomto členském státě v největší 
možné míře přizpůsobí ochranné opatření 
ekvivalentu známému v rámci svého práva, 
se kterým jsou spojeny rovnocenné účinky 
a které sleduje obdobný účel a zájmy
a které rovněž zaručí stejnou úroveň 
ochrany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jí nebyl doručen návrh na zahájení 
řízení nebo jiná rovnocenná písemnost 
v dostatečném předstihu a takovým 
způsobem, který jí umožňuje přípravu 
na svou obhajobu; 

a) jí nebyl doručen návrh na zahájení řízení 
nebo jiná rovnocenná písemnost 
v konkrétní lhůtě stanovené 
vnitrostátními právními předpisy
a takovým způsobem, který jí umožňuje 
přípravu na svou obhajobu; 

Or. en

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je vyhnout se zbytečným odkladům ve vydávání 
osvědčení, které mohou chráněnou osobu uvést do nebezpečné situace.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán uznávajícího členského 
státu může na návrh osoby, která 
představuje nebezpečí, odmítnout uznání 
ochranného opatření přijatého ve státě 
původu, pokud je v rozporu se soudním 
rozhodnutím přijatým v uznávajícím 
členském státě.

1. Příslušný orgán uznávajícího členského 
státu může buď z vlastního podnětu nebo 
na návrh osoby, která představuje 
nebezpečí, odmítnout uznání ochranného 
opatření přijatého ve státě původu, pokud 
je v rozporu se soudním rozhodnutím 
přijatým v uznávajícím členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je ochranné opatření pozastaveno 2. Pokud je ochranné opatření pozastaveno 



PR\894575CS.doc 29/38 PE483.787v01-00

CS

nebo odvoláno v členském státě původu, 
příslušný orgán v uznávajícím členském 
státě na návrh osoby, která představuje 
nebezpečí, uznání a případně výkon 
ochranného opatření pozastaví nebo 
odvolá. Návrh se podává na vzorovém 
formuláři uvedeném v příloze II.

nebo odvoláno v členském státě původu, 
příslušný orgán v uznávajícím členském 
státě na návrh příslušných orgánů 
členského státu původu osoby, která 
představuje nebezpečí, uznání a případně 
výkon ochranného opatření pozastaví nebo 
odvolá. Návrh se podává na vzorovém 
formuláři uvedeném v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členského státu původu 
bez prodlení a v souladu s právem tohoto 
členského státu oznámí osobě, která 
představuje riziko, a chráněné osobě:

1. Příslušné orgány členského státu původu 
bez prodlení a v souladu s právem tohoto 
členského státu oznámí osobě, která 
představuje riziko, chráněné osobě 
a v případě potřeby jejich právnímu 
zástupci, opatrovníkovi či mentorovi:

(i) vydání ochranného opatření, i) vydání evropského osvědčení,
(ii) případně odpovídající opatření výkonu, ii) případně odpovídající opatření výkonu,

(iii) případně sankce v případě porušení 
ochranného opatření,

iii) případně sankce v případě porušení 
ochranného opatření,

(iv) jakékoliv pozastavení nebo odvolání 
ochranného opatření.

iv) jakékoliv pozastavení, odvolání nebo 
přezkum ochranného opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží odstranit veškerou nejednoznačnost, která by mohla 
vyplývat z rozdílů mezi právními systémy členských států. V některých právních systémech 
se opatrovník a mentor chráněné osoby nepovažují za stranu jednání. Cílem pozměňovacího 
návrhu proto je, aby se informace předávaly právnímu zástupci v souladu s právními předpisy 
daného členského státu. Odráží tak podobná ustanovení směrnice o evropském ochranném 
příkazu.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po obdržení osvědčení podle článku 5 
předloženého chráněnou osobou oznámí 
příslušné orgány uznávajícího členského 
státu neprodleně a podle pravidel nařízení 
(ES) č. 1393/2007 osobě, která představuje 
nebezpečí, a chráněné osobě:

2. Po obdržení osvědčení podle článku 5 
oznámí příslušné orgány uznávajícího 
členského státu neprodleně a podle 
pravidel nařízení (ES) č. 1393/2007 osobě, 
která představuje nebezpečí, chráněné 
osobě a v případě potřeby jejich právnímu 
zástupci, opatrovníkovi či mentorovi, a to 
v souladu s článkem 15:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží odstranit veškerou nejednoznačnost, která by mohla 
vyplývat z rozdílů mezi právními systémy členských států. V některých právních systémech 
se opatrovník a mentor chráněné osoby nepovažují za stranu jednání. Cílem pozměňovacího 
návrhu proto je, aby se informace předávaly právnímu zástupci v souladu s právními předpisy 
daného členského státu. Odráží tak podobná ustanovení směrnice o evropském ochranném 
příkazu.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) uznání ochranného opatření, i) uznání či neuznání ochranného opatření,

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v případě neuznání důvody tohoto 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) případně odpovídající opatření výkonu, (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) jakékoliv pozastavení nebo odvolání 
ochranného opatření.

iv) jakékoliv pozastavení, odvolání nebo 
přezkum ochranného opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 13. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při informování osoby, která podle 
odstavců 1 a 2 představuje nebezpečí, 
se řádně zohlední zájem chráněné osoby 
na tom, aby nebyla odhalena její adresa 
nebo jiné kontaktní údaje, které 
se nesmějí na příslušném oznámení 
objevit. V případě nutnosti však lze uvést 
místo pobytu, pokud je to nezbytné 
z důvodu zajištění právní jistoty, pokud jde 
o povinnost či omezení uvalené na osobu, 
která představuje nebezpečí.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s obecným duchem myšlenky ochrany osobního a rodinného života obětí trestných 
činů tento pozměňovací návrh zaručuje, aby nebylo možné odhalit žádné osobní údaje o oběti 
nebo její rodině bez předchozího schválení či zákonné povinnosti. Je naprosto nezbytné 
zajistit, aby oběť nebyla vystavována dalšímu riziku tím, že by byly její osobní údaje 
poskytnuty osobě, která představuje riziko.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě, že je ochranné opatření, 
na jehož základě bylo vydáno osvědčení, 
v členském státě původu pozastaveno nebo  
odvoláno, orgány tohoto členského státu 
informují okamžitě také orgány 
uznávajících členských států, pokud jsou 
známy, a v souladu s čl. 12 odst. 2 podají 
příslušné žádosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Každá událost, která vede k povinnosti 
poskytnout informace podle tohoto 
článku, se zaznamená do databáze 
uvedené v čl. 5 odst. 3b.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit účinná a pohotová přeshraniční ochrana proti případným hrozbám všem 
obětem, bylo by nanejvýš vhodné vytvořit celounijní databázi ochranných opatření 
a vydaných osvědčení, která by vnitrostátním orgánům zaručila bezpečný a rychlý přístup 
k požadovaným informacím.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 – Přepis a překlad Článek 15 – Tlumočení, přepis a překlad

Chráněné osoby mají právo na pomoc, 
která by jim umožnila dorozumět se 
při jakémkoli nezbytném styku 
s příslušnými orgány, a to včetně případů, 
kdy jim jsou poskytovány informace 
a pomoc.

Je-li podle tohoto nařízení vyžadován 
přepis nebo překlad, provede se 
do úředního jazyka nebo do jednoho 
z úředních jazyků uznávajícího členského 
státu nebo do jakéhokoliv jazyka, který 
uznávající členský stát určil jako přijatelný. 
Každý překlad podle tohoto nařízení musí 
být proveden osobou oprávněnou provádět 
překlady v jednom z členských států.

Je-li podle tohoto nařízení vyžadován 
přepis nebo překlad, provedou jej 
příslušné orgány členského státu původu, 
a to do úředního jazyka nebo do jednoho 
z úředních jazyků uznávajícího členského 
státu nebo do jakéhokoliv jazyka, který 
uznávající členský stát určil jako přijatelný. 
Každý překlad podle tohoto nařízení musí 
být proveden osobou oprávněnou provádět 
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překlady v jednom z členských států.

Pokud chráněné osoby nerozumějí jazyku, 
v němž probíhá řízení týkající se uznání 
a vymahatelnosti ochranných opatření, 
či tímto jazykem nemluví, zajistí orgány 
uznávajícího členského státu překlad, 
příp. tlumočení s přihlédnutím 
ke konkrétním potřebám za dané situace.
V každém jednotlivém případě
se uznávající členský stát ujistí, zda 
chráněné osoba nepotřebuje při styku 
s příslušnými orgány překlad, 
příp. tlumočení.

Or. en

Odůvodnění

Jazyk a způsob, jakým orgány komunikují s oběťmi, má zásadní význam. V tomto 
pozměňovacím návrhu kladou zpravodajové důraz na to, že je nutné, aby se chráněným 
osobám dostalo informací a pomoci ve snadno srozumitelné formě a v jazyce, kterému 
rozumějí, a to s přihlédnutím k jejich potřebám. Písemnosti a překlady musejí být 
vypracovány v jazyce, kterému oběť jednoznačně rozumí. Mělo by se rovněž náležitě 
přihlédnout ke všem omezením, která má chráněná osoba, pokud jde o její schopnost sdělovat 
informace a dorozumět se, včetně zhoršeného sluchu a zraku, nedostatečné gramotnosti 
a snížení emočních a intelektuálních schopností.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a – Právo na podporu
Chráněné osoby mohou využívat práva 
na přístup k podpůrným službám 
poskytovaným obětem, jak je stanoveno 
v článku 7 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se zavádějí 
minimální pravidla pro práva, podporu 
a ochranu obětí trestného činu, od data 
jejího vstupu v platnost, mj. zejména 
právo na informace, poradenství 
a podporu, právo na informace o službách 
odborníků a na jejich zprostředkování, 
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právo na emoční a psychickou podporu 
a právo získat informace o finančních 
a praktických otázkách. To se vztahuje 
i na chráněné osoby, které se staly obětí 
genderově podmíněného násilí. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí, že přístup k podpoře není pouze právem obětí, ale také 
základním prvkem zlepšování jejich sociálně-ekonomické situace. V tomto návrhu je uvedena 
celá řada práv, která je nutné zajistit a která jsou pro oběti nezbytná s ohledem na zlepšení 
jejich psychického stavu, včetně práva na informace o správních a finančních otázkách. 
Zdůrazněna jsou práva chráněných osob, které jsou obětí genderově podmíněného násilí.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 17. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Chráněná osoba může požádat také 
o osvědčení podle čl. 5 odst. 3 bodu ii), 
pokud jde o ochranné opatření přijaté 
před vstupem tohoto nařízení v platnost, 
a toto osvědčení získat, pokud je v den, 
kdy podala žádost o osvědčení, toto 
ochranné opatření stále v platnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a – Shromažďování údajů
S cílem usnadnit hodnocení provádění 
tohoto nařízení sdělí členské státy Komisi 
příslušné údaje ohledně uplatňování 
vnitrostátních postupů při vydávání 
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osvědčení podle článku 5 a jejich 
předávání mezi příslušnými orgány. Tyto 
údaje zahrnují alespoň informace o počtu 
ochranných opatření a požadovaných, 
vydaných či uznaných osvědčení a o počtu 
zamítnutých, pozastavených či odňatých 
osvědčení a dále o důvodech takového 
zamítnutí či odejmutí, s řádným ohledem 
na základní zásady ochrany soukromí 
a osobních údajů. Tyto údaje poskytují 
podle možnosti informace o druhu 
chování, na němž se osvědčení zakládají, 
včetně genderově podmíněného násilí, 
a uvádějí pohlaví chráněné osoby, pohlaví 
osoby, která představuje riziko, vztah mezi 
nimi a jejich věk.

Or. en

Odůvodnění

Shromažďování příslušných údajů členěných podle pohlaví, pokud jde o ochranná opatření, 
na něž se vztahuje toto nařízení, a o osvědčení požadovaná a vydaná v každém členském státě, 
by umožnilo hodnotit fungování systému vydávání osvědčení na základě důkazů a poskytlo by 
také informace o druhu chování, které vedlo k vydání ochranného opatření. To by bylo 
obzvlášť důležité při hodnocení případů genderově podmíněného násilí a při potírání násilí 
páchaného na ženách.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajové vítají návrh nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských 
věcech, které předložila Komise a které je součástí legislativního balíčku zaměřeného 
na upevnění práv obětí v EU, jenž navíc obsahuje návrh směrnice o právech, podpoře 
a ochraně obětí trestných činů.

Návrh Komise reaguje na potřebu přijmout komplexní evropský právní rámec, který by 
poskytl všem obětem trestných činů uznání a nejrozsáhlejší možnou ochranu na území 
Evropské unie. Návrh tohoto nařízení doplní směrnici o evropském ochranném příkazu, která 
zajišťuje vzájemné uznávání ochranných opatření v trestních věcech. Společné uplatňování 
obou těchto nástrojů (v oblasti trestního i občanského práva) umožní osobám, pro něž byl 
vydán ochranný příkaz, pohybovat se volně a svobodně na území EU, jak je uvedeno 
v článku 3 Smlouvy o Evropské unii, a v konečném důsledku povede k upevnění a dalšímu 
rozvoji prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 

Pokud jde o postupy vyplývající z uplatňování Lisabonské smlouvy, článek 51 jednacího řádu 
Parlamentu umožňuje, aby byly zprávy vypracovávány dvěma výbory společně. Tato zpráva 
čerpala z podnětů během rozprav ve Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví a ze spolupráce mezi oběma zpravodaji. 

Zjednodušení uznávání ochranných příkazů

Zpravodajové se domnívají, že je nezbytně nutné zajistit, aby osoba, které byla v jednom 
členském státě poskytnuta ochrana, tuto ochranu neztratila, pokud by se přesunula do jiného 
členského státu. Zpravodajové proto počítají s vytvořením mechanizmu, který by odstranil 
formality mezi členskými státy na základě používání standardizovaného mnohojazyčného 
formuláře, jenž by vydávající členský stát automaticky předal uznávajícímu členskému státu. 
To by zajistilo nejen urychlené a jednoduché uznání osvědčení, ale také vymahatelnost 
ochranných opatření. Tento mechanizmus umožní také zjednodušení správních postupů 
v případě obětí a zajistí jejich ochranu, kdykoli by cestovaly nebo se přestěhovaly do jiného 
členského státu. Zpravodajové by také rádi zajistili, aby v případě, že se chráněná osoba 
nenachází v členském státě původu, mohla požádat o osvědčení prostřednictvím internetu, 
faxem nebo jakýmikoli jinými technickými prostředky. Členským státům se také doporučuje, 
aby zajistily, že chráněná osoba nebude muset hradit finanční náklady spojené s uznáním 
ochranného opatření v jiném členském státě. Zpravodajové se navíc domnívají, že v případě, 
že už bylo rozhodnuto o ochranném opatření v členském státě, nemělo by se po chráněné 
osobě požadovat, aby si zajistila právního zástupce pouze za účelem podání žádosti 
o osvědčení. Vyjadřují se rovněž pro vytvoření celounijní databáze ochranných opatření 
a vydaných osvědčení, která by zaručila bezpečný a pohotový přístup orgánů členských států 
k požadovaným informacím, a tím i účinnou a rychlou přeshraniční ochranu proti případným 
hrozbám.

Řešení situace obětí genderově podmíněného násilí 

Zpravodajové podporují všeobecnou myšlenku regulace vzájemného uznávání ochranných 
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opatření, jsou však přesvědčeni, že je nutné se dále zabývat problematikou obětí genderově 
podmíněného násilí. S odkazem na ustanovení návrhu směrnice o právech obětí zpravodajové 
za tímto účelem podporují vytvoření specializovaných podpůrných služeb, které by byly 
doplňkem všeobecných služeb a které by pomáhaly obětem genderově podmíněného násilí 
zprostředkováním přístupu k základním informacím, psychické podpoře a poradenství 
v oblasti právní a finanční pomoci, která je dostupná na základě právních předpisů daného 
členského státu. Mají-li být lépe uspokojeny potřeby obětí genderově podmíněného násilí, 
navrhují zpravodajové, aby byly úředníci, kteří se mohou dostat do styku s případy, kdy by 
mohla být ohrožena tělesná a psychická nedotknutelnost a sexuální integrita (jde zejména 
o násilí páchané na ženách), řádně proškoleni. Zpravodajové oceňují práci občanské 
společnosti, zejména nevládních organizací, ženských sdružení a dalších dobrovolných 
organizací, které poskytují specializovanou podporu, přičemž doporučují členským státům, 
aby pokud jde o poskytování podpory obětem násilí, zejména ženám, práci těchto organizací 
podporovaly a spolupracovaly s nimi. 

Informace a překlady

Zpravodajové kladou důraz také na to, že je nutné, aby se chráněným osobám dostalo 
informací a pomoci ve snadno srozumitelné formě a v jazyce, kterému rozumějí, a to 
s přihlédnutím k jejich potřebám. Pokud chráněné osoby nerozumějí jazyku, v němž probíhá 
řízení týkající se uznání a vymahatelnosti ochranných opatření, či tímto jazykem nemluví, 
zpravodajové by rádi vyzvali příslušné orgány k tomu, aby zajistily snadno pochopitelný 
překlad, příp. tlumočení s přihlédnutím k potřebám oběti a k její situaci.

Osvětová činnost 

Zpravodajové se domnívají, že za účelem zajištění lepší informovanosti chráněných osob 
o jejich právech je důležité, aby členské státy do vzdělávacích a osvětových kampaní 
o ochraně obětí zahrnuly i informace o volném pohybu ochranných opatření a jednotném 
osvědčení. S cílem tuto stránku věci ještě více zdůraznit doporučují zpravodajové Komisi, aby 
příslušné informace o ochranných opatřeních, která jsou k dispozici v členských státech, 
uvedla na svém všeobecně přístupném portálu e-Justice.

Dopady z právního hlediska

Zpravodajové děkují za vysvětlení, která jim poskytla Komise prostřednictvím 
GŘ pro spravedlnost, a za plodnou výměnu názorů se stínovými zpravodaji a s dánským 
předsednictvím EU. Zpravodajové by rovněž chtěli vyjádřit své poděkování organizacím, 
sdružením a nevládním organizacím činným v oblasti práv, podpory a ochrany obětí trestných 
činů za jejich stanovisko.


