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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0276),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και στοιχεία (α), (ε) και (στ) του άρθρου 81, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0128/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις ΧΧ Μαρτίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ΧΧ 
Μαρτίου 20122,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και 
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, με τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ιδίως μέσω 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε 
αστικές υποθέσεις. Για την σταδιακή 
εγκαθίδρυση αυτού του χώρου η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει, μεταξύ άλλων, μέτρα 
σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, με τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ιδίως μέσω 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε 
αστικές υποθέσεις. Για την σταδιακή 
εγκαθίδρυση αυτού του χώρου η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει, μεταξύ άλλων, μέτρα 
σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και για να μπορούν να 
ασκούν πλήρως οι πολίτες της Ένωσης 
το δικαίωμά τους όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στο 
έδαφος των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, που υιοθετήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό 
του στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2009 και 
το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την 
εφαρμογή του προγράμματος αυτού,  η 
αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να 
επεκταθεί σε όλα τα είδη αποφάσεων 
δικαστικού χαρακτήρα οι οποίες, 
ανάλογα με το νομοθετικό σύστημα, 
μπορεί να είναι είτε  ποινικής είτε  
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διοικητικής φύσης. Καλούνται επίσης η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τρόπους βελτίωσης της 
νομοθεσίας και τα πρακτικά μέτρα 
στήριξης για την προστασία των 
θυμάτων. Στο πρόγραμμα επίσης 
επισημαίνεται ότι για τα θύματα 
αξιόποινων πράξεων  προβλέπονται 
μέτρα ειδικής προστασίας που πρέπει να 
είναι αποτελεσματικά σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών, καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις εθνικές νομοθεσίες και 
πολιτικές τους για την καταπολέμηση 
κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και 
να αναλάβουν δράσεις για την 
αντιμετώπιση των αιτιών της βίας κατά 
των γυναικών, ιδίως εφαρμόζοντας 
προληπτικά μέτρα και καλεί την Ένωση 
να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των 
θυμάτων βίας σε συνδρομή και στήριξη. 
Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 
20092 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – 2009 στηρίζει την πρόταση για 
την καθιέρωση της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας των θυμάτων.
___________
1 ΕΕ C 285 E, 21.10.2010, σ. 53.
2 ΕΕ C 341 E, 16.12.10, σ. 35.
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Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Στο ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 
2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και 
τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου 
πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών, 
ιδίως οι ΜΚΟ, οι ενώσεις γυναικών και 
άλλες δημόσιες και ιδιωτικές εθελοντικές 
οργανώσεις που παρέχουν στήριξη στα 
θύματα βίας, προσφέρει πολύτιμες 
υπηρεσίες, βοηθώντας κυρίως γυναίκες 
θύματα, και πρέπει να υποστηρίζεται από 
τα κράτη μέλη, και υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης 
όλων των επαγγελματιών που εργάζονται 
με γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω 
του φύλου τους, ιδίως των επαγγελματιών 
που εκπροσωπούν το νομικό σύστημα και 
το σύστημα επιβολής του νόμου.
_________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0127.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έργο της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των ΜΚΟ, των ενώσεων γυναικών και άλλων 
εθελοντικών οργανώσεων, έχει μεγάλη σημασία για τη στήριξη των θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αποκατάστασης, και αποτελεί συνεπώς αναγκαίο 
συμπλήρωμα του έργου των εθνικών αρχών. Από την άποψη αυτή, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να υποστηρίζουν τις εν λόγω οργανώσεις.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 
10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με οδικό 
χάρτη για την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
και της προστασίας των θυμάτων, ιδίως 
σε ποινικές διαδικασίες, επεσήμανε ότι θα 
πρέπει να αναληφθούν ενέργειες στο 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα και η 
προστασία των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων και κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για το 
σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος 
θα διασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση 
μεταξύ των κρατών μελών των 
αποφάσεων που αφορούν τα μέτρα 
προστασίας των θυμάτων. Σύμφωνα με 
το ψήφισμα, ο παρών κανονισμός, ο 
οποίος αφορά την αμοιβαία αναγνώριση 
μέτρων προστασίας σε αστικές 
υποθέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσει τον 
μηχανισμό για την αμοιβαία αναγνώριση 
των  μέτρων προστασίας που 
λαμβάνονται σε ποινικές υποθέσεις τον 
οποίον προβλέπει η οδηγία 2011/99/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
περί της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας.
__________
1 ΕΕ C 187, 28.06.2011, σ. 1.
2 ΕΕ C 338, 21.12.2011, σ. 2.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
θυμάτων στην Ένωση.  Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα που αναγνωρίζει η οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, τη 
στήριξη και την προστασία θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι διαφορές μεταξύ εθνικών κανόνων 
που διέπουν τα μέτρα προστασίας 
παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι διατάξεις που 
εξασφαλίζουν την ταχεία και απλή 
αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την 
εκτέλεση μέτρων προστασίας από κράτη 
μέλη τα οποία δεσμεύονται από τον 
παρόντα κανονισμό έχουν ζωτική σημασία 
για να διασφαλιστεί η διατήρηση της 
παρεχόμενης προστασίας όταν ένα 
πρόσωπο ταξιδεύει ή εγκαθίσταται σε άλλο 
κράτος μέλος.

(3) Οι διαφορές μεταξύ εθνικών κανόνων 
που διέπουν τα μέτρα προστασίας 
παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών. Οι διατάξεις που 
εξασφαλίζουν την ταχεία και απλή 
αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την 
εκτέλεση μέτρων προστασίας από κράτη 
μέλη τα οποία δεσμεύονται από τον 
παρόντα κανονισμό έχουν ζωτική σημασία 
για να διασφαλιστεί η διατήρηση της 
παρεχόμενης προστασίας όταν ένα 
πρόσωπο ταξιδεύει ή εγκαθίσταται σε άλλο 
κράτος μέλος. Οι διατάξεις αυτές θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η 
σύννομη άσκηση από τους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του δικαιώματός 
τους να κινούνται και να διαμένουν 
ελεύθερα εντός της επικράτειας των
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κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 21 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
θα έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε 
απώλεια της προστασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε 
αστικές διαδικασίες, οποιοσδήποτε και αν 
είναι ο χαρακτήρας της αρχής: δικαστήριο, 
διοικητική ή άλλη αρχή.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε 
αστικές υποθέσεις, οποιοσδήποτε και αν 
είναι ο χαρακτήρας της αρχής: δικαστήριο,
διοικητική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται 
για την προστασία προσώπου όταν 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να 
θεωρείται ότι απειλείται η ζωή του 
προσώπου αυτού, η σωματική ή ψυχική 
του ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, η 
προσωπική ελευθερία και ασφάλεια ή η 
γενετήσια ακεραιότητά του, 
αποτρέποντας, για παράδειγμα, κάθε 
μορφή ενδοοικογενειακής βίας,  
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παρενόχλησης, απαγωγής, 
παρενοχλητικής παρακολούθησης ή 
άλλες μορφές έμμεσου  καταναγκασμού. 
Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι ο 
παρών κανονισμός ισχύει για μέτρα 
προστασίας που στοχεύουν στην 
προστασία όλων των θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βίας 
λόγω φύλου.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Έχοντας υπόψη την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης επί της οποίας 
βασίζεται ο παρών κανονισμός, όλες οι 
επίσημες ανακοινώσεις που αφορούν ένα 
μέτρο προστασίας πρέπει να γίνονται 
άμεσα, στο μέτρο του δυνατού, ανάμεσα 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης και εκείνες του κράτους 
μέλους αναγνώρισης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
ταχεία διασυνοριακή προστασία έναντι 
πιθανών απειλών, τα λαμβανόμενα μέτρα 
προστασίας και τα εκδιδόμενα 
πιστοποιητικά καταχωρούνται επίσης σε 
βάση δεδομένων της Ένωσης η οποία 
εξασφαλίζει στις εθνικές αρχές ασφαλή 
και γρήγορη πρόσβαση στις απαιτούμενες 
πληροφορίες. 

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η κατάργηση ενδιάμεσων 
διατυπώσεων θα πρέπει να συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα μέτρα διαφύλαξης 
που στοχεύουν ειδικότερα στη 
διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης και δίκαιης 
δίκης, όπως διακηρύσσεται στο άρθρο 6 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και στο άρθρο 47 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης θα πρέπει να βεβαιώνονται 
ότι το πιστοποιητικό δεν εκδίδεται παρά 
μόνον εφόσον έχει εξασφαλιστεί το 
δικαίωμα δίκαιης δίκης του προσώπου 
που συνιστά απειλή.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Κατά παρέκκλιση από το δικαίωμα 
του προστατευόμενου προσώπου να 
επικαλεστεί το μέτρο προστασίας άμεσα 
σε άλλο κράτος μέλος, η αρχή που εκδίδει 
το πιστοποιητικό θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να το διαβιβάσει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αναγνώρισης. Η διαδικασία αυτή πρέπει 
να διασφαλίζει ότι η εγγύηση που 
παρέχεται στο προστατευόμενο πρόσωπο 
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διατηρείται και σε οιοδήποτε άλλο 
κράτος μέλος στο οποίο κινείται το 
προστατευόμενο πρόσωπο, ακόμη και 
όταν το πρόσωπο αυτό δεν είναι σε θέση 
να εντοπίσει την αρμόδια αρχή στο οικείο 
κράτος μέλος αναγνώρισης ή να 
επικοινωνήσει με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορετικών νομικών παραδόσεων των 
κρατών μελών, το μέτρο προστασίας που 
λαμβάνεται στο κράτος μέλος προέλευσης 
μπορεί να μην προβλέπεται στο κράτος 
μέλος αναγνώρισης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή στο κράτος 
μέλος αναγνώρισης θα πρέπει, στο μέτρο 
του δυνατού, να προσαρμόσει το μέτρο 
προστασίας σε κάποιο που προβλέπεται 
από το εσωτερικό της δίκαιο και το οποίο 
έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και 
επιδιώκει ανάλογους στόχους και 
συμφέροντα. Η αρμόδια αρχή στο κράτος 
μέλος αναγνώρισης δύναται να 
εφαρμόσει, σύμφωνα με το εσωτερικό της 
δίκαιο, μέτρα αστικής, διοικητικής ή 
ποινικής φύσεως.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε το προστατευόμενο πρόσωπο 
να μην επιβαρύνεται με την οικονομική 
δαπάνη που σχετίζεται με την 
αναγνώριση του μέτρου προστασίας σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το πιστοποιητικό αυτό δεν θα πρέπει 
να επιδέχεται προσφυγής. Ωστόσο, αν το 
μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί 
στο πρώτο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή 
του δεύτερου κράτους μέλους, θα πρέπει, 
μετά από αίτηση του προσώπου που 
συνιστά απειλή, να αναστείλει ή να 
ανακαλέσει την αναγνώριση και/ή την 
εκτέλεση του μέτρου προστασίας.

(13) Το πιστοποιητικό αυτό δεν θα πρέπει 
να επιδέχεται προσφυγής. Ωστόσο, αν το 
μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί 
στο πρώτο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή 
του δεύτερου κράτους μέλους, θα πρέπει 
να αναστείλει ή να ανακαλέσει την 
αναγνώριση και/ή την εκτέλεση του 
μέτρου προστασίας.

Or. en



PE483.787v01-00 16/43 PR\894575EL.doc

EL

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Εάν, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, θα πρέπει να υπάρξει 
ενημέρωση προς το προστατευόμενο 
πρόσωπο ή προς το πρόσωπο που 
συνιστά απειλή, την ενημέρωση αυτή θα 
πρέπει, ενδεχομένως, να λάβει επίσης και 
ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο έχων την 
επιμέλεια ή ο κηδεμόνας του 
ενδιαφερόμενου προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Θα πρέπει επίσης να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στην ανάγκη να 
παρασχεθούν στο προστατευόμενο 
πρόσωπο πληροφορίες και βοήθεια κατά 
τρόπο εύληπτο και κατανοητό. Οι 
πληροφορίες και η βοήθεια θα πρέπει να 
παρέχονται σε γλώσσα απλή και 
κατανοητή. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται μέτρα ώστε το 
προστατευόμενο πρόσωπο να γίνεται 
κατανοητό κατά τις επαφές του με τις 
αρμόδιες αρχές.   Ως προς αυτό, πρέπει 
να εξετάζονται η γνώση της γλώσσας που 
χρησιμοποιείται για την παροχή 
πληροφοριών από το προστατευόμενο 
πρόσωπο, η ηλικία του, η ωριμότητα, οι 
πνευματικές και συναισθηματικές του 
ικανότητες, το επίπεδο στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και κάθε νοητική ή 
σωματική ανεπάρκεια που σχετίζεται, για 
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παράδειγμα, με την όραση ή την ακοή. 
Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τυχόν περιορισμοί της δυνατότητας 
προστατευόμενου προσώπου να 
κοινοποιεί πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13γ) Στο πλαίσιο των διαδικασιών για 
την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων 
προστασίας, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν 
να εξετάζουν δεόντως τις ανάγκες των  
προστατευόμενων προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων  των ατόμων  με 
ειδικές ανάγκες, όπως οι ανήλικοι ή τα 
άτομα με αναπηρίες ή τα θύματα βίας 
λόγω φύλου.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13δ) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον διεθνικό χαρακτήρα των μέτρων 
προστασίας και το ενιαίο πιστοποιητικό 
στις εκπαιδευτικές εκστρατείες και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την προστασία των θυμάτων τις 
οποίες οργανώνουν σε συνεργασία, 
ενδεχομένως, με οργανώσεις υποστήριξης 
των θυμάτων. Προκειμένου να αυξηθεί η 
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ευαισθητοποίηση, η Επιτροπή πρέπει 
ειδικότερα να προωθεί μέσω της 
Διαδικτυακής της Πύλης Ηλεκτρονικής 
Δικαιοσύνης πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα προστασίας που προβλέπονται στα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13ε) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
αναγνωρίζουν, ενθαρρύνουν και 
υποστηρίζουν το έργο της κοινωνίας των
πολιτών όσον αφορά τη στήριξη των 
θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
θυμάτων βίας λόγω φύλου, και να 
καθιερώνουν αποτελεσματικές μεθόδους 
συνεργασίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των 
προστατευομένων προσώπων και αυτών 
των οργανώσεων στήριξης των θυμάτων 
σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται 
με την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων 
προστασίας.  Για το σκοπό αυτό, οι 
υπηρεσίες παροχής βοήθειας του κράτους 
μέλους αναγνώρισης παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις οργανώσεις 
θυμάτων που μπορούν να προσφέρουν 
βοήθεια ή παραπέμπουν σε αυτές το 
προστατευόμενο πρόσωπο.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13στ) Τα κράτη μέλη παρέχουν 
εκπαίδευση στους υπαλλήλους που 
ενδέχεται να ασχολούνται με υποθέσεις 
στις οποίες φαίνεται να απειλείται η 
σωματική και/ή η ψυχική ακεραιότητα, η 
αξιοπρέπεια, η προσωπική ελευθερία και  
η ασφάλεια ή η γενετήσια ακεραιότητα 
ενός προσώπου, ενώ θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή σε υποθέσεις βίας 
κατά γυναικών και στους τρόπους 
συνεργασίας με οργανώσεις στήριξης των 
θυμάτων οι οποίες παρέχουν 
συγκεκριμένη βοήθεια προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες του προστατευόμενου 
προσώπου.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης την άμεση επαφή μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών διαφορετικών κρατών 
μελών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13ζ) Όταν εφαρμόζουν τον παρόντα 
κανονισμό, τα κράτη μέλη είναι σκόπιμο 
να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και 
τις αρχές που προβλέπει η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13η) Στις 7 Απριλίου 2011 το Συμβούλιο 
της Ευρώπης ενέκρινε τη σύμβαση 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 
στην οποία ορίζονται υψηλά πρότυπα 
σχετικά με την πρόληψη της βίας λόγω 
φύλου, την προστασία των θυμάτων 
αυτής της βίας και την παροχή βοήθειας 
σε αυτά, καθώς και όσον αφορά τη δίωξη 
των δραστών των αδικημάτων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13θ) Τα προσωπικά δεδομένα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του εσωτερικού δικαίου των 
κρατών μελών με τις οποίες τίθεται σε 
εφαρμογή η οδηγία 95/46/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των 
δεδομένων.
________
1 ΕΕ C 281, 23.11.1995, σ. 31.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, επιδιώκει 
να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της 
υπεράσπισης και αμερόληπτου 
δικαστηρίου όπως καθιερώνονται στο 
άρθρο 47 του Χάρτη αυτού. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και τις 
αρχές.

(15) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα επιδιώκει να διασφαλίσει το 
δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην 
σωματική και πνευματική ακεραιότητα,
το δικαίωμα στην ελευθερία και την 
ασφάλεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας, την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, τα 
δικαιώματα του παιδιού, των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες, την ελευθερία κυκλοφορίας 
και διαμονής και τα δικαιώματα  της 
υπεράσπισης και αμερόληπτου 
δικαστηρίου όπως καθιερώνονται στο 
άρθρο 47 του Χάρτη αυτού. Ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και τις
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο I – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και διεθνής Στόχος, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και 
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δικαιοδοσία διεθνής δικαιοδοσία

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1 – Στόχος
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
που επιτρέπουν σε μία αρχή κράτους 
μέλους στο οποίο έχει ληφθεί μέτρο 
προστασίας για την προστασία προσώπου 
όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να 
θεωρείται ότι απειλείται η ζωή του 
προσώπου αυτού, η σωματική ή ψυχική 
του ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, η 
προσωπική ελευθερία και ασφάλεια ή η 
γενετήσια ακεραιότητά του, να εκδώσει 
πιστοποιητικό που επιτρέπει σε αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους να συνεχίσει 
στο έδαφός του την παροχή προστασίας 
στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε 
αστικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως του 
χαρακτήρα της αρχής. Δεν εφαρμόζεται σε 
μέτρα προστασίας που καλύπτονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε 
αστικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως του 
χαρακτήρα της  αρχής έκδοσης. Δεν 
εφαρμόζεται σε μέτρα προστασίας που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2201/2003, ή σε μέτρα προστασίας 
καλυπτόμενα από την οδηγία 2011/99/ΕΕ 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α– πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «μέτρο προστασίας» κάθε απόφαση, 
οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, 
προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα 
που λαμβάνεται από αρχή σε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για την 
προστασία προσώπου όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι 
απειλείται η σωματική και/ή η ψυχολογική
ακεραιότητα ή ελευθερία του.
Περιλαμβάνει τα μέτρα που διατάσσονται 
χωρίς την κλήτευση προς εμφάνιση του 
προσώπου που συνιστά απειλή.

(α) «μέτρο προστασίας»: κάθε απόφαση, 
οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, 
προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα 
που λαμβάνεται από αρχή σε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για την 
προστασία προσώπου όταν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι 
απειλείται η ζωή του προσώπου αυτού, η
σωματική και/ή η ψυχική του
ακεραιότητα,  η αξιοπρέπεια, η 
προσωπική ελευθερία και ασφάλεια ή η 
γενετήσια ακεραιότητά του. Περιλαμβάνει 
τα μέτρα που διατάσσονται χωρίς την 
κλήτευση προς εμφάνιση του προσώπου 
που συνιστά απειλή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται θεμελιώδη δικαιώματα όπως η 
αξιοπρέπεια, η προσωπική ελευθερία, η γενετήσια ακεραιότητα και ασφάλεια και ότι τα 
δικαιώματα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη ώστε τα 
θύματα, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων σεξουαλικής βίας και βίας στο πλαίσιο στενών 
σχέσεων, απολαμβάνουν του υψηλότερου δυνατού βαθμού προστασίας.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iva) απαγόρευση δημοσίευσης 
ορισμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προστατευομένων προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) «προστατευόμενο πρόσωπο»: το 
φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο προστασίας δυνάμει μέτρου 
προστασίας που έλαβε το κράτος μέλος 
προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) «πρόσωπο που συνιστά απειλή»: το 
φυσικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου 
έχει εγκριθεί μέτρο προστασίας όπως  
αναφέρεται στο σημείο α).

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
απειλείται η σωματική και/ή η ψυχολογική
ακεραιότητα ή η ελευθερία του προσώπου 
έχουν διεθνή δικαιοδοσία.

Οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 
απειλείται η ζωή, η σωματική και/ή η
ψυχική ακεραιότητα, η αξιοπρέπεια, η 
προσωπική ελευθερία και ασφάλεια ή η
γενετήσια ακεραιότητα του προσώπου 
έχουν διεθνή δικαιοδοσία.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα μέρος που επιθυμεί να επικαλεστεί 
σε άλλο κράτος μέλος εντολή προστασίας
που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο παρέχει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αναγνώρισης το 
πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

1. Ένα μέρος που επιθυμεί να επικαλεστεί 
σε άλλο κράτος μέλος μέτρο προστασίας 
παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους αναγνώρισης το πιστοποιητικό που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
εκτός εάν η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προέλευσης έχει ήδη διαβιβάσει 
το πιστοποιητικό στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους αναγνώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο μέτρο του δυνατού, η επίσημη επικοινωνία σχετικά με τα μέτρα προστασίας πρέπει να 
διεξάγεται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο κρατών μελών, χωρίς να 
επιβαρύνεται περαιτέρω το προστατευόμενο πρόσωπο.  Η διαδικασία αυτή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η προστασία που παρέχεται στο προστατευόμενο πρόσωπο διατηρείται σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ακόμη και όταν το πρόσωπο αυτό δεν έχει μπορέσει να επικοινωνήσει με την 
αρμόδια αρχή.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης εκδίδουν το πιστοποιητικό 
χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο 
που καθορίζεται στο παράρτημα, το οποίο 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή 
του μέτρου η οποία θα πρέπει να είναι 
διατυπωμένη κατά τρόπο που να 
διευκολύνει την αναγνώριση και, όπου 
απαιτείται, την εκτέλεση στο δεύτερο 
κράτος μέλος.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης εκδίδουν το πιστοποιητικό 
χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο 
που καθορίζεται στο παράρτημα, το οποίο 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

(α) περιγραφή του μέτρου η οποία θα 
πρέπει να είναι διατυπωμένη κατά τρόπο 
που να διευκολύνει την αναγνώριση και, 
όπου απαιτείται, την εκτέλεση στο 
δεύτερο κράτος μέλος·  και
(β) ένδειξη της διάρκειας και, 
ενδεχομένως, των κυρώσεων που 
πρόκειται να επιβληθούν σε περίπτωση 
παραβίασης του μέτρου προστασίας, και
(γ) ενδεχομένως, πληροφορίες σχετικά με 
το κατά πόσον έχει παρασχεθεί στο 
προστατευόμενο πρόσωπο εν όλω ή εν 
μέρει νομική συνδρομή στο κράτος μέλος 
προέλευσης  ή απαλλαγή από έξοδα και 
δαπάνες. 

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ένα εθνικό 
μέτρο, δεν είναι απαραίτητη η 
εκπροσώπηση από ασκούντα νομικό 
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επάγγελμα απλά και μόνο για την 
υποβολή αίτησης έκδοσης 
πιστοποιητικού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διοικητική διαδικασία για τη διαβίβαση του πιστοποιητικού και την αναγνώριση και εκτέλεση 
των μέτρων προστασίας πρέπει να είναι απλή, χωρίς να επιβάλλεται στο θύμα σημαντικός 
πρόσθετος κόπος, συμπεριλαμβανόμενης της οικονομικής καταπόνησης.  Για το λόγο αυτό, το 
θύμα δεν πρέπει να υποχρεούται να διαθέτει νομική εκπροσώπηση απλά και μόνο για την 
υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, εάν έχει ήδη εγκριθεί το εθνικό μέτρο προστασίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αυτοδίκαια όταν η περίπτωση, κατά το 
χρόνο έκδοσης του μέτρου προστασίας, 
έχει διασυνοριακό χαρακτήρα· για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού μία 
υπόθεση έχει διασυνοριακές συνέπειες 
εκτός αν η απειλή για τη σωματική και/ή 
την ψυχολογική ακεραιότητα ή την 
ελευθερία του προσώπου εντοπίζεται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος 
προέλευσης·

(i) αυτοδίκαια όταν η περίπτωση, κατά το 
χρόνο έκδοσης του μέτρου προστασίας, 
έχει διασυνοριακό χαρακτήρα· για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού μία 
υπόθεση έχει διασυνοριακές συνέπειες 
εκτός αν η απειλή για τη ζωή, τη
σωματική και/ή την ψυχική ακεραιότητα, 
την αξιοπρέπεια,  την προσωπική 
ελευθερία και ασφάλεια ή τη γενετήσια 
ακεραιότητα του προσώπου εντοπίζεται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος 
προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κατόπιν αιτήματος του 
προστατευόμενου προσώπου σε κάθε άλλη 

(ii) κατόπιν αιτήματος του 
προστατευόμενου προσώπου σε κάθε άλλη 
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περίπτωση· κατά την έκδοση μέτρου 
προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προέλευσης ενημερώνει το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τη 
δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό 
όπως προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό.

περίπτωση· κατά την έκδοση μέτρου 
προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προέλευσης ενημερώνει το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τη 
δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό 
όπως προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό εφόσον αποφασίσει να 
μετακινηθεί σε άλλο κράτος μέλος και, 
ενδεχομένως, συνιστά στο 
προστατευόμενο πρόσωπο να υποβάλει 
αίτηση προτού εγκαταλείψει την 
επικράτεια του κράτους μέλους 
προέλευσης.

Κατά την έκδοση του πιστοποιητικού, η 
αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στο 
προστατευόμενο πρόσωπο ποιές αρχές 
είναι αρμόδιες να αναγνωρίσουν και/ή να 
εκτελέσουν το μέτρο προστασίας στο 
οικείο κράτος μέλος αναγνώρισης.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προστατευόμενο πρόσωπο που δεν 
βρίσκεται στο κράτος μέλος προέλευσης 
δικαιούται να ζητήσει πιστοποιητικό 
ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή μέσω 
τηλεομοιοτυπίας ή οποιουδήποτε άλλου 
πρόσφορου τεχνικού μέσου ώστε να μην 
υποχρεωθεί να ταξιδεύσει για το σκοπό 
αυτό στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της συχνά επισφαλούς  τους  κατάστασης, τα θύματα δεν πρέπει να εκτίθενται σε επιπλέον 
απειλές υποχρεούμενα να ταξιδεύσουν στο κράτος μέλος προέλευσης για να ζητήσουν την 
έκδοση πιστοποιητικού.   Το προστατευόμενο πρόσωπο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλει την αίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή άλλου 
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τεχνικού μέσου, πράγμα το οποίο θα ήταν και λιγότερο δαπανηρό.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, όταν αρμόδια αρχή εκδίδει 
πιστοποιητικό σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, διαβιβάζει αμέσως  το εν 
λόγω πιστοποιητικό στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους αναγνώρισης και το 
καταχωρίζει επίσης σε βάση δεδομένων 
της Ένωσης η οποία εξασφαλίζει στις 
αρχές αυτές ασφαλή και γρήγορη 
πρόσβαση στις απαιτούμενες 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απλοποιεί την αναγνώριση των εντολών προστασίας μεταξύ κρατών 
μελών εγκαθιδρύοντας ένα μηχανισμό για την αυτόματη διαβίβαση πιστοποιητικών και 
παρέχοντας στο προστατευόμενο πρόσωπο το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκδοσης του 
πιστοποιητικού από το εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιζόταν η ταχεία αναγνώριση 
και εκτέλεση των μέτρων προστασίας, αλλά επίσης θα ελαφρυνόταν το βάρος που καλείται να 
επωμιστεί το προστατευόμενο πρόσωπο μέσω της απλοποίησης  των διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αναγνώρισης, όπου απαιτείται, μπορούν να 
ζητήσουν γλωσσική μεταγραφή ή 
μετάφραση του περιεχομένου του 
πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 15.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αναγνώρισης, όπου απαιτείται, μπορούν να 
ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους προέλευσης γλωσσική 
μεταγραφή ή μετάφραση του περιεχομένου 
του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 
15.
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Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ένα μέτρο προστασίας δεν προβλέπεται 
στο κράτος μέλος αναγνώρισης, η αρμόδια 
αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος 
προσαρμόζει, κατά το δυνατόν, το μέτρο 
αυτό εφαρμόζοντας ένα μέτρο που 
προβλέπεται από το εθνικό της δίκαιο, το 
οποίο έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και 
επιδιώκει παρεμφερείς στόχους και 
συμφέροντα.

Αν ένα μέτρο προστασίας δεν προβλέπεται 
στο κράτος μέλος αναγνώρισης, η αρμόδια 
αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος 
προσαρμόζει, κατά το δυνατόν, το μέτρο 
αυτό εφαρμόζοντας ένα μέτρο που 
προβλέπεται από το εθνικό της δίκαιο, το 
οποίο έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και 
επιδιώκει παρεμφερείς στόχους και 
συμφέροντα, και το οποίο επίσης εγγυάται  
το ίδιο επίπεδο προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δεν του επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε το 
εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρκετά έγκαιρα και 
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 
προετοιμάσει την υπεράσπισή του, or

(α) δεν του επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε το 
εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο εντός συγκεκριμένου 
χρονικού πλαισίου σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 
προετοιμάσει την υπεράσπισή του, or

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή περιττών καθυστερήσεων κατά την έκδοση 
του πιστοποιητικού που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το προστατευόμενο πρόσωπο.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος 
αναγνώρισης, μπορεί, μετά από αίτηση του 
προσώπου που συνιστά απειλή, να αρνηθεί 
την αναγνώριση του μέτρου προστασίας 
που ελήφθη από το δικαστήριο προέλευσης 
αν είναι ασυμβίβαστο με απόφαση που 
ελήφθη στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

1. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος 
αναγνώρισης, μπορεί, αυτεπάγγελτα ή
μετά από αίτηση του προσώπου που 
συνιστά απειλή, να αρνηθεί την 
αναγνώριση του μέτρου προστασίας που 
ελήφθη από το δικαστήριο προέλευσης αν 
είναι ασυμβίβαστο με απόφαση που 
ελήφθη στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή 
ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αναγνώρισης, μετά από αίτηση του 
προσώπου που συνιστά απειλή, αναστέλλει 
ή ανακαλεί την αναγνώριση, και όπου 
εφαρμόζεται, την εκτέλεση του μέτρου 
προστασίας. Η αίτηση υποβάλλεται με το 
έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα II.

2. Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή 
ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αναγνώρισης, μετά από αίτηση των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
προέλευσης  ή του προσώπου που συνιστά 
απειλή, αναστέλλει ή ανακαλεί την 
αναγνώριση, και ενδεχομένως, την 
εκτέλεση του μέτρου προστασίας. Η 
αίτηση υποβάλλεται με το έντυπο που 
καθορίζεται στο Παράρτημα II.

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης, αμελλητί και σύμφωνα με το 
δίκαιο του κράτους μέλους αυτού, 
γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά 
απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο:

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης, αμελλητί και σύμφωνα με το 
δίκαιο του κράτους μέλους αυτού, 
γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά 
απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο
και, όπου ενδείκνυται, στον νόμιμο 
εκπρόσωπο, τον έχοντα την επιμέλεια ή 
τον κηδεμόνα των προσώπων αυτών:

(i) την έκδοση μέτρου προστασίας, (i) την έκδοση ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού·

(ii) όπου απαιτείται, τα αντίστοιχα μέτρα 
εκτέλεσης,

(ii) όπου απαιτείται, τα αντίστοιχα μέτρα 
εκτέλεσης·

(iii) όπου απαιτείται, τις κυρώσεις σε 
περίπτωση παραβίασης του μέτρου 
προστασίας,

(iii) όπου απαιτείται, τις κυρώσεις σε 
περίπτωση παραβίασης του μέτρου 
προστασίας·

(iv) οποιαδήποτε αναστολή ή ανάκληση
του μέτρου προστασίας.

(iv) οποιαδήποτε αναστολή, ανάκληση ή
αναθεώρηση του μέτρου προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν αμφιβολιών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω 
των διαφορών μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Σε ορισμένα νομικά 
συστήματα, ο έχων την επιμέλεια και ο κηδεμόνας του προστατευόμενου προσώπου δεν 
αναγνωρίζονται ως μέρη της διαδικασίας. Ως εκ τούτου η τροπολογία προβλέπει τη διαβίβαση 
των πληροφοριών στον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους 
Η τροπολογία αντικατοπτρίζει παρόμοιες διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας.  

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την παραλαβή του πιστοποιητικού 
σύμφωνα με το άρθρο 5 που παρέχεται 

2. Με την παραλαβή του πιστοποιητικού 
σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αρμόδιες αρχές 
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από το προστατευόμενο πρόσωπο, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αναγνώρισης, αμελλητί και όπου 
απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, 
γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά 
απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο:

του κράτους μέλους αναγνώρισης, 
αμελλητί και όπου απαιτείται σύμφωνα με 
τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1393/2007, γνωστοποιούν στο πρόσωπο 
που συνιστά απειλή και στο
προστατευόμενο πρόσωπο και, όπου 
ενδείκνυται, στον νόμιμο εκπρόσωπο, 
έχοντα την επιμέλεια ή κηδεμόνα των 
προσώπων αυτών, κατά τρόπο συμβατό 
με το άρθρο 15:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν αμφιβολιών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω 
των διαφορών μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Σε ορισμένα νομικά 
συστήματα, ο έχων την επιμέλεια και ο κηδεμόνας του προστατευόμενου προσώπου δεν 
αναγνωρίζονται ως μέρη της διαδικασίας. Ως εκ τούτου η τροπολογία προβλέπει τη διαβίβαση 
των πληροφοριών στον νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους 
Η τροπολογία αντικατοπτρίζει παρόμοιες διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας.  

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την αναγνώριση του μέτρου 
προστασίας,

(i) την αναγνώριση ή άλλως του μέτρου 
προστασίας,

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – σημείο iα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) εάν η αναγνώριση απορριφθεί, τους 
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λόγους της απόρριψης·

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) όπου απαιτείται, τα αντίστοιχα μέτρα 
εκτέλεσης,

(ii) όπου απαιτείται, τα αντίστοιχα μέτρα 
εκτέλεσης·

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) οποιαδήποτε αναστολή ή ανάκληση
του μέτρου προστασίας.

(iv) οποιαδήποτε αναστολή, ανάκληση ή
αναθεώρηση του μέτρου προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο πλαίσιο της κοινοποίησης στο 
πρόσωπο που συνιστά απειλή, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνεται 
μέριμνα για την προστασία των 
συμφερόντων του προστατευομένου 
προσώπου, μη δημοσιοποιώντας τη 
διεύθυνσή του ή άλλα στοιχεία 
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επικοινωνίας. Τα εν λόγω στοιχεία δεν 
πρέπει να εμφαίνονται στην κοινοποίηση 
αυτή. Ωστόσο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,  
μπορεί να αναφέρεται μια περιοχή εάν 
αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά την υποχρέωση ή τον 
περιορισμό που επιβάλλεται στο πρόσωπο 
που συνιστά απειλή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο γενικό πνεύμα της προστασίας της προσωπικής και οικογενειακής ζωής των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, η τροπολογία διασφαλίζει τη μη δημοσιοποίηση προσωπικών 
στοιχείων του θύματος ή της οικογένειάς του χωρίς προηγούμενη άδεια ή νομική υποχρέωση. 
Είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί ότι το θύμα δεν θα εκτεθεί σε περαιτέρω απειλή με την 
κοινοποίηση των ατομικών του στοιχείων στο πρόσωπο που συνιστά απειλή.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. εάν το μέτρο προστασίας που 
προκάλεσε την έκδοση πιστοποιητικού 
ανασταλεί ή ανακληθεί στο κράτος μέλος 
προέλευσης, οι αρχές του εν λόγω 
κράτους μέλους ενημερώνουν αμελλητί 
τις αρχές του/των κράτους/ών μέλους/ών  
αναγνώρισης, στο βαθμό που είναι 
γνωστά, και υποβάλλουν επίσης αιτήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Κάθε γεγονός για το οποίο 
πραγματοποιείται κοινοποίηση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο καταχωρίζεται επίσης 
στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ταχεία διασυνοριακή προστασία όλων των 
θυμάτων έναντι πιθανών απειλών, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να δημιουργηθεί βάση 
δεδομένων της Ένωσης στην οποία να καταχωρούνται τα  μέτρα προστασίας και τα εκδιδόμενα 
πιστοποιητικά και η οποία να εξασφαλίζει στις εθνικές αρχές ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση 
στις απαιτούμενες πληροφορίες.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 – Γλωσσική μεταγραφή ή 
μετάφραση

Άρθρο 15 – Διερμηνεία, γλωσσική 
μεταγραφή ή μετάφραση

Τα προστατευόμενα πρόσωπα 
δικαιούνται συνδρομής προκειμένου να 
κατανοούν και να γίνονται κατανοητά 
κατά τις απαραίτητες επαφές τους με 
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, ακόμη και 
κατά την παροχή σε αυτά πληροφοριών 
και συνδρομής. 

Όταν απαιτείται γλωσσική μεταγραφή ή 
μετάφραση δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η εν λόγω γλωσσική 
μεταγραφή ή η μετάφραση γίνεται στην 
επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους μέλους αναγνώρισης 
ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα την οποία 
το κράτος μέλος αναγνώρισης έχει 

Όταν απαιτείται γλωσσική μεταγραφή ή 
μετάφραση δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η εν λόγω γλωσσική 
μεταγραφή ή η μετάφραση παρέχεται από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προέλευσης και γίνεται στην επίσημη 
γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους αναγνώρισης ή σε 
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δηλώσει ότι κάνει δεκτή. Κάθε μετάφραση 
βάσει του παρόντος κανονισμού 
πραγματοποιείται από επίσημο 
μεταφραστή κράτους μέλους.

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα την οποία το 
κράτος μέλος αναγνώρισης έχει δηλώσει 
ότι κάνει δεκτή.  Κάθε μετάφραση βάσει 
του παρόντος κανονισμού 
πραγματοποιείται από επίσημο 
μεταφραστή κράτους μέλους.

Σε περίπτωση που τα προστατευόμενα 
πρόσωπα δεν κατανοούν ή ομιλούν τη 
γλώσσα στην οποία διεξάγονται οι 
διαδικασίες σχετικά με την αναγνώριση 
και εκτέλεση μέτρων προστασίας, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αναγνώρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες και την κατάσταση, 
παρέχουν μεταφράσεις και/ή διερμηνεία.
Σε κάθε ατομική περίπτωση, το κράτος 
μέλος αναγνώρισης εξακριβώνει κατά 
πόσο το προστατευόμενο πρόσωπο 
χρειάζεται μετάφραση και/ή διερμηνεία 
κατά τις διαδικασίες με τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γλώσσα και ο τρόπος επικοινωνίας των αρχών με τα θύματα έχουν ουσιαστική σημασία.  
Στην τροπολογία, οι εισηγητές τονίζουν την ανάγκη να παρασχεθούν στο προστατευόμενο 
πρόσωπο πληροφορίες και συνδρομή κατά τρόπο εύληπτο και  σε μία κατανοητή γλώσσα, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Η επικοινωνία και η μετάφραση πρέπει να είναι σε γλώσσα 
που το θύμα κατανοεί πλήρως. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν 
περιορισμοί της ικανότητας του προστατευόμενου προσώπου να γνωστοποιεί πληροφορίες και 
να γίνεται κατανοητό, συμπεριλαμβανομένων ανεπαρκειών που σχετίζονται με την ακοή, την 
όραση το επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης, ή συναισθηματικές και πνευματικές ικανότητες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α – Δικαίωμα σε συνδρομή
Τα προστατευόμενα πρόσωπα 
δικαιούνται πρόσβασης σε υπηρεσίες 
στήριξης των θυμάτων όπως ορίζεται στο 
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άρθρο 7 της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με 
τα δικαιώματα, τη στήριξη και την 
προστασία θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων από την ημερομηνία της 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένου 
ειδικότερα του δικαιώματος να 
λαμβάνουν πληροφορίες, συμβουλές και 
υποστήριξη, του δικαιώματος να 
ενημερώνονται σχετικά με εξειδικευμένες 
υπηρεσίες ή να παραπέμπονται σε αυτές, 
του δικαιώματος συναισθηματικής ή 
ψυχολογικής υποστήριξης και του 
δικαιώματος να λαμβάνουν συμβουλές 
σχετικά με οικονομικά και πρακτικά 
θέματα. Το αυτό ισχύει για τα 
προστατευόμενα πρόσωπα που είναι 
θύματα βίας λόγω φύλου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης δεν αποτελεί 
μόνο δικαίωμα των θυμάτων, αλλά και βασικό στοιχείο για την κοινωνικο-οικονομική τους 
χειραφέτηση.  Η τροπολογία απαριθμεί σειρά δικαιωμάτων που πρέπει να διασφαλίζονται και 
έχουν ουσιαστική σημασία για τη ψυχολογική αποκατάσταση των θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για διοικητικά και οικονομικά θέματα. 
Τονίζονται τα δικαιώματα των προστατευόμενων προσώπων που είναι θύματα βίας λόγω 
φύλου.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, ένα προστατευόμενο πρόσωπο 
μπορεί να υποβάλει αίτηση και να λάβει 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το σημείο (ii) 
του άρθρου 5 παράγραφος 3 σχετικά με 
μέτρο προστασίας που έχει εκδοθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον το μέτρο προστασίας 
εξακολουθεί να ισχύει κατά την ημέρα 
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της υποβολής της αίτησης για την έκδοση 
του πιστοποιητικού.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14  – Συλλογή δεδομένων
Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή 
των εθνικών διαδικασιών έκδοσης των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 5 
πιστοποιητικών καθώς και τη διαβίβασή 
τους μεταξύ αρμοδίων αρχών. Τα 
δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, το 
λιγότερο, πληροφορίες για τον αριθμό των 
μέτρων προστασίας και πιστοποιητικών 
που ζητήθηκαν, εκδόθηκαν και/ή 
αναγνωρίστηκαν και για τον αριθμό των 
πιστοποιητικών που αποτέλεσαν 
αντικείμενο άρνησης, αναστολής και/ή 
ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της 
άρνησης και/ή ανάκλησης, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές της 
ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά 
αναφέρουν επίσης, στο μέτρο του 
δυνατού, τον τύπο συμπεριφοράς στον 
οποίο βασίστηκαν τα πιστοποιητικά, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας λόγω 
φύλου, και καθορίζουν το φύλο του 
προστατευόμενου προσώπου, το φύλο του 
προσώπου που συνιστά απειλή, τη μεταξύ 
τους σχέση και τις ηλικίες τους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συλλογή συναφών διαχωρισμένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα μέτρα προστασίας 
που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τα αιτούμενα και 
εκδιδόμενα πιστοποιητικά σε κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να προσφέρει μια τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση της λειτουργίας του μηχανισμού έκδοσης πιστοποιητικών και θα μας διαφώτιζε 
σχετικά με τον τύπο της συμπεριφοράς που προκάλεσε την έκδοση του μέτρου προστασίας. Αυτό 
θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την αξιολόγηση κρουσμάτων βίας λόγω φύλου και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εισηγητές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό για την αμοιβαία 
αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, που αποτελεί μέρος μιας δέσμης 
νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ και η οποία 
περιλαμβάνει επίσης πρόταση οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού 
νομοθετικού πλαισίου που θα παρέχει σε όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων αναγνώριση 
και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία στο έδαφος της Ένωσης.  Η πρόταση κανονισμού θα 
συμπληρώνει την οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας η οποία διασφαλίζει την 
αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η συνδυασμένη 
εφαρμογή των δυο μηχανισμών (ποινικός και αστικός) θα επιτρέπει στα άτομα στα οποία έχει 
χορηγηθεί εντολή προστασίας να μετακινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια εντός της ΕΕ, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έχει ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση και την ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης στην Ένωση. 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
το άρθρο 51 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου επιτρέπει να εκπονούνται κοινές εκθέσεις 
από δυο επιτροπές. Η παρούσα έκθεση έχει αντλήσει ιδέες από τις συζητήσεις στο πλαίσιο 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων, καθώς και από τη συνεργασία μεταξύ των δύο εισηγητών. 

Απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης των εντολών προστασίας

Οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η διατήρηση της 
προστασίας που έχει χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος κατά τη μετακίνηση του 
προστατευόμενου προσώπου σε άλλο κράτος μέλος. Επομένως, οι εισηγητές στοχεύουν στη 
θέσπιση ενός μηχανισμού που θα εξαλείψει ενδιάμεσες διατυπώσεις μέσω της χρήσης ενός 
τυποποιημένου και πολύγλωσσου πιστοποιητικού, το οποίο θα διαβιβάζεται αυτομάτως από 
το κράτος μέλος που το εξέδωσε στο κράτος μέλος αναγνώρισης. Αυτό θα εξασφαλίσει όχι 
μόνο τη γρήγορη και απλή αναγνώριση, αλλά και την εκτέλεση των μέτρων προστασίας. Ο 
μηχανισμός θα καταστήσει επίσης τη διοικητική διαδικασία πιο άμεση για τα θύματα και θα 
διασφαλίσει την προστασία τους κάθε φορά που ταξιδεύουν ή μετακινούνται σε άλλο κράτος 
μέλος. Οι εισηγητές επιθυμούν επίσης να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που το 
προστατευόμενο πρόσωπο δεν βρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής του, θα έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει το πιστοποιητικό μέσω διαδικτύου, με φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο 
τεχνικό μέσο. Τα κράτη μέλη επίσης θα πρέπει να εγγυηθούν ότι το προστατευόμενο 
πρόσωπο δεν θα επιβαρύνεται με την οικονομική δαπάνη που σχετίζεται με την αναγνώριση 
του μέτρου προστασίας σε άλλο κράτος μέλος.   Επιπλέον, όταν έχει ήδη ληφθεί απόφαση 
σχετικά με ένα εθνικό μέτρο προστασίας, οι εισηγητές θεωρούν ότι δεν πρέπει να απαιτείται 
νομική εκπροσώπηση του προστατευόμενου προσώπου απλά και μόνο για την αίτηση 
πιστοποιητικού.  Οι εισηγητές υποστηρίζουν επίσης τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα περιέχει τα μέτρα προστασίας και τα πιστοποιητικά που έχουν 
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εκδοθεί. Πιστεύουν ότι η εν λόγω βάση δεδομένων θα εγγυάται ασφαλή και ταχεία πρόσβαση 
των εθνικών αρχών στις απαιτούμενες πληροφορίες και, ως εκ τούτου, θα διασφαλίζεται 
αποτελεσματική και άμεση διασυνοριακή προστασία από ενδεχόμενους κινδύνους.

Αντιμετώπιση της κατάστασης των θυμάτων βίας λόγω φύλου

Οι εισηγητές συμφωνούν με τη συνολική θεώρηση του κανονισμού για την αμοιβαία 
αναγνώριση των μέτρων προστασίας, αλλά θεωρούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί περαιτέρω το ζήτημα των θυμάτων βίας λόγω φύλου. Για τον σκοπό αυτό, 
κάνοντας αναφορά σε διατάξεις της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, οι 
εισηγητές προωθούν την ίδρυση εξειδικευμένων υπηρεσιών στήριξης (επιπλέον των γενικών 
υπηρεσιών) οι οποίες θα παρέχουν αρωγή σε θύματα βίας λόγω φύλου μέσω της πρόσβασης 
σε απαραίτητες πληροφορίες, σε ψυχολογική στήριξη και σε συμβουλές όσον αφορά τη 
νομική και οικονομική βοήθεια που διατίθεται σύμφωνα με το δίκαιο του αντίστοιχου 
κράτους μέλους.  Οι εισηγητές προτείνουν την κατάλληλη κατάρτιση των υπαλλήλων που 
ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υποθέσεις στις οποίες απειλείται η σωματική, ψυχική 
και γενετήσια ακεραιότητα ενός προσώπου - ιδίως σε περιπτώσεις βίας κατά γυναικών - έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των θυμάτων βίας λόγω φύλου. Οι 
εισηγητές αναγνωρίζουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, των γυναικείων οργανώσεων και άλλων εθελοντικών οργανώσεων που 
παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη, και προτρέπουν τα κράτη μέλη να στηρίξουν το έργο 
αυτών των οργανώσεων και να συνεργαστούν μαζί τους παρέχοντας στήριξη σε θύματα βίας, 
και ιδίως σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας. 

Ενημέρωση και μετάφραση

Οι εισηγητές τονίζουν επίσης την ανάγκη παροχής πληροφοριών και συνδρομής στο 
προστατευόμενο πρόσωπο με εύληπτο τρόπο και σε μία κατανοητή γλώσσα, προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες του. Σε περίπτωση που το προστατευόμενο πρόσωπο δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί 
τη γλώσσα της διαδικασίας που σχετίζεται με την αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων 
προστασίας, οι εισηγητές καλούν τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν μετάφραση και /ή 
διερμηνεία με εύληπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την κατάσταση του 
θύματος.

Ευαισθητοποίηση 

Οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις εκστρατείες 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία των θυμάτων πληροφορίες σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των μέτρων προστασίας και το ενιαίο πιστοποιητικό, έτσι ώστε τα 
προστατευόμενα πρόσωπα να ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά τους. Για 
μεγαλύτερη ενίσχυση αυτού του τομέα, οι εισηγητές προτρέπουν επίσης την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην ευρέως προσβάσιμη διαδικτυακή πύλη ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που είναι διαθέσιμα στα κράτη 
μέλη.

Νομοθετικό αποτύπωμα

Οι εισηγητές εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τις διευκρινίσεις που τους παρείχε η 
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Επιτροπή μέσω της ΓΔ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, καθώς και για την εποικοδομητική ανταλλαγή 
απόψεων με τους σκιώδεις εισηγητές και τη Δανική Προεδρία της ΕΕ. Οι εισηγητές θα 
ήθελαν επίσης να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για τις απόψεις που διατύπωσαν 
οργανώσεις, ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.


