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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades 
kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta
(COM(2011) 0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0276),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 81 lõike 2 
punkte a, e ja f, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0128/2011);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... märtsi 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... märtsi 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse õiguskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
ühisarutelusid kodukorra artikli 51 alusel,

– võttes arvesse õiguskomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust 
(A7-0000/2012),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu eesmärk on säilitada 
ning arendada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala, lihtsustades 
õiguskaitse kättesaadavust eelkõige 
tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste ja 
kohtuväliste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte alusel. Selle ala 
järkjärguliseks loomiseks peaks liit muu 
hulgas võtma meetmeid tsiviilasjades 
tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, 
eelkõige juhul, kui see on vajalik siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks.

(1) Euroopa Liidu eesmärk on säilitada 
ning arendada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala, lihtsustades 
õiguskaitse kättesaadavust eelkõige 
tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste ja 
kohtuväliste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte alusel. Selle ala 
järkjärguliseks loomiseks peaks liit muu 
hulgas võtma meetmeid tsiviilasjades 
tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, 
eelkõige juhul, kui see on vajalik siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks ning liidu 
kodanike vaba liikumise ja elamise õiguse 
täielikuks teostamiseks liikmesriikide 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kooskõlas Stockholmi programmiga, 
mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu oma 
10. ja 11. detsembri 2009. aasta 
kohtumisel, ning komisjoni 
tegevusplaaniga selle rakendamiseks 
peaks vastastikust tunnustamist 
kohaldama iga tüüpi kohtu- ja 
õigusasutuste otsustele, mis 
õigussüsteemist sõltuvalt võivad olla 
tehtud kriminaal- või haldusasjades. 
Samuti kutsub programm komisjoni ja 
liikmesriike üles kontrollima võimalusi, 
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kuidas parandada seadusandlust ja 
ohvrite kaitset puudutavaid konkreetseid 
toetusmeetmeid. Lisaks rõhutatakse 
kõnealuses programmis, et 
kuriteoohvritele peab pakkuma 
spetsiaalseid kaitsemeetmeid, mis peaksid 
olema tõhusad kogu liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Oma 26. novembri 2009. aasta 
resolutsioonis naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta1 nõudis Euroopa 
Parlament tungivalt, et liikmesriigid 
täiustaksid naistevastase vägivalla kõigi 
vormide vastu võitlemist käsitlevaid 
riiklikke seadusi ja tegevuspõhimõtteid 
ning võtaksid meetmeid naistevastase 
vägivalla põhjustega võitlemiseks, 
eelkõige ennetusmeetmete kaudu, ning 
kutsuti liitu üles tagama kõigile vägivalla 
ohvritele õigus abile ja toetusele. Euroopa 
Parlamendi 10. veebruari 2010. aasta 
resolutsioonis naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 
2009. aastal2 kinnitati ettepanek 
kehtestada ohvrite suhtes Euroopa 
lähenemiskeeld.
___________
1 ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 53.
2 ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 35.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Oma 5. aprilli 2011. aasta 
resolutsioonis naistevastase vägivalla 
vastu võitlemise ELi uue poliitilise 
raamistiku prioriteetide ja põhijoonte 
kohta1 juhtis Euroopa Parlament 
tähelepanu sellele, et kodanikuühiskond, 
eelkõige valitsusvälised organisatsioonid, 
naiste ühendused ja muud vägivalla 
ohvreid toetavad avalikud ja 
eraõiguslikud vabatahtlikud 
organisatsioonid pakuvad väga vajalikku 
teenust, eeskätt abistades naissoost 
vägivallaohvreid, ning liikmesriigid 
peaksid neid toetama, ja rõhutas, kui 
oluline on tagada asjakohane väljaõpe 
kõikidele soolise vägivalla ohvriks 
langenud naistega töötavatele töötajatele, 
eriti kohtusüsteemi ja õiguskaitseorganeid 
esindavatele töötajatele.
_________
1 TVastuvõetud tekstid, 
P7_TA(2011)0127.

Or. en

Selgitus

Kodanikuühiskonna, eelkõige valitsusväliste organisatsioonide, naiste ühenduste ja muude 
vabatahtlike organisatsioonide töö on ohvrite toetamisel väga tähtis, sealhulgas 
taastusprotsessis, ning on seetõttu vajalik täiendus riiklike asutuste tööle. Sellega seoses 
julgustatakse liikmesriike selliseid organisatsioone toetama.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Nõukogu märkis oma 10. juuni 
2011. aasta resolutsioonis, mis käsitleb 
tegevuskava ohvrite õiguste 
tugevdamiseks ja kaitseks, eriti 
kriminaalmenetluses1, et Euroopa Liidu 
tasandil tuleks võtta meetmeid ohvrite 
õiguste tugevdamiseks ja kaitseks, ning 
kutsus komisjoni üles esitama sel 
eesmärgil asjakohaseid ettepanekuid. 
Sellega seoses tuleks luua mehhanism, 
millega tagatakse, et liikmesriigid 
tunnustavad vastastikku kohtuotsuseid, 
mis käsitlevad ohvrite kaitsemeetmeid. 
Resolutsiooni kohaselt peaks kõnealune 
määrus, mis käsitleb tsiviilasjades 
kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikust 
tunnustamist, täiendama 
kriminaalasjades võetavate 
kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise 
mehhanismi, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
2011. aasta direktiivis 2011/99/EL 
Euroopa lähenemiskeelu kohta2.
__________
1 ELT C 187, 28.6.2011, lk 1.
2 ELT L 338, 21.12.2011, lk 2.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 e) Määrusega soovitakse tugevdada 
ohvrite õigusi liidus. Määruse 
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kohaldamisel peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kuriteoohvrite õiguste, neile pakutava toe 
ja kaitse miinimumnõudeid käsitlevas 
direktiivis sätestatud õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kaitsemeetmeid käsitlevates 
siseriiklikes eeskirjades on erinevusi, mis 
takistavad siseturu ladusat toimimist. 
Selleks et isik oleks kaitstud ka juhul, kui 
ta reisib või kolib teise liikmesriiki, on 
ülimalt oluline näha ette sätted, millega 
tagatakse liikmesriikides käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud 
kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine 
ja võimalik jõustamine.

(3) Kaitsemeetmeid käsitlevates 
siseriiklikes eeskirjades on erinevusi, mis 
takistavad kodanike vaba liikumist.
Selleks et isik oleks kaitstud ka juhul, kui 
ta reisib või kolib teise liikmesriiki, on 
ülimalt oluline näha ette sätted, millega 
tagatakse liikmesriikides käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud 
kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine 
ja võimalik jõustamine. Kõnealuste 
sätetega tuleks samuti tagada, et liidu 
kodanikud saaksid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikega 2 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
21 lõikega 1 kasutada oma seaduslikku 
õigust vabalt liikuda ja elada 
liikmesriikide territooriumil, ilma et see 
ohustaks nende kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse Käesolevat määrust kohaldatakse 
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tsiviilmenetluses iga liiki asutuste (kohus, 
haldus- või mis tahes muu asutus) 
kehtestatud kaitsemeetmete suhtes.

tsiviilasjades iga liiki asutuste (kohus, 
haldusasutus või mis tahes muu asutus) 
kehtestatud kaitsemeetmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolevat määrust kohaldatakse 
kaitsemeetmete suhtes, mis on võetud 
eesmärgiga kaitsta isikut, kelle puhul on 
piisavalt põhjust arvata, et tema elu, 
füüsiline või vaimne puutumatus ja 
väärikus, isikuvabadus ja turvalisus või 
seksuaalne puutumatus on ohus, näiteks 
tõkestades mis tahes vormis 
perevägivalda, ahistamist, röövimist, 
jälitamist või muul kujul esinevat kaudset 
sundimist. Oluline on rõhutada, et 
määrust kohaldatakse kaitsemeetmete 
suhtes, mille eesmärk on kaitsta kõiki 
vägivallaohvreid, sealhulgas soopõhise 
vägivalla ohvreid.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Pidades silmas vastastikuse 
tunnustamise põhimõtet, millel käesolev 
määrus põhineb, tuleks kõik 
kaitsemeetmega seotud ametlikud teated 
edastada võimaluste piires otse 
päritoluliikmesriigi ja tunnustava 
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liikmesriigi pädevate ametiasutuste vahel. 
Et tagada tõhus ja kiire piiriülene kaitse 
võimalike ohtude eest, tuleks võetud 
kaitsemeetmed ja välja antud tõendid 
registreerida kogu Euroopa Liitu 
hõlmavas andmebaasis, mis tagab riikide 
asutustele turvalise ja kiire juurdepääsu 
nõutud teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Vaheformaalsuste kaotamisega 
peavad kaasnema vajalikud tagatised, 
mille eesmärk on eelkõige tagada täielik 
kinnipidamine õigusest kaitsele ja 
õigusest õiglasele kohtulikule 
arutamisele, nagu on sätestatud Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artiklis 6 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 47. Selleks 
peaksid päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused tagama, et tõendit ei antaks 
välja, kui ohustaval isikul puudub tagatis 
õiglase kohtuliku arutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Ilma et see piiraks kaitstava isiku 
õigust rakendada kaitsemeedet otse muus 
liikmesriigis, peaks tõendi väljastanud 
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pädev asutus edastama tõendi igal juhul 
tunnustava liikmesriigi pädevale 
asutusele. See menetlus peaks tagama, et 
kaitstavale isikule antud tagatis säilib ka 
teises liikmesriigis, kuhu kaitstav isik 
kolib, isegi kui ta ei ole suutnud 
tunnustava sihtliikmesriigi pädevat 
asutust leida või sellega ühendust võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Võttes arvesse liikmesriikide 
õigustavade erinevust, võib juhtuda, et 
päritoluliikmesriigi kehtestatud 
kaitsemeedet tunnustavas liikmesriigis ei 
tunta. Sellisel juhul peaks tunnustava 
liikmesriigi pädev asutus kohandama 
kaitsemeedet võimaluste piires oma riigi 
õigusaktidega ettenähtud kaitsemeetmega, 
millel on samaväärne mõju ning sarnased 
eesmärgid. Tunnustava liikmesriigi pädev 
asutus võib vastavalt oma riigi 
õigusaktidele kohaldada tsiviil-, haldus-
või kriminaalmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Käesoleva määruse kohaldamisel 
peaksid liikmesriigid võtma vajalikke 
meetmeid selleks, et kaitstavatel isikutel ei 
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tekiks rahalisi kulusid seoses 
kaitsemeetme tunnustamisega teises 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tõend ei tohiks kuuluda 
edasikaebamisele, kuid juhul, kui esimeses 
liikmesriigis kaitsemeede peatatakse või 
tühistatakse, tuleks ka teise liikmesriigi 
pädeval asutusel ohustava isiku taotlusel
peatada või tühistada kaitsemeetme 
tunnustamine ja/või jõustamine.

(13) Tõend ei tohiks kuuluda 
edasikaebamisele, kuid juhul, kui esimeses 
liikmesriigis kaitsemeede peatatakse või 
tühistatakse, tuleks ka teise liikmesriigi 
pädeval asutusel peatada või tühistada 
kaitsemeetme tunnustamine ja/või 
jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kui käesoleva määruse alusel 
tuleb kaitstavale isikule või ohustavale 
isikule anda teavet, tuleks vajaduse korral 
sama teavet anda samuti asjaomase isiku 
seaduslikule esindajale, eestkostjale või 
hooldajale.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Piisavat tähelepanu tuleks pöörata 
ka kaitstava isiku vajadusele saada teavet 
ja abi kergesti ligipääsetaval ja põhjalikul 
viisil. Teavet ja abi tuleks anda lihtsas ja 
arusaadavas sõnastuses. Samuti tuleks 
tagada, et suhtluses pädevate asutustega 
saadakse kaitstavast isikust aru. Sellega 
seoses tuleks arvesse võtta, mis tasemel 
kaitstav isik valdab keelt, milles talle 
teavet antakse, tema vanust, küpsust, 
vaimseid ja emotsionaalseid võimeid, 
kirjaoskuse taset ja võimalikku vaimu- või 
füüsilist puuet, nt nägemis- või 
kuulmispuuet. Samuti tuleks arvesse võtta 
kaitstava isiku mis tahes piiranguid teabe 
edastamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Kaitsemeetmete tunnustamise ja 
jõustamise menetlustes peaksid pädevad 
asutused pöörama vajalikul määral 
tähelepanu kaitstavate isikute vajadustele, 
sealhulgas erivajadustega isikutele, nagu 
näiteks alaealised või puuetega isikud või 
soopõhise vägivalla ohvrid.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 d) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
lisama teabe kaitsemeetmete vaba 
liikumise ja ühtse tõendi kohta ohvrite 
kaitse hariduslikesse ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniatesse, mida nad 
korraldavad, vajaduse korral koostöös 
ohvriabi organisatsioonidega. 
Teadlikkuse tõstmiseks peaks komisjon 
eelkõige edendama kaitsemeetmete kohast 
teavet, mis on liikmesriikides kättesaadav 
e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 e) Liikmesriigid peaksid tunnustama, 
julgustama ja toetama 
kodanikuühiskonna tööd ohvrite, 
sealhulgas soopõhise vägivalla ohvrite, 
toetamisel ja looma tõhusad 
koostöömeetodid. Liikmesriigid peaksid 
lihtsustama kaitstavate isikute ja ohvriabi 
organisatsioonide vahelist kontakti kogu 
kaitsemeetmete tunnustamise ja 
jõustamisega seotud menetluse jooksul. 
Selleks peaksid tunnustava liikmesriigi 
abiteenused jagama teavet 
ohvriorganisatsioonide kohta, kes on 
võimelised andma abi, või suunama sinna 
kaitstud isiku.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 f) Liikmesriigid peaksid pakkuma 
väljaõpet ametnikele, kes tõenäoliselt 
puutuvad kokku juhtumitega, kus isiku 
füüsiline ja/või vaimne puutumatus, 
väärikus, isiklik vabadus ja turvalisus või 
seksuaalne puutumatus on ohus; erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naistevastase 
vägivalla juhtumitele ja koostöö viisidele 
ohvriabi organisatsioonidega, mis 
pakuvad kaitstavate isikute vajadustele 
kohandatud konkreetset abi. Liikmesriigid 
peaksid samuti tagama eri liikmesriikide 
pädevate asutuste otsese kontakti 
väljaõppe eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 g) Käesoleva määruse kohaldamisel 
innustatakse liikmesriike võtma arvesse 
õigusi ja põhimõtteid, mis on sätestatud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
1979. aasta konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 h) 7. aprillil 2011 võttis Euroopa 
Nõukogu vastu naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla tõkestamise ja sellega 
võitlemise konventsiooni, millega 
kehtestatakse kõrged nõuded, mis 
käsitlevad soopõhise vägivalla 
tõkestamist, sellise vägivalla ohvrite 
kaitset ja toetamist ning sellise vägivalla 
toimepanijate vastutusele võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 i) Käesoleva määruse alusel 
töödeldavaid isikuandmeid tuleks kaitsta 
vastavalt liikmesriikide õigusaktidele, 
millega rakendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta1.
________
1 ELT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige selle artiklis 47 
sätestatud kostja õiguste austamist ja õigust 
õiglasele kohtulikule arutamisele. 
Käesolevat määrust tuleb kohaldada 
kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

(15) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga 
tunnustatud põhimõtetest, eelkõige selle 
artiklis 47 sätestatud kostja õiguste 
austamist ja õigust väärikusele, elule, 
füüsilisele ja vaimsele puutumatusele, 
isikuvabadusele ja turvalisusele, era- ja 
perekonnaelu austamisele, isikuandmete 
kaitsele, omandile ja naiste ja meeste 
võrdõiguslikkusele, laste, eakate ja 
puuetega inimeste õigusi, liikumis- ja 
elukoha valiku vabadust ja õigust 
õiglasele kohtulikule arutamisele. 
Käesolevat määrust tuleb kohaldada 
kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisala, mõisted ja jurisdiktsioon Eesmärk, reguleerimisala, mõisted ja 
jurisdiktsioon

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1. Eesmärk
Käesolevas määruses sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
liikmesriigi asutusel, kus on võetud 
kaitsemeede eesmärgiga kaitsta isikut, 
kelle puhul on piisavalt põhjust arvata, et 
tema elu, füüsiline või vaimne 
puutumatus ja väärikus, isikuvabadus või 
seksuaalne puutumatus on ohus, anda 
välja tõend, mis võimaldab teise 
liikmesriigi pädeval asutusel jätkata isiku 
kaitsmist oma territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse 
tsiviilasjades iga liiki asutuste kehtestatud 
kaitsemeetmete suhtes. Seda ei kohaldata 
määruses (EÜ) nr 2201/2003 sätestatud 
kaitsemeetmete suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse 
tsiviilasjades tõendi väljastanud iga liiki 
asutuste kehtestatud kaitsemeetmete 
suhtes. Seda ei kohaldata määruses (EÜ) nr 
2201/2003 ega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. detsembri 2011. aasta 
Euroopa lähenemiskeeldu käsitlevas 
direktiivis 2011/99/EL sätestatud 
kaitsemeetmete suhtes.

Or. en



PR\894575ET.doc 21/37 PE483.787v01-00

ET

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kaitsemeede” – mis tahes ennetav või 
ajutine ja kuidas tahes nimetatav, 
liikmesriigi asutuse poolt siseriikliku 
õiguse kohaselt tehtud otsus pakkuda 
kaitset isikule, kelle puhul on piisavalt 
põhjust arvata, et tema füüsiline ja/või 
vaimne puutumatus või vabadus on ohus. 
Kaitsemeetmete hulka kuuluvad ka 
ohustava isiku kohalolekuta võetavad 
meetmed.

a) „kaitsemeede” – mis tahes ennetav või 
ajutine ja kuidas tahes nimetatav, 
liikmesriigi asutuse poolt siseriikliku 
õiguse kohaselt tehtud otsus pakkuda 
kaitset isikule, kelle puhul on piisavalt 
põhjust arvata, et tema elu, füüsiline ja/või 
vaimne puutumatus, väärikus, isiklik 
vabadus ja turvalisus või seksuaalne 
puutumatus on ohus. Kaitsemeetmete 
hulka kuuluvad ka ohustava isiku 
kohalolekuta võetavad meetmed.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et pädevad asutused kõikides liikmesriikides kaitsevad ja arvestavad 
põhiõigusi, nagu väärikus, isiklik vabadus, seksuaalne puutumatus ja turvalisus, et ohvritel, 
sealhulgas seksuaalse ja lähisuhete vägivalla ohvritel, oleks kõrgeim kaitse.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) keeld, mis välistab kaitstavate 
isikute teatud isiklike andmete 
avaldamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) „kaitstav isik” – füüsiline isik, kes 
on kaitse objektiks, tulenevalt 
päritoluliikmesriigis vastu võetud 
kaitsemeetmest;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) „ohustav isik” – füüsiline isik, kelle 
vastu punktis a osutatud kaitsemeede on 
võetud;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuseid tegema on pädevad selle 
liikmesriigi asutused, kus isiku füüsiline 
ja/või vaimne puutumatus või vabadus on 
ohtu sattunud.

Otsuseid tegema on pädevad selle 
liikmesriigi asutused, kus isiku elu,
füüsiline ja/või vaimne puutumatus, 
väärikus, isiklik vabadus ja turvalisus või 
seksuaalne puutumatus on ohtu sattunud.

Or. en



PR\894575ET.doc 23/37 PE483.787v01-00

ET

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes soovib muus liikmesriigis 
rakendada käesoleva artikli kohaselt 
tunnustatud lähenemiskeeldu, esitab 
tunnustava liikmesriigi pädevale asutusele 
käesoleva artikli kohaselt välja antud 
tõendi.

1. Isik, kes soovib muus liikmesriigis 
rakendada kaitsemeedet, esitab tunnustava 
liikmesriigi pädevale asutusele käesoleva 
artikli kohaselt välja antud tõendi, välja 
arvatud juhul, kui päritoluliikmesriigi 
pädev asutus on juba edastanud tõendi 
tunnustava liikmesriigi pädevale 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Võimaluse korral peaks ametlik suhtlus kaitsemeetmete osas toimuma otse kahe liikmesriiki 
pädevate asutuste vahel, asetamata lisakohustust kaitstavale isikule. See toiming peaks 
tagama, et kaitstavale isikule võimaldatud kaitse säilitatakse kogu ELi piires, isegi kui 
kaitstaval isikul pole õnnestunud võtta ühendust pädeva asutusega.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab 
välja lisas esitatud tüüpvormi kohase 
tõendi, milles esitatakse muu hulgas 
meetme kirjeldus viisil, mis hõlbustab 
meetme tunnustamist ning selle võimalikku 
jõustamist teises liikmesriigis.

2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab 
välja lisas esitatud tüüpvormi kohase 
tõendi, milles esitatakse muu hulgas:

a) meetme kirjeldus viisil, mis hõlbustab 
meetme tunnustamist ning selle võimalikku 
jõustamist teises liikmesriigis,

b) märge kestuse kohta ja vajaduse korral 
kaitsemeetme rikkumise eest määratavate 
sanktsioonide kohta ja
c) vajaduse korral teave selle kohta, kas 
kaitstav isik on päritoluliikmesriigis 
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saanud osalist või täielikku õigusabi või 
mis tahes vabastust kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui riiklik meede on juba võetud, ei 
nõuta ainuüksi tõendi taotlemiseks 
õigusvaldkonnas töötava esindaja 
olemasolu.

Or. en

Selgitus

Tõendi edastamise haldusmenetlus ja kaitsemeetmete tunnustamine ja jõustamine peaks 
olema lihtne, ilma täiendavate jõupingutusteta ohvrile, sealhulgas rahaline koormus. Sel 
põhjusel ei tohiks ohvrilt nõuda õigusvaldkonnas töötava esindaja olemasolu vaid tõendi 
taotlemiseks, kui riiklik meede on juba võetud.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) asutuse algatusel, kui kaitsemeetme 
võtmise ajal on tegemist piiriülese 
juhtumiga; käesoleva määruse 
kohaldamisel puudub juhtumil piiriülene 
mõju, kui isiku füüsiline ja/või vaimne 
puutumatus või vabadus on sattunud ohtu 
ainult päritoluliikmesriigis; 

i) asutuse algatusel, kui kaitsemeetme 
võtmise ajal on tegemist piiriülese 
juhtumiga; käesoleva määruse 
kohaldamisel puudub juhtumil piiriülene 
mõju, kui isiku elu, füüsiline ja/või vaimne 
puutumatus, väärikus, isiklik vabadus või
seksuaalne puutumatus on sattunud ohtu 
ainult päritoluliikmesriigis; 

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) muudel juhtudel kaitstava isiku 
taotlusel; päritoluliikmesriigi pädev asutus 
teavitab kaitstavat isikut võimalusest 
taotleda käesolevas määruses ettenähtud 
tõendit kaitsemeetme kehtestamisel.

ii) muudel juhtudel kaitstava isiku 
taotlusel; päritoluliikmesriigi pädev asutus 
teavitab kaitstavat isikut võimalusest 
taotleda käesolevas määruses ettenähtud 
tõendit kaitsemeetme kehtestamisel juhul, 
kui ta otsustab lahkuda muusse 
liikmesriiki, ja annab vajaduse korral 
kaitstavale isikule nõu taotluse esitamisel 
enne päritoluliikmesriigi territooriumilt 
lahkumist.
Kui tõend on väljastatud, teavitab pädev 
asutus kaitstavat isikut, millised asutused 
on pädevad tunnustama ja/või jõustama 
kaitsemeedet soovitud tunnustavas 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kaitstaval isikul, kes ei viibi isiklikult 
päritoluliikmesriigis, on õigus taotleda 
tõendit internetis või telefoni, faksi või mis 
tahes sobiva tehnilise vahendi abil, et ei 
oleks vaja sellel eesmärgil tagasi 
päritoluliikmesriiki reisida.

Or. en

Selgitus

Kuna ohvrid on sageli ebakindlas olukorras, ei tohiks nad sattuda taas ohtu, mis juhtuks, kui 
nad peaksid tõendi väljastamise taotlemiseks tagasi päritoluliikmesriiki reisima. Kaitstaval 
isikul peaks olema võimalus taotleda tõendit internetis, faksi või muu tehnilise abivahendiga, 
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mis oleks ka soodsam.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Olenemata lõikest 1, kui pädev asutus 
väljastab tõendi kooskõlas lõikega 3, 
edastab ta tõendi viivitamata tunnustava 
liikmesriigi pädevale asutusele ja ka 
registreerib selle kogu Euroopat hõlmavas 
andmebaasis, mis tagab nendele 
asutustele turvalise ja kiires juurdepääsu 
nõutud teabele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek lihtsustab lähenemiskeeldude tunnustamist liikmesriikide vahel, 
luues tõendite automaatse edastamise mehhanismi ja tagades kaitstud isikutele õiguse 
taotleda tõendit teises riigis viibides. See tagaks kaitsemeetmete kiire tunnustamise ja 
jõustamise, aga kergendaks ka kaitstava isiku kohustusi, tehes haldusmenetluse lihtsamaks.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tunnustava liikmesriigi pädevad 
asutused võivad vajaduse korral taotleda 
tõendi sisu translitereerimist või tõlkimist 
vastavalt artiklile 15.

4. Tunnustava liikmesriigi pädevad 
asutused võivad vajaduse korral taotleda 
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt 
tõendi sisu translitereerimist või tõlkimist 
vastavalt artiklile 15.

Or. en
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kaitsemeedet ei ole tunnustavas 
liikmesriigis ette nähtud, kohandab selle 
liikmesriigi pädev asutus meedet 
võimaluste piires oma riigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitsemeetmega, millel on 
samaväärne mõju ning sarnased eesmärgid.

Juhul kui kaitsemeedet ei ole tunnustavas 
liikmesriigis ette nähtud, kohandab selle 
liikmesriigi pädev asutus meedet 
võimaluste piires oma riigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitsemeetmega, millel on 
samaväärne mõju ning sarnased eesmärgid, 
tagades lisaks sama tasemega kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) talle ei ole menetluse algatamist 
käsitlevat dokumenti või võrdväärset 
dokumenti kätte toimetatud piisavalt 
aegsasti ja sellisel viisil, et ta oleks saanud 
enda kaitsmist korraldada, või

a) talle ei ole menetluse algatamist 
käsitlevat dokumenti või võrdväärset 
dokumenti kätte toimetatud teatud aja 
jooksul vastavalt riigisisesele õigusele ja 
sellisel viisil, et ta oleks saanud enda 
kaitsmist korraldada, või

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kaitstavat isikut ohustada võivate mis 
tahes asjatute viivituste vältimine tõendi välja andmisel.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnustava liikmesriigi pädev asutus 1. Tunnustava liikmesriigi pädev asutus 
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võib ohustava isiku taotlusel keelduda 
tunnustamast päritoluriigi kohtu 
kehtestatud kaitsemeedet, mis on vastuolus 
tunnustavas liikmesriigis tehtud otsusega.

võib kas ohustava isiku taotlusel või omal 
algatusel keelduda tunnustamast 
päritoluriigi kohtu kehtestatud 
kaitsemeedet, mis on vastuolus tunnustavas 
liikmesriigis tehtud otsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaitsemeede päritoluliikmesriigis 
peatatakse või tühistatakse, peatab või 
tühistab tunnustava liikmesriigi pädev 
asutus ohustava isiku taotlusel 
kaitsemeetme tunnustamise ja selle 
võimaliku jõustamise. Taotluse vorm on 
sätestatud II lisas.

2. Kui kaitsemeede päritoluliikmesriigis 
peatatakse või tühistatakse, peatab või 
tühistab tunnustava liikmesriigi pädev 
asutus päritoluliikmesriigi pädeva asutuse 
või ohustava isiku taotlusel kaitsemeetme 
tunnustamise ja vajaduse korral selle 
võimaliku jõustamise. Taotluse vorm on 
sätestatud II lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluriigi pädev asutus teavitab 
ohustavat isikut ja kaitstavat isikut 
viivitamata oma riigi õigusaktide kohaselt 
järgmisest:

1. Päritoluriigi pädev asutus teavitab 
ohustavat isikut ja kaitstavat isikut ning 
vajaduse korral nende seaduslikku 
esindajat, hooldajat või eestkostjat
viivitamata oma riigi õigusaktide kohaselt 
järgmisest:

i) kaitsemeetme kehtestamine; i) Euroopa tõendi kehtestamine;

ii) vajaduse korral kaasnevad
jõustamismeetmed;

ii) vajaduse korral vastavad
jõustamismeetmed;

iii) vajaduse korral kaitsemeetme iii) vajaduse korral kaitsemeetme 
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rikkumise eest määratavad sanktsioonid; rikkumise eest määratavad sanktsioonid;
iv) kaitsemeetme peatamine või
tühistamine.

iv) kaitsemeetme peatamine, tühistamine 
või läbivaatamine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on vältida mitmetähenduslikkust, mida erinevused 
liikmesriikide õigussüsteemide vahel võivad põhjustada. Teatud õigussüsteemides ei 
tunnistata kaitstava isiku eestkostjat või hooldajat kui menetluse osapoolt. Seepärast näeb 
muudatusettepanek ette teabe edastamist seaduslikule esindajale kõnealuse liikmesriigi 
õigusaktide alusel. Muudatusettepanek peegeldab sarnased sätteid Euroopa lähenemiskeeldu 
käsitlevas direktiivis.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaitstavalt isikult artiklis 5 sätestatud 
tõendi saamisel teavitab tunnustava riigi 
pädev asutus ohustavat isikut ja kaitstavat 
isikut viivitamata ja vajaduse korral 
määruses (EÜ) nr 1393/2007 sätestatud 
korras järgmisest:

2. Artiklis 5 sätestatud tõendi saamisel 
teavitab tunnustava riigi pädev asutus 
ohustavat isikut ja kaitstavat isikut ning 
vajaduse korral nende õigusjärgset 
esindajat, hooldajat või eestkostjat
artikliga 15 kooskõlas oleval viisil
viivitamata ja vajaduse korral määruses 
(EÜ) nr 1393/2007 sätestatud korras 
järgmisest:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on vältida mitmetähenduslikkust, mida erinevused 
liikmesriikide õigussüsteemide vahel võivad põhjustada. Teatud õigussüsteemides ei 
tunnistata kaitstava isiku eestkostjat või hooldajat kui menetluse osapoolt. Seepärast näeb 
muudatusettepanek ette teabe edastamist seaduslikule esindajale kõnealuse liikmesriigi 
õigusaktide alusel. Muudatusettepanek peegeldab sarnased sätteid Euroopa lähenemiskeeldu 
käsitlevas direktiivis.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kaitsemeetme kehtestamine; i) kas kaitsemeedet tunnustatakse või 
mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) keeldumise alused, kui tunnustamisest 
keeldutakse;

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vajaduse korral kaasnevad
jõustamismeetmed;

ii) vajaduse korral vastavad
jõustamismeetmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kaitsemeetme peatamine või
tühistamine.

iv) kaitsemeetme peatamine, tühistamine 
või läbivaatamine.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ohustava isiku teavitamisel vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 tuleks võtta nõuetekohaselt 
arvesse kaitstava isiku huvi mitte 
avalikustada tema aadressi või muid 
kontaktandmeid. Neid üksikasju teatisesse 
ei märgita. Vajaduse korral võib märkida 
asukoha, kui see on nõutud õiguskindluse 
kohustuse või ohustava isiku suhtes 
kehtestatud piirangute tõttu.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kuriteoohvrite isikliku ja pereelu üldise kaitsega tagab muudatusettepanek, et ohvri 
või tema perekonna isiklikke andmeid ei avalikustata ilma eelneva loa või juriidilise 
kohustuseta. On oluline tagada, et ohvrit ei ohustata veelgi enam, isiklikke andmeid 
ohustavale isikule avalikustades.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui kaitsemeede, mille alusel tõend 
väljastati, päritoluliikmesriigis peatatakse 
või tühistatakse, peavad selle liikmesriigi 
asutused koheselt teavitama 
tunnustava(te) liikmesriigi või 
liikmesriikide asutusi ning esitama 
taotlused artikli 12 lõike 2 alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Iga juhtum, millega kaasneb 
teavitamine käesoleva artikli alusel, tuleb 
samuti artikli 5 lõikes 3 b sätestatud 
andmebaasi registreerida.

Or. en

Selgitus

Et tagada kõikidele ohvritele tõhus ja kiire piiriülene kaitse võimalike ohtude eest, oleks 
äärmiselt kasulik luua kogu Euroopa Liitu hõlmav kaitsemeetmete ja väljastatud tõendite 
andmebaas, mis tagaks riikide asutustele turvalise ja kiire juurdepääsu nõutud teabele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15. Translitereerimine ja Artikkel 15. Suuline tõlge, 
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tõlkimine translitereerimine ja kirjalik tõlge
Kaitstavatel isikutel on õigus abile, mis 
võimaldab neil vajalikus suhtluses 
pädevate asutustega aru saada ja end 
arusaadavaks teha, sealhulgas ka siis, kui 
neile teavet ja abi antakse.

Juhul kui käesoleva määruse kohaselt on 
nõutav transliteratsioon või tõlge, tehakse 
transliteratsioon või tõlge tunnustava 
liikmesriigi ametlikku keelde või ühte tema 
ametlikku keelde või muusse tema osutatud 
keelde. Kõik käesoleva määruse alusel 
nõutavad tõlked teeb isik, kellel on 
liikmesriigis selleks pädevus.

Juhul kui käesoleva määruse kohaselt on 
nõutav transliteratsioon või kirjalik tõlge, 
tehakse transliteratsioon või tõlge 
päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt 
ja tunnustava liikmesriigi ametlikku keelde 
või ühte tema ametlikku keelde või muusse 
tema osutatud keelde. Kõik käesoleva 
määruse alusel nõutavad kirjalikud tõlked 
teeb isik, kellel on liikmesriigis selleks 
pädevus.

Kui kaitstav isik ei saa aru kaitsemeetmete 
tunnustamise ja jõustamisega seotud 
menetluse keelest või ei räägi seda keelt, 
tagavad tunnustava liikmesriigi pädevad 
asutused erivajadusi ja olukorda arvesse 
võttes kirjaliku ja/või suulise tõlke.
Tunnustav liikmesriik teeb igal eraldi 
juhul kindlaks, kas kaitstav isik vajab 
menetluses pädeva asutusega kirjalikku 
ja/või suulist tõlget.

Or. en

Selgitus

Keel ja viis, mille abil asutused suhtlevad ohvritega, on ülimalt olulised. Raportöörid 
rõhutavad muudatusettepanekus kaitstava isiku vajadust saada teavet ja abi kergesti 
kättesaadaval viisil ja arusaadavas sõnastuses, mis on kohandatud nende vajadustele. Suhtlus 
ja tõlge peavad olema keeles, millest ohver selgelt aru saab. Arvesse tuleks võtta ka kaitstava 
isiku teabe edastamise võime ja temast aru saamise piiranguid, sealhulgas kuulmise, 
nägemise, keeleoskuse või emotsionaalsete ja vaimsete võimetega seotud puudeid.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a. Õigus toetusele
Kaitstav isik saab juurdepääsu 
ohvriabiteenustele, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi artiklis 7, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded alates selle 
kohaldamise kuupäevast, sealhulgas 
eelkõige õigus saada teavet, nõu ja 
toetust, õigus pöörduda eriasutuste poole 
või saada sellekohast teavet, õigus 
emotsionaalsele ja vaimsele toele ja õigus 
saada finants- ja praktiliste küsimustega 
seotud nõu. Seda kohaldatakse ka 
kaitstavate isikute suhtes, kes on 
soopõhise vägivalla ohvrid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tunnistab, et juurdepääs toetusele pole mitte ainult ohvrite 
õigus, vaid ka väga tähtis osa nende sotsiaal-majandusliku mõjuvõimu jaoks. 
Muudatusettepanekus on loetletud mitmed õigused, mis peaksid olema tagatud ning on 
olulised ohvritele nende vaimse taastumise jaoks, sealhulgas teave haldus- ja 
finantsküsimuste kohta. Rõhutatakse kaitstavate isikute õigusi, kes on soopõhise vägivalla 
ohvrid.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitstav isik võib taotleda ja saada artikli 
5 lõike 3 punkti ii alusel ka tõendi 
kaitsemeetme kohta, mis on võetud enne 
käesoleva määruse kohaldamise 
jõustumist, tingimusel et kaitsemeede on 
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tõendi taotlemise päeval endiselt jõus.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a. Andmete kogumine
Selleks, et hõlbustada käesoleva määruse 
kohaldamise hindamist, tuleb 
liikmesriikidel edastada komisjonile 
asjakohased andmed riiklike menetluste 
kohaldamise kohta, mis on seotud artiklis 
5 osutatud tõendite väljastamise ning 
nende edasiandmisega pädevate asutuste 
vahel. Andmetes peab sisalduma 
minimaalne teave kaitsemeetmete ja 
taotletud, väljastatud ja/või tunnustatud 
tõendite arvu kohta ning teave tõendi 
andmisest keeldumiste ning peatatud 
ja/või tühistatud tõendite arvu kohta, 
samuti keeldumise ja/või tühistamise 
põhjused, ning sealjuures tuleb 
nõuetekohaselt järgida eraelu 
puutumatuse ja isikuandmete kaitse 
põhimõtteid. Andmetes näidatakse 
võimaluste piires ära ka käitumine, millel 
tõendid põhinesid, sealhulgas sooline 
vägivald, ja märgitakse kaitstava isiku 
sugu, ohustava isiku sugu, nendevaheline 
suhe ja nende vanus.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluv kaitsemeetmete asjakohaste liigitatud 
statistiliste andmete kogu ja igas liikmesriigis taotletud ja välja antud tõendid annaksid 
tõenditel põhineva hinnangu tõendite mehhanismi toimimisele ning heidaksid valgust ka 
käitumisele, mis tingis kaitsemeetme kehtestamise. See oleks eriti oluline soopõhise vägivalla 
juhtumite hindamisel ning naistevastase vägivallaga võitlemisel.
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SELETUSKIRI

Raportöörid tervitavad komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus tsiviilasjades kohaldatavate 
kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta. See on osa seadusandlikust paketist, millega 
tugevdatakse ohvrite õigusi ELis ja millesse kuulub ka ettepanek võtta vastu direktiiv 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse kohta.

Komisjoni ettepanekuga reageeritakse vajadusele kõikehõlmava Euroopa õigusliku raamistiku 
järele, millega nähtaks ette liidu territooriumil kõigi kuriteoohvrite tunnustamine ja suurim 
võimalik kaitse. Määruse ettepanek täiendab direktiivi Euroopa lähenemiskeelu kohta, mis 
tagab kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kriminaalasjades. Mõlema õigusakti 
(kriminaalõigusliku ja tsiviilõigusliku) ühendatud kohaldamine võimaldab isikutel, kelle 
kasuks on määratud lähenemiskeeld, vabalt ja ohutult ELis liikuda, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja toob lõppkokkuvõttes kaasa liidus vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala tugevnemise ja arengu. 

Lissaboni lepingu rakendamisest tulenevate menetluste kohaselt võimaldab parlamendi 
kodukorra artikkel 51 koostada kahel koos tegutseval komisjonil raporteid ühiselt. 
Käesolevale raportile on tulnud kasuks õiguskomisjonis ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjonis peetud aruteludel avaldatud arvamused, samuti kahe raportööri 
koostöö. 

Lähenemiskeeldude tunnustamise lihtsustamine

Raportöörid peavad hädavajalikuks tagada, et isik, kellele on määratud kaitse ühes 
liikmesriigis, ei kaotaks seda teise liikmesriiki siirdudes. Raportöörid näevad ette sellise 
mehhanismi loomise, mis kõrvaldaks vaheformaalsused, kasutades tüüpvormi kohast 
mitmekeelset tõendit, mis automaatselt edastataks väljastavast liikmesriigist tunnustavasse 
liikmesriiki. See tagaks mitte ainult kiire ja lihtsa tunnustamise, vaid ka kaitsemeetmete 
jõustamise. Samuti muudaks see mehhanism haldusmenetluse ohvrite jaoks lihtsamaks ja 
tagaks, et nad on kaitstud alati, kui nad reisivad või teise liikmesriiki kolivad. Samuti 
soovivad raportöörid tagada, et kui kaitstud isik ei viibi isiklikult päritoluliikmesriigis, on tal 
võimalik taotleda tõendit internetis, faksiga või muude tehniliste abivahenditega. Samuti 
kutsutakse liikmesriike üles tagama, et kaitstud isik ei peaks kandma teises liikmesriigis 
kaitsemeetme tunnustamise rahalisi kulusid. Veel on raportöörid arvamusel, et kui juba on 
võetud riiklik kaitsemeede, siis ei peaks kaitstud isik vajama õigusvaldkonnas töötavat 
esindajat vaid selleks, et taotleda tõendit. Lisaks sellele toetavad raportöörid kogu ELi 
hõlmava kaitsemeetmete ja väljastatud tõendite andmebaasi loomist. Nad usuvad, et see 
tagaks riigiasutustele turvalise ja kiire juurdepääsu vajalikule teabele ja kindlustaks seega 
tulemusliku ja kiire piiriülese kaitse võimalike ohtude vastu.

Soolise vägivalla ohvrite olukorra parandamine

Raportöörid toetavad kaitsemeetmete vastastikust tunnustamist käsitleva määruse üldist 
kontseptsiooni, kuid on arvamusel, et soolise vägivalla ohvrite küsimusega tuleb kindlasti 



PR\894575ET.doc 37/37 PE483.787v01-00

ET

edasi tegeleda. Selleks, tuginedes sätetele, mis sisalduvad ettepanekus võtta vastu direktiiv 
ohvrite õiguste kohta, teevad raportöörid ettepaneku spetsiaalsete tugiteenuste loomiseks 
(lisaks üldistele), eesmärgiga aidata kaitstud soolise vägivalla ohvreid, tehes neile 
kättesaadavaks hädavajaliku teabe, psühholoogilise abi ja nõuanded selle kohta, milline 
õigusabi või rahaline abi on neile vastavalt konkreetse liikmesriigi õigusele kättesaadav. 
Soolise vägivalla ohvrite vajaduste paremaks rahuldamiseks teevad raportöörid ettepaneku 
asjakohaselt koolitada ametnikke, kes tõenäoliselt puutuvad kokku juhtumitega, kus on 
ohustatud isiku füüsiline, psühholoogiline ja seksuaalne puutumatus, eriti naistevastase 
vägivalla juhtumitega. Raportöörid tunnustustavad kodanikuühiskonna, eriti valitsusväliste 
organisatsioonide, naiste ühenduste ja muude vabatahtlike organisatsioonide tööd spetsiaalse 
abi osutamisel, liikmesriike kutsutakse üles seda tööd toetama ja tegema nende 
organisatsioonidega koostööd vägivalla ohvrite, eriti naisohvrite, toetamisel. 

Teave ja tõlkimine

Raportöörid rõhutavad ka seda, et kaitstud isik peab saama teavet ja abi lihtsalt mõistetavas 
vormis ja mõistetavas keeles, mida on kohandatud vastavalt kaitstud isiku vajadustele. 
Raportöörid kutsuvad pädevaid asutusi üles tagama ohvri vajadusi ja olukorda arvestava 
lihtsalt arusaadavas vormis kirjaliku ja/või suulise tõlke juhtudel, kui kaitstud isikud ei mõista 
või ei räägi kaitsemeetmete tunnustamise ja jõustamisega seotud menetluse keelt.

Teadlikkuse tõstmine

Raportöörid usuvad, et kaitstavate isikute paremaks teavitamiseks nende õigustest peaksid 
liikmesriigid lisama ohvrite kaitset käsitlevatesse haridus- ja teadlikkuse tõstmise 
programmidesse teabe kaitsemeetmete vaba liikumise ja ühtse tõendi kohta. Selleks et seda 
seisukohta veelgi tugevdada, kutsuvad raportöörid komisjoni ühtlasi üles lisama 
liikmesriikides kättesaadavaid kaitsemeetmeid puudutava asjakohase teabe komisjoni laialt 
kättesaadavasse e-õiguskeskkonna portaali.

Seadusandlik jalajälg

Raportöörid tänavad õigusküsimuste peadirektoraadi kaudu antud komisjoni selgituste eest, 
samuti viljaka arvamuste vahetuse eest variraportööridega ja ELi eesistujariigi Taani 
esindajatega. Samuti tänavad raportöörid organisatsioone, liite ja valitsusväliseid 
organisatsioone kuriteoohvrite õiguseid, toetamist ja kaitset puudutavate seisukohtade eest.


