
PR\894575HU.doc PE483.787v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság
 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2011/0130(COD)

7.3.2012

***I
JELENTÉSTERVEZET
a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

Jogi Bizottság 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Előadók: Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova

(Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 51. 
cikke)



PE483.787v01-00 2/40 PR\894575HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Hozzájárulás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges 
szöveg kidolgozása érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0276),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
81. cikke (2) bekezdésének a), e) és f) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7-0128/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március …-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. március …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján a Jogi Bizottság, valamint a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság által folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Jogi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, 
valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 
fenntartja és fejleszti a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget, amely különösen a polgári 
ügyekben hozott bírósági és bíróságon 
kívüli határozatok kölcsönös elismerésének 
elve révén megkönnyíti az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. 
Egy ilyen térség fokozatos létrehozása 
érdekében az Uniónak többek között a 
polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködéssel kapcsolatos 
intézkedéseket kell elfogadnia, különösen 
amennyiben ezek a belső piac megfelelő 
működéséhez szükségesek.

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 
fenntartja és fejleszti a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térséget, amely különösen a polgári 
ügyekben hozott bírósági és bíróságon 
kívüli határozatok kölcsönös elismerésének 
elve révén megkönnyíti az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. 
Egy ilyen térség fokozatos létrehozása 
érdekében az Uniónak többek között a 
polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködéssel kapcsolatos 
intézkedéseket kell elfogadnia, különösen 
amennyiben ezek szükségesek a belső piac 
megfelelő működéséhez és ahhoz, hogy az 
uniós polgárok a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogukat teljes körűen 
gyakorolhassák.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Tanács által 2009. 
december 10–11-i ülésén elfogadott 
stockholmi program és a végrehajtására 
irányuló bizottsági cselekvési terv szerint a 
kölcsönös elismerésnek ki kell terjednie az 
igazságszolgáltatási jellegű ítéletek és 
határozatok valamennyi típusára, amelyek 
a szóban forgó jogrendszertől függően 
büntető- vagy közigazgatási ítéletek és 
határozatok lehetnek. A program továbbá 
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felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
annak megvizsgálására, hogy miként lehet 
javítani az áldozatok védelmét szolgáló 
jogszabályokon és a gyakorlati támogató 
intézkedéseken. A program ezen 
túlmenően hangsúlyozza, hogy a 
bűncselekmények áldozatainak olyan 
különleges védelmi intézkedésekben kell 
részesülniük, amelyeknek az egész 
Unióban hatályosnak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A nők elleni erőszak felszámolásáról 
szóló, 2009. november 26-i 
állásfoglalásában1 az Európai Parlament 
felszólította a tagállamokat, hogy javítsák 
a nőkkel szembeni erőszak valamennyi 
formája elleni küzdelmet célzó nemzeti 
jogszabályaikat és politikáikat, és hogy 
lépjenek fel a nőkkel szembeni erőszak 
okai ellen, többek között megelőző 
intézkedések révén, és felszólította az 
Uniót, hogy biztosítsa a segítséghez és 
támogatáshoz való jogot az erőszak 
minden áldozata számára. Az Európai 
Parlament „A nők és férfiak közötti 
egyenlőség az Európai Unióban – 2009”2

című 2010. február 10-i állásfoglalása 
támogatja az európai áldozatvédelmi 
határozat bevezetésére irányuló javaslatot.
___________
1 HL C 285. E, 2010.10.21., 53. o.
2 HL C 341. E, 2010.12.16., 35. o.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A nők elleni erőszakkal szembeni 
fellépést célzó, új uniós politikai keret 
prioritásairól és körvonalairól szóló, 2011. 
április 5-i állásfoglalásában1 az Európai 
Parlament rámutatott, hogy a civil 
társadalom – különösen a nem 
kormányzati szervezetek, nőjogi 
szervezetek és más állami és magán 
önkéntes szervezetek, amelyek támogatást 
nyújtanak az erőszak áldozatainak –
nagyon értékes szolgálatot tesz, különösen 
azáltal, hogy segíti az áldozattá vált nőket, 
és ezt a tagállamoknak támogatniuk kell; 
ezenkívül hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy a nemi alapú erőszak 
áldozataivá vált nőkkel foglalkozó 
személyek – különösen az igazságügy és 
az igazságszolgáltatás képviselői –
megfelelő képzésben részesüljenek.
_________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Indokolás

A civil társadalom – különösen a nem kormányzati szervezetek, nőjogi szervezetek és más 
önkéntes szervezetek – munkája rendkívül fontos az áldozatok támogatása szempontjából, 
többek között a felépülés folyamatában, és ezért szükségszerűen kiegészíti a nemzeti 
hatóságok munkáját. Ezért az ilyen szervezetek támogatására ösztönzik a tagállamokat.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A sértettek jogainak és védelmének 
különösen a büntetőeljárások során való 
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megerősítésére vonatkozó ütemtervről 
szóló, 2011. június 10-i állásfoglalásában1

a Tanács kijelentette, hogy uniós szintű 
fellépésre van szükség a sértettek részére 
biztosított jogok és védelem megerősítése 
érdekében, és felkérte a Bizottságot, hogy 
ebből a célból nyújtson be megfelelő 
javaslatokat. Ennek keretében létre kell 
hozni egy olyan mechanizmust, amely 
biztosítja a sértettek védelmével 
kapcsolatos határozatoknak a tagállamok 
közötti kölcsönös elismerését. Az 
állásfoglalás értelmében a polgári 
ügyekben hozott védelmi intézkedésekkel 
foglalkozó rendeletnek ki kell egészítenie 
a büntetőügyekben hozott védelmi 
intézkedések kölcsönös elismerésére 
vonatkozó, az európai védelmi 
határozatról szóló, 2011. december 13-i 
2011/99/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben2 előirányzott mechanizmust.
__________
HL C 187., 2011.6.28., 1. o.
2 HL L 338., 2011.12.21, 2. o.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) E rendelet célja az áldozatok 
jogainak megerősítése az Unióban. E 
rendelet alkalmazásakor a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a 
bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására, védelmére, és jogaira 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelv által biztosított jogokat.
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Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A védelmi intézkedésekre vonatkozó 
nemzeti szabályok között fennálló 
különbségek akadályozzák a belső piac 
megfelelő működését. Az e rendelet 
hatálya alá tartozó tagállamok által hozott 
védelmi intézkedések gyors és egyszerű 
elismerésének és adott esetben 
végrehajtásának biztosítására irányuló 
rendelkezések nélkülözhetetlenek annak 
biztosításhoz, hogy a nyújtott védelem 
fennmaradjon, ha az érintett más 
tagállamba utazik vagy költözik.

A védelmi intézkedésekre vonatkozó 
nemzeti szabályok között fennálló 
különbségek akadályozzák a polgárok 
szabad mozgását. Az e rendelet hatálya alá 
tartozó tagállamok által hozott védelmi 
intézkedések gyors és egyszerű 
elismerésének és adott esetben 
végrehajtásának biztosítására irányuló 
rendelkezések nélkülözhetetlenek annak 
biztosításhoz, hogy a nyújtott védelem 
fennmaradjon, ha az érintett más 
tagállamba utazik vagy költözik. E 
rendelkezéseknek biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy az uniós polgároknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogának legitim gyakorlása – az Európai 
Unióról szóló szerződés 3. cikkének (2) 
bekezdésével és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 21. cikkével 
összhangban – ne eredményezze a 
polgárok védelmének megszűnését.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a polgári eljárásban hozott 
védelmi intézkedésekre alkalmazandó,
függetlenül a hatóság jellegétől, legyen az 
bíróság, közigazgatási vagy bármely más 

E rendelet a polgári ügyekben hozott 
védelmi intézkedésekre alkalmazandó, 
függetlenül a hatóság jellegétől, legyen az 
bíróság, közigazgatási vagy bármely más 
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hatóság. hatóság.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelet olyan védelemi 
intézkedésekre vonatkozik, melyeket egy 
adott személy védelmére hoznak olyan 
esetekben, amikor alapos okkal 
feltételezhető, hogy az érintett életét, testi 
és/vagy lelki épségét és méltóságát, 
személyes szabadságát és biztonságát vagy 
nemi integritását veszély fenyegeti, 
például a családon belüli erőszak, 
zaklatás, jogellenes elvitel, fenyegető 
zaklatás vagy a közvetett kényszerítés 
bármely formájának megakadályozásával. 
Ki kell emelni, hogy ez a rendelet olyan 
védelmi intézkedésekre vonatkozik, 
amelyek célja valamennyi áldozat 
védelme, a nemi alapú erőszak áldozatait 
is beleértve.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A rendelet alapját képező kölcsönös 
elismerés elvére figyelemmel a védelmi 
intézkedésre vonatkozó valamennyi 
hivatalos kommunikációt – amennyire 
csak lehetséges – az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam és az elismerés helye 
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szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságai között közvetlenül kell folytatni. 
A potenciális fenyegetésekkel szembeni 
hatékony és gyors, határokon átnyúló 
védelem biztosítása érdekében a megtett 
védelmi intézkedéseket és a kiadott 
tanúsítványokat uniós szintű adatbázisban 
is rögzíteni kell, amely biztonságos és 
gyors hozzáférést garantál a nemzeti 
hatóságok számára a kért 
információkhoz. 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A köztes alakiságok eltörlését ki kell 
egészíteni a különösen a védelemhez való 
jog és a tisztességes eljáráshoz való jog 
teljes mértékű tiszteletben tartásának 
biztosításához szükséges garanciákkal, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény 6. 
cikkében, illetve az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 47. cikkében foglaltaknak 
megfelelően. Ezért az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak gondoskodniuk kell arról, 
hogy ne adjanak ki tanúsítványt abban az 
esetben, ha a veszélyeztető személy 
tisztességes eljáráshoz való joga garantált.

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12e) A védett személyek azon joga 
ellenére, hogy a védelmi intézkedés 
érvényesítését közvetlenül kérheti egy 
másik tagállamban, a tanúsítványt 
kibocsátó hatóság minden esetben köteles 
továbbítani a tanúsítványt az elismerés 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának. Ezen eljárásnak 
azt kell biztosítania, hogy a védett személy 
tekintetében biztosított védelem 
fennmaradjon bármely más tagállamban 
is, ahová a védett személy elköltözik, még 
akkor is, ha nem találta meg a tervezett, 
elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságát vagy 
nem tudott azzal kapcsolatba lépni.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) A tagállamok eltérő jogi 
hagyományai miatt előfordulhat, hogy az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállamban 
hozott védelmi intézkedés az elismerés 
helye szerinti tagállamban nem ismeretes. 
Ilyen esetekben az elismerés helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságának – amennyire csak lehetséges 
– a saját jogában ismert, azonos joghatást 
kiváltó, hasonló célokat és érdekeket 
képviselő intézkedéshez kell igazítania az 
intézkedést. Az elismerés helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
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a nemzeti jogszabályaival összhangban 
polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi 
intézkedéseket hozhat.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12e) E rendelet végrehajtásával 
összefüggésben a tagállamoknak meg kell 
tenniük a szükséges lépéseket annak 
biztosítására, hogy a védelmi intézkedés 
más tagállamban való elismerésével 
kapcsolatos költségek ne a védett 
személyeket terheljék.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tanúsítvánnyal szemben 
jogorvoslatnak nem lehet helye. Ha 
azonban a védelmi intézkedést az első 
tagállamban felfüggesztik vagy 
visszavonják, a második tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságának a 
veszélyeztető személy kérelmére fel kell 
függesztenie vagy vissza kell vonnia a 
védelmi intézkedés elismerését és/vagy 
végrehajtását.

(13) A tanúsítvánnyal szemben 
jogorvoslatnak nem lehet helye. Ha 
azonban a védelmi intézkedést az első 
tagállamban felfüggesztik vagy 
visszavonják, a második tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságának fel kell 
függesztenie vagy vissza kell vonnia a 
védelmi intézkedés elismerését és/vagy 
végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Amennyiben e rendelet értelmében 
tájékoztatást nyújtanak a védett 
személyeknek vagy a veszélyeztető 
személynek, ezt az információt – adott 
esetben – az érintett személyek jogi 
képviselője, gondnoka vagy gyámja 
részére is el kell juttatni.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Emellett kellő figyelmet kell 
fordítani arra is, hogy a védett személy 
könnyen hozzáférhető formában és 
átfogóan részesüljön tájékoztatásban és 
segítségben. Ezt a tájékoztatást és 
segítséget egyszerű, közérthető nyelven 
kell nyújtani. Emellett lépéseket kell tenni 
annak biztosítására, hogy a védett 
személyt megértsék a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal való 
kapcsolatfelvételek során. Ezzel 
összefüggésben figyelembe kell venni a 
védett személyek nyelvismeretét az 
információközlésre használt nyelv terén, a 
védett személyek életkorát, érettségét, 
intellektuális és érzelmi képességeiket, 
írástudásuk fokát, valamint bármely 
szellemi vagy fizikai fogyatékosságukat, 
például azokat, amelyek a látásukat vagy 
a hallásukat érintik. Szintén figyelembe 
kell venni a védett személy információk 
közlésére való képességének mindenféle 
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korlátját.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) A védelmi intézkedések elismerésére 
és végrehajtására irányuló eljárásokban a 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 
megfelelően figyelembe kell venniük a 
védett személyek – köztük a speciális 
szükségletekkel rendelkezők, például a 
kiskorúak vagy fogyatékossággal élők 
vagy a nemi alapú erőszak áldozatainak –
szükségleteit.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13d) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
az általuk – adott esetben az áldozatokat 
segítő szervezetekkel együttműködésben –
szervezett, az áldozatok védelméről szóló 
oktató és tudatosságnövelő 
kampányokban információkkal kell 
szolgálniuk a védelmi intézkedések szabad 
mozgásáról és az egységes tanúsítványról. 
A tudatosság növelése érdekében a 
Bizottságnak – az e-igazságügyi portálon 
keresztül – kifejezetten elő kell mozdítania 
a tagállamokban rendelkezésre álló 
védelmi intézkedésekről nyújtott 
tájékoztatást.
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Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
13 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13e) A tagállamoknak el kell ismerniük, 
valamint ösztönözniük és támogatniuk 
kell a civil társadalom által az áldozatok –
köztük a nemi alapú erőszak áldozatainak 
– védelme érdekében végzett munkát, és 
hatékony együttműködési módszereket 
kell létrehozniuk. A tagállamoknak elő 
kell segíteniük a védett személyek és az 
említett áldozatsegítő szervezetek közötti 
kapcsolat létrejöttét a védelmi 
intézkedések elismeréséhez és 
végrehajtásához kapcsolódó eljárások 
során. E célból az elismerés helye szerinti 
tagállam támogató szolgálatainak 
tájékoztatást kell nyújtaniuk azokról az 
áldozatvédő szervezetekről, amelyek 
segítséget tudnak nyújtani, illetve a védett 
személyeket e szervezetekhez kell 
irányítaniuk.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13f) A tagállamoknak képzést kell 
biztosítaniuk azon tisztviselők számára, 
akik várhatóan olyan esetekkel 
találkoznak, amelyekben egy személy testi 
és/vagy lelki épségét, méltóságát, 
személyes szabadságát és biztonságát vagy 
nemi integritását veszély fenyegeti, 
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különös figyelmet fordítva a nők elleni 
erőszak eseteire, valamint a védett 
személyek szükségleteihez igazított, 
speciális segítséget biztosító áldozatsegítő 
szervezetekkel való együttműködés 
különböző módjaira. A képzésekhez 
kapcsolódóan, a tagállamoknak ezenkívül 
biztosítaniuk kell a különböző tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti 
közvetlen kapcsolatot.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13g) E rendelet alkalmazása során a 
tagállamoknak törekedniük arra, hogy 
figyelembe vegyék a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések (diszkrimináció) 
minden formájának kiküszöböléséről 
szóló, 1979. évi ENSZ-egyezményben 
foglalt jogokat és elveket.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13h) Az Európa Tanács 2011. április 7-
én elfogadta a nők elleni erőszak és a 
családon belüli erőszak megelőzéséről és 
az azzal szembeni küzdelemről szóló 
egyezményt, amely magas színvonalú 
normákat állapít meg a nemi alapú 
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erőszak megelőzésére, az ilyen erőszak 
áldozatainak védelmére és támogatására, 
illetve az ilyen erőszak elkövetőinek 
üldözésére.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13i) Az e rendelet alapján feldolgozott 
személyes adatok védelmét a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet1 végrehajtó nemzeti 
jogszabályok biztosítják.
________
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet tiszteletben tartja azokat az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket, és különösen a 
védelemhez való jog és a Charta 47. 
cikkében biztosított tisztességes eljáráshoz 
való jog biztosítására törekszik. E 
rendeletet az említett jogoknak és elveknek 
megfelelően kell alkalmazni.

(15) E rendelet tiszteletben tartja azokat az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket, és különösen a 
méltósághoz, az élethez, a testi és lelki 
épséghez, a szabadsághoz és biztonsághoz, 
a magán- és a családi élet tiszteletben 
tartásához, a személyes adatok 
védelméhez és a tulajdonhoz való jog, a 
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nők és a férfiak közötti egyenlőség, a 
gyermek jogai, az idősek és a 
fogyatékossággal élők jogai, a mozgás és a 
tartózkodás szabadsága, valamint a 
védelemhez való jog és a Charta 47. 
cikkében biztosított tisztességes eljáráshoz 
való jog biztosítására törekszik.  E 
rendeletet az említett jogoknak és elveknek 
megfelelően kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
I fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatály, fogalommeghatározások és 
joghatóság

Célkitűzés, hatály, 
fogalommeghatározások és joghatóság

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk – Célkitűzés
E rendelet azokat a szabályokat állapítja 
meg, amelyek segítségével tanúsítványt 
állíthat ki az a tagállam, amelyben 
védelemi intézkedést hoztak abból a 
célból, hogy védelmet nyújtsanak egy 
adott személynek, ha alapos okkal 
feltételezhető, hogy az érintett életét, testi 
és/vagy lelki épségét és méltóságát, 
személyes szabadságát és biztonságát vagy 
nemi integritását veszély fenyegeti, amely 
tanúsítvány révén valamely másik 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
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folytathatja az érintett személy védelmét e 
másik tagállam területén.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a polgári ügyekben hozott 
védelmi intézkedésekre alkalmazandó, a 
hatóság jellegétől függetlenül. Nem 
alkalmazandó a 2201/2003/EK rendelet 
hatálya alá tartozó védelmi intézkedésekre.

Ez a rendelet a polgári ügyekben hozott 
védelmi intézkedésekre alkalmazandó, a 
kibocsátó hatóság jellegétől függetlenül. 
Nem alkalmazandó a 2201/2003/EK 
rendelet vagy az európai védelmi 
határozatról szóló, 2011. december 13-i 
2011/99/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó védelmi 
intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „védelmi intézkedés”: elnevezésétől 
függetlenül minden olyan megelőző és 
ideiglenes jellegű határozat, amelyet egy 
tagállam hatósága saját nemzeti jogának 
megfelelően valamely személy védelme 
érdekében hoz, amennyiben alapos okkal 
feltételezhető, hogy az érintett személy 
testi és/vagy lelki épségét vagy
szabadságát veszély fenyegeti. Ide 
tartoznak a veszélyeztető személy idézése 
nélkül elrendelt intézkedések is.

„védelmi intézkedés”: elnevezésétől 
függetlenül minden olyan megelőző és 
ideiglenes jellegű határozat, amelyet egy 
tagállam hatósága saját nemzeti jogának 
megfelelően valamely személy védelme 
érdekében hoz, amennyiben alapos okkal 
feltételezhető, hogy az érintett személy 
életét, testi és/vagy lelki épségét,
méltóságát, személyes szabadságát és 
biztonságát vagy nemi integritását veszély 
fenyegeti. Ide tartoznak a veszélyeztető 
személy idézése nélkül elrendelt 
intézkedések is.
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Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok valamennyi tagállamban 
védelmezzék és figyelembe vegyék az olyan alapvető jogokat mint a méltóság, a személyes 
szabadság, a nemi integritás és a biztonság, hogy az áldozatok – köztük a nemi erőszak és a 
közeli kapcsolatokban megnyilvánuló erőszak áldozatai – a legmagasabb szintű védelemben 
részesüljenek.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a védett személy bizonyos személyes 
adatainak közzétételére vonatkozó tilalom.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „védett személy”: azon természetes 
személy, aki az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállamban elfogadott védelmi 
intézkedésből eredő védelem tárgyát 
képezi;

Or. en
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „veszélyeztető személy”: azon 
természetes személy, akivel szemben az a) 
pontban meghatározottak szerinti védelmi 
intézkedést hoztak;

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak a tagállamnak a hatóságai 
rendelkeznek joghatósággal, ahol az 
érintett testi és/vagy lelki épségét vagy 
szabadságát veszély fenyegeti.

Annak a tagállamnak a hatóságai 
rendelkeznek joghatósággal, ahol az 
érintett életét, testi és/vagy lelki épségét,
méltóságát, személyes szabadságát vagy 
biztonságát vagy nemi integritását veszély 
fenyegeti.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Annak a félnek, aki az e cikk alapján 
elismert védelmi intézkedésre egy másik 
tagállamban hivatkozni kíván, az elismerés 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságai rendelkezésére kell 
bocsátania az e cikknek megfelelően 
kiállított tanúsítványt.

1. Annak a félnek, aki valamely védelmi 
intézkedésre egy másik tagállamban 
hivatkozni kíván, az elismerés helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságai rendelkezésére kell bocsátania az 
e cikknek megfelelően kiállított 
tanúsítványt, kivéve ha az eredeti eljárás 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
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rendelkező hatósága már továbbította a 
tanúsítványt az elismerés helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak.

Or. en

Indokolás

Amennyire lehetséges, a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos hivatalos kommunikációnak 
közvetlenül a két tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai között kell lezajlania, anélkül, 
hogy a védett személyre további terhet rónának. Ennek az eljárásnak azt kell biztosítania, 
hogy a védett személy tekintetében biztosított védelem az EU egészében fennmaradjon, még 
akkor is, ha az érintett személy nem tudott kapcsolatba lépni a hatáskörrel rendelkező 
hatósággal.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tanúsítványt az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságai állítják ki a mellékletben 
szereplő formanyomtatvány 
felhasználásával. A tanúsítvány többek 
között tartalmazza az intézkedés olyan 
leírását, amely megkönnyíti az elismerést 
és adott esetben a végrehajtást a második 
tagállamban.

2. A tanúsítványt az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságai állítják ki a mellékletben 
szereplő formanyomtatvány 
felhasználásával. A tanúsítvány többek 
között tartalmazza:

a) az intézkedés olyan leírását, amely 
megkönnyíti az elismerést és adott esetben 
a végrehajtást a második tagállamban; és

b) a védelmi intézkedés időtartamának és 
– adott esetben – annak megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók meghatározása, 
és
c) adott esetben, az arra vonatkozó 
tájékoztatás, hogy a védett személy 
részesült-e részleges vagy teljes körű 
jogsegélyben az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállamban vagy biztosítottak-e 
számára mentességet a költségek vagy 
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kiadások tekintetében.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben már döntés született egy 
nemzeti intézkedésről, a tanúsítvány 
kérelmezésének kizárólagos céljából nincs 
szükség jogi képviselőre.

Or. en

Indokolás

A tanúsítvány továbbításával, valamint a védelmi intézkedések elismerésével és 
végrehajtásával kapcsolatos hivatalos eljárásnak egyszerűnek kell lennie, és nem róhat 
jelentős további terhet – többek között pénzügyi terhet – az áldozatra. Ezért a tanúsítvány 
kérelmezésének kizárólagos céljából nem szabad az áldozat számára előírni a jogi képviselet 
meglétét, amennyiben már döntés született valamely nemzeti védelmi intézkedésről.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. hivatalból kerül sor, amennyiben a 
védelmi intézkedés elfogadásakor az ügy 
határon átnyúló vonatkozással bír; e 
rendelet alkalmazásában egy ügy 
határokon átnyúló vonatkozású, kivéve, ha 
az érintett testi és/vagy lelki épségét vagy 
szabadságát fenyegető veszély kizárólag 
az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban 
áll fenn; 

i. hivatalból kerül sor, amennyiben a 
védelmi intézkedés elfogadásakor az ügy 
határon átnyúló vonatkozással bír; e 
rendelet alkalmazásában egy ügy 
határokon átnyúló vonatkozású, kivéve, ha 
az érintett életét, testi és/vagy lelki épségét, 
méltóságát, személyes szabadságát és 
biztonságát vagy nemi integritását
fenyegető veszély kizárólag az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállamban áll fenn;

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. minden más esetben a védett személy 
kérelmére kerül sor; a védelmi intézkedés 
elfogadásakor az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága tájékoztatja a védett személyt az e 
rendelettel bevezetett tanúsítvány 
kérelmezésének lehetőségéről.

ii. minden más esetben a védett személy 
kérelmére kerül sor; a védelmi intézkedés 
elfogadásakor az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága tájékoztatja a védett személyt az e 
rendelettel bevezetett tanúsítvány 
kérelmezésének lehetőségéről abban az 
esetben, ha e személy egy másik 
tagállamba szándékozik távozni, és adott 
esetben azt tanácsolja a védett 
személynek, hogy még az eredeti eljárás 
helye szerinti tagállam területének 
elhagyása előtt nyújtson be kérelmet.

A tanúsítvány kibocsátását követően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
tájékoztatja a védett személyt arról, hogy 
mely hatóságok rendelkeznek hatáskörrel 
az elismerés helye szerinti tagállamban a 
védelmi intézkedés elismerésére és/vagy 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Annak a védett személynek, aki nem 
tartózkodik fizikailag az eredeti eljárás 
helye szerinti tagállamban, joga van 
interneten vagy telefonon, faxon vagy más 
alkalmas műszaki eszköz révén igényelni 
a tanúsítványt annak elkerülése 
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érdekében, hogy e célból vissza kelljen 
utaznia az érintett tagállamba.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az áldozatok gyakran bizonytalan helyzetére, nem szabad további veszélyeknek 
kitenni őket azzal, hogy a tanúsítvány kibocsátásának kérelmezése érdekében vissza kelljen 
utazniuk az eredeti eljárás helye szerinti tagállamba. A védett személyek számára biztosítani 
kell azt a lehetőséget, hogy a tanúsítványt interneten, faxon vagy más technikai eszköz révén 
kérelmezzék, ami ráadásul költséghatékonyabb is.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az (1) bekezdéstől eltérve, 
amennyiben az elismerés helye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
a (3) bekezdéssel összhangban 
tanúsítványt bocsát ki, erről 
haladéktalanul tájékoztatja az elismerés 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát, és a tanúsítványt 
uniós szintű adatbázisban rögzíti, amely 
biztonságos és gyors hozzáférést garantál 
a nemzeti hatóságok számára a kért 
információkhoz.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azáltal egyszerűsíti a védelmi határozatok tagállamok közötti elismerését, 
hogy mechanizmust hoz létre a tanúsítványok automatikus továbbítására és biztosítja a védett 
személy számára azt a jogot, hogy külföldről kérelmezze a tanúsítvány kibocsátását. Ez 
biztosítaná a védelmi intézkedések gyors elismerését és végrehajtását, ugyanakkor pedig a 
hivatali eljárások további egyszerűsítésével enyhítené a védett személyre háruló terhet.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség 
esetén a 15. cikkel összhangban kérhetik a 
tanúsítvány tartalmának átiratát vagy 
fordítását.

4. Az elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség 
esetén a 15. cikkel összhangban kérhetik az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságaitól a 
tanúsítvány tartalmának átiratát vagy 
fordítását.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy védelmi intézkedés az elismerés 
helye szerinti tagállamban nem létezik, az 
említett tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága lehetőség szerint a saját jogában 
ismert, azonos joghatást kiváltó, valamint 
hasonló célokat és érdekeket képviselő 
intézkedéshez igazítja az intézkedést.

Ha egy védelmi intézkedés az elismerés 
helye szerinti tagállamban nem létezik, az 
említett tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága lehetőség szerint a saját jogában 
ismert, azonos joghatást kiváltó, valamint 
hasonló célokat és érdekeket képviselő és 
azonos szintű védelmet biztosító 
intézkedéshez igazítja az intézkedést.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárást megindító iratot, illetve az 
ezzel egyenértékű iratot nem kézbesítették 
részére megfelelő időben és oly módon, 

a) az eljárást megindító iratot, illetve az 
ezzel egyenértékű iratot nem kézbesítették 
részére a nemzeti joggal összhangban 
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hogy az említett személy gondoskodni 
tudjon saját védelméről, vagy

meghatározott időkereten belül és oly 
módon, hogy az említett személy 
gondoskodni tudjon saját védelméről, vagy

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a tanúsítvány kibocsátásával kapcsolatos szükségtelen késedelmek 
kiküszöbölése, amelyek veszélybe sodorhatják a védett személyt.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága a 
veszélyeztető személy kérelmére 
megtagadhatja az eredeti eljárás szerinti 
tagállam bírósága által hozott védelmi 
intézkedés elismerését, ha az 
összeegyeztethetetlen az elismerés helye 
szerinti tagállamban hozott valamely 
határozattal.

1. Az elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága hivatalból 
vagy a veszélyeztető személy kérelmére 
megtagadhatja az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam bírósága által hozott 
védelmi intézkedés elismerését, ha az 
összeegyeztethetetlen az elismerés helye 
szerinti tagállamban hozott valamely 
határozattal.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a védelmi intézkedést az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállamban 
felfüggesztik vagy visszavonják, az 
elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságának a 
veszélyeztető személy kérelmére fel kell 
függesztenie vagy vissza kell vonnia a 
védelmi intézkedés elismerését és adott 

2. Ha a védelmi intézkedést az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállamban 
felfüggesztik vagy visszavonják, az 
elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságának az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy a 
veszélyeztető személy kérelmére fel kell 
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esetben végrehajtását. A kérelmet a II. 
mellékletben szereplő formanyomtatvány 
felhasználásával kell benyújtani.

függesztenie vagy vissza kell vonnia a 
védelmi intézkedés elismerését és adott 
esetben végrehajtását. A kérelmet a II. 
mellékletben szereplő formanyomtatvány 
felhasználásával kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai 
haladéktalanul és e tagállam jogának 
megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető 
személyt és a védett személyt:

1. Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai 
haladéktalanul és e tagállam jogának 
megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető 
személyt és a védett személyt és – adott 
esetben – jogi képviselőjét, gondnokát 
vagy gyámját:

i. a védelmi intézkedés kibocsátásáról; i. az európai tanúsítvány kibocsátásáról;

ii. adott esetben a megfelelő végrehajtási 
intézkedésekről;

ii. adott esetben a megfelelő végrehajtási 
intézkedésekről;

iii. adott esetben a védelmi intézkedés 
megsértése esetén kiróható szankciókról;

iii. adott esetben a védelmi intézkedés 
megsértése esetén kiróható szankciókról;

iv. a védelmi intézkedés esetleges 
felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

a védelmi intézkedés esetleges 
felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy 
felülvizsgálatáról.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy kiküszöbölje a tagállamok jogrendszerei közötti különbségekből 
esetlegesen adódó kétértelműségeket. Egyes jogrendszerekben a védett személy gondnokát 
vagy gyámját nem ismerik el az eljárásban érintett félként. A módosítás ezért előírja, hogy az 
információkat az érintett tagállam jogával összhangban továbbítsák a jogi képviselőnek. A 
módosítás az európai védelmi határozatról szóló irányelv hasonló rendelkezéseit tükrözi.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai az 5. cikk 
szerinti tanúsítvány veszélyeztetett 
személytől történő kézhezvételét követően 
haladéktalanul és szükség esetén az 
1393/2007/EK rendelet szabályainak 
megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető 
személyt és a védett személyt:

2. Az elismerés helye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságai az 5. cikk 
szerinti tanúsítvány kézhezvételét követően 
haladéktalanul és szükség esetén az 
1393/2007/EK rendelet szabályainak 
megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető 
személyt és a védett személyt, és – adott 
esetben – jogi képviselőjét, gondnokát 
vagy gyámját, a 15. cikkel összhangban:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy kiküszöbölje a tagállamok jogrendszerei közötti különbségekből 
esetlegesen adódó kétértelműségeket. Egyes jogrendszerekben a védett személy gondnokát 
vagy gyámját nem ismerik el az eljárásban érintett félként. A módosítás ezért előírja, hogy az 
információkat az érintett tagállam jogával összhangban továbbítsák a jogi képviselőnek. A 
módosítás az európai védelmi határozatról szóló irányelv hasonló rendelkezéseit tükrözi.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a védelmi intézkedés elismeréséről; i. a védelmi intézkedés elismeréséről vagy 
egyszerűen a védelmi intézkedésről;

Or. en
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az elismerés megtagadása esetén az 
elutasítás indokairól;

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a megfelelő végrehajtási 
intézkedésekről;

ii. adott esetben a megfelelő végrehajtási 
intézkedésekről;

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a védelmi intézkedés esetleges 
felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

iv. a védelmi intézkedés esetleges 
felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy 
felülvizsgálatáról.

Or. en
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A veszélyeztető személynek szóló, az 
(1) és (2) bekezdés szerinti értesítésben 
kellő figyelmet kell fordítani a védett 
személy azon érdekére, hogy címe, illetve 
egyéb elérhetőségei ne váljanak ismertté. 
Az ilyen adatokat nem szabad feltüntetni 
az értesítésen. Mindazonáltal feltüntethető 
egy helyszín, ha a veszélyeztető személyt 
terhelő kötelezettség vagy korlátozás 
jogbiztonságának céljából arra szükség 
van.

Or. en

Indokolás

A bűncselekmények áldozatainak személyes és családi élete védelmének általános szellemével 
összhangban a módosítása biztosítja, hogy az áldozatról vagy családjáról semmilyen 
személyes adatot ne lehessen közzétenni előzetes engedély vagy jogi kötelezettség nélkül. 
Alapvető fontosságú biztosítani, hogy az áldozatot nem teszik ki további veszélyeknek azáltal, 
hogy a veszélyeztető személy számára személyes adatokat adnak ki.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Ha a tanúsítvány kiadásának alapjául 
szolgáló védelmi intézkedést az eredeti 
eljárás helye szerinti tagállamban 
felfüggesztik vagy visszavonják, e 
tagállam a hatóságainak erről 
haladéktalanul tájékoztatniuk kell az 
elismerés szerinti tagállam vagy 
tagállamok hatóságait, amennyiben azok 
ismertek, és a 12. cikk (2) bekezdésével 
összhangban kérelmeket kell benyújtania.
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Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. Minden olyan eseményt, amely e cikk 
értelmében értesítést von maga után, az 5. 
cikk (3b) bekezdésében említett 
adatbázisban is rögzíteni kell.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a potenciális fenyegetésekkel szemben valamennyi áldozat számára 
hatékony és gyors határon átnyúló védelmet biztosítsanak, rendkívül hasznos lenne a kiadott 
védelmi intézkedések és tanúsítványok uniós szintű adatbázisának létrehozása, amely 
biztonságos és gyors hozzáférést garantálna a nemzeti hatóságok számára a kért 
információkhoz. 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk – Átirat vagy fordítás 15. cikk – Tolmácsolás, átirat vagy
fordítás

A védett személyek segítségre jogosultak 
ahhoz, hogy megértsenek a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal folytatott minden 
szükséges interakciót, illetve azok során 
megértessék magukat, például akkor, 
amikor tájékoztatást vagy segítséget 
nyújtanak számukra.

Amennyiben e rendelet alapján átiratra 
vagy fordításra van szükség, ezen 
átiratnak vagy fordításnak az elismerés 
helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén 
vagy hivatalos nyelveinek egyikén, vagy 

Amennyiben e rendelet alapján átiratra 
vagy fordításra van szükség, erről az 
átiratról vagy fordításról az eredeti eljárás 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága gondoskodik; az 
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bármely másik, az elismerés helye szerinti 
tagállam által elfogadhatóként megjelölt 
nyelven kell készülnie. Az e rendelet 
alapján készült fordításokat a tagállamok 
valamelyikében erre képesített személynek 
kell készítenie.

átiratokat vagy fordításokat az elismerés 
helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén 
vagy hivatalos nyelveinek egyikén, vagy 
bármely másik, az elismerés helye szerinti 
tagállam által elfogadhatóként megjelölt 
nyelven készítik el. Az e rendelet alapján 
készült fordításokat a tagállamok 
valamelyikében erre képesített személynek 
kell készítenie.

Ha a védett személyek nem értik vagy nem 
beszélik a védelmi intézkedések 
elismeréséhez vagy végrehajthatóságához 
kapcsolódó eljárások nyelvét, az elismerés 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságai – figyelembe véve a 
sajátos szükségleteket és a helyzetet –
fordítást és/vagy tolmácsolást 
biztosítanak.
Az elismerés helye szerinti tagállam 
minden esetben megbizonyosodik arról, 
hogy a védett személynek szüksége van-e 
fordításra és/vagy tolmácsolásra a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
folytatott eljárásokban.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az, hogy milyen nyelven és hogyan kommunikálnak a hatóságok az 
áldozatokkal. A módosításban az előadók hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy a védett 
személy könnyen átlátható formában és érthető nyelven, az igényeihez igazodva részesüljön 
tájékoztatásban és segítségben. A kommunikációnak az áldozat által világosan értett nyelven 
kell folynia, és a fordításokat is ilyen nyelven kell elkészíteni.  Kellő figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a védett személy esetlegesen csak korlátozott mértékben képes információkat 
közölni vagy megértetni magát, például korlátozott a hallása, a látása, az írástudásának foka 
vagy korlátozottak az intellektuális vagy érzelmi képességei.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk – A támogatáshoz való jog
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A bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására, védelmére és jogaira 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 7. cikkében 
megállapítottak értelmében a védett 
személyek számára az irányelv 
hatálybalépéstől kezdődően biztosítani kell 
a sértett-támogatási szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, ideértve különösen a 
tájékoztatáshoz, tanácsadáshoz és 
támogatáshoz való jogot, a 
szakszolgáltatásokkal kapcsolatos 
tájékoztatáshoz, illetve az ilyen 
szolgálatokhoz való irányításhoz való 
jogot, az érzelmi és pszichológiai 
támogatáshoz való jogot, valamint a 
pénzügyi és gyakorlati kérdésekre 
vonatkozó tanácsadáshoz való jogot. Ez 
azon védett személyekre is vonatkozik, 
akik nemi alapú erőszak áldozatai.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy a támogatáshoz való hozzáférés nem pusztán jog az áldozatok 
számára, hanem elengedhetetlen tényezője a társadalmi-gazdasági életben való 
részvételüknek. A módosítás számos jogot felsorol, amelyeket biztosítani kell, és amelyek 
alapvető fontosságúak az áldozatok számára lelki felépülésük szempontjából, ideértve a 
hivatalos és a pénzügyi kérdésekről nyújtott tájékoztatást. A módosítás hangsúlyozza azon 
védett személyek jogait, akik nemi alapú erőszak áldozatai.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor valamely védett személy az 5. 
cikk (3) bekezdésének ii. pontja szerinti, 
az e rendelet hatálybalépése előtt tett 
védelmi intézkedéssel kapcsolatos 
tanúsítvány kiadását is kérelmezheti, és 
kiadhatják számára azt, feltéve hogy a 
védelmi intézkedés még hatályban van a 
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tanúsítvány iránti kérelem benyújtásakor. 

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk – Adatgyűjtés
A rendelet alkalmazása értékelésének 
elősegítése céljából a tagállamok közlik a 
Bizottsággal az 5. cikkben említett 
tanúsítványok kiállítására irányuló 
nemzeti eljárások alkalmazására, illetve 
az e tanúsítvány hatáskörrel rendelkező 
hatóságok közötti átadására vonatkozó 
adatokat. Ezeknek az adatoknak 
tartalmazniuk kell legalább a kért, 
kibocsátott és/vagy elismert védelmi 
intézkedések és tanúsítványok számát, a 
megtagadott, felfüggesztett és/vagy 
visszavont tanúsítványok számát, valamint 
a megtagadás és/vagy visszavonás 
indokait a magánélet és az adatok 
védelmére vonatkozó alapvető elvek 
megfelelő figyelembevétele mellett. Ezen 
adatoknak – amennyire lehetséges –
jelezniük kell a tanúsítvány alapjául 
szolgáló magatartás típusát, ideértve a 
nemi alapú erőszakot, és meg kell 
határozniuk a védett személy és a 
veszélyeztető személy nemét, a közöttük 
lévő kapcsolatot és az életkorukat.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedésekre vonatkozó, lebontott statisztikai 
adatok, valamint az egyes tagállamokban kért és kibocsátott tanúsítványok bizonyítékon 
alapuló értékelést tennének lehetővé a tanúsítvány-mechanizmus működéséről, és 
megvilágítanák, hogy milyen magatartásformák váltják ki védelmi intézkedés kiadását. Ez 
különösen fontos lenne a nemi alapú erőszak eseteinek értékeléséhez és a nőkkel szembeni 
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erőszak elleni küzdelemben.
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INDOKOLÁS

Az előadók üdvözlik a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről 
szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot, amely egy olyan jogalkotási csomag része, 
amely erősíti az áldozatok jogait az EU-ban és amely egy irányelvre irányuló javaslatot is 
magában foglal a bűncselekmények sértettjeinek támogatásáról, védelméről és jogairól.

A Bizottság javaslata választ ad egy olyan átfogó európai keret elfogadásának 
szükségességére, amely a bűncselekmények valamennyi áldozata számára elismerést és 
legszélesebb körű védelmet kínál az Unió területén. Ez a rendeletre irányuló javaslat 
kiegészíti az európai védelmi határozatról szóló irányelvet, amely biztosítja a védelmi 
intézkedések büntetőügyekben való kölcsönös elismerését. A két (büntető- és polgári jogi) 
eszköz együttes alkalmazásának köszönhetően az EU-n belül szabadon és biztonságban 
mozoghatnak mindazok a személyek, akikre vonatkozóan védelmi határozatot hoztak, 
ahogyan azt az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke előírja, végső soron pedig a 
szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítését és fejlesztését 
eredményezi. 

A Lisszaboni Szerződés végrehajtásából eredő eljárások alapján az Európai Parlament eljárási 
szabályzatának 51. cikke lehetővé teszi, hogy két bizottság közösen dolgozzon ki jelentést. 
Jelentésünk a Jogi Bizottságban és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban folytatott viták, 
valamint a két előadó együttműködésének eredményeként jött létre. 

A védelmi határozatok elismerésének egyszerűsítése

Az előadók alapvető fontosságúnak tartják annak biztosítását, hogy az a személy, akinek az 
egyik tagállamban védelmet biztosítottak, ne veszítse el ezt a támogatást, ha egy másik 
tagállamba költözik. Ezért az előadók olyan mechanizmus létrehozását javasolják, amely 
megszüntetné a köztes formaságokat a kibocsátó tagállam és az elismerés helye szerint 
tagállam között automatikusan továbbítandó szabványosított és többnyelvű tanúsítvány 
alkalmazásával. Ez a védelmi intézkedések gyors és egyszerű elismerése mellett a 
végrehajtásukat is biztosítaná. A mechanizmus emellett egyszerűsítené a hivatalos eljárást az 
áldozatok számára, és biztosítaná védelmüket, ha másik tagállamba utaznak vagy költöznek. 
Az előadók azt is biztosítani kívánják, hogy ha a védett személy fizikailag nem tartózkodik az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállamban, lehetősége nyíljon a tanúsítvány iránti kérelmét 
interneten, vagy faxon vagy más technikai eszköz révén benyújtani. A tagállamokat ugyannak 
annak garantálására ösztönzik, hogy a védett személyeknek ne kelljen viselniük a védelmi 
intézkedés más tagállamban való elismerésével kapcsolatos költségeket. Ezenkívül – arra az 
esetre, ha már döntés született valamely nemzeti intézkedésről – az előadók úgy vélik, hogy a 
védett személynek ne legyen szüksége jogi képviselőre a tanúsítvány kérelmezésének 
kizárólagos céljából. Az előadók emellett támogatják a kiadott védelmi intézkedések és 
tanúsítványok uniós szintű adatbázisának létrehozását. Véleményük szerint ez biztonságos és 
gyors hozzáférést garantálna a nemzeti hatóságok számára a kért információkhoz, és 
ekképpen hatékony és gyors határon átnyúló védelmet biztosítana a potenciális 
fenyegetésekkel szemben.
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A nemi alapú erőszak áldozatává váló személyek helyzetének kezelése 

Az előadók támogatják a védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendelet átfogó 
elképzelését, ugyanakkor alapvető fontosságúnak tartják a nemi alapú erőszak áldozatává vált 
személyek kérdésének további kezelését. E célból – a sértettek jogairól szóló irányelvre 
irányuló javaslat rendelkezéseire hivatkozva – az előadók támogatják támogató 
szakszolgálatok létrehozását (az általános szolgálatok mellett), hogy a lényeges 
információkhoz, pszichológiai támogatáshoz, valamint a tagállam joga értelmében 
rendelkezésre álló jogi és pénzügyi támogatásról nyújtott tanácsadáshoz való hozzáférés 
biztosítása révén segítsék a nemi alapú erőszak védett áldozatait. A nemi alapú erőszak 
áldozatává váló személyek szükségleteinek jobb kielégítése érdekében az előadók azt 
javasolják, hogy megfelelő képzést kell biztosítani azon tisztviselők számára, akik várhatóan 
olyan esetekkel találkoznak, amelyekben egy személy testi és/vagy lelki épségét vagy nemi 
integritását veszély fenyegeti, külön figyelmet fordítva a nők elleni erőszak eseteire. Az 
előadók elismerik a civil társadalom – különösen a nem kormányzati szervezetek, nőjogi 
szervezetek és más, speciális támogatást nyújtó önkéntes szervezetek – munkáját, és arra 
ösztönzik a tagállamokat, hogy támogassák az ilyen szervezetek tevékenységét és 
működjenek azokkal együtt az erőszak áldozatai – különösen a női áldozatok – számára 
nyújtott támogatás biztosításában. 

Tájékoztatás és fordítás

Az előadók emellett hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy a védett személy könnyen 
átlátható formában és érthető nyelven, az igényeihez igazodva részesüljön tájékoztatásban és 
segítségben. Arra az esetre, ha a védett személyek nem értik vagy nem beszélik a védelmi 
intézkedések elismeréséhez vagy végrehajthatóságához kapcsolódó eljárások nyelvét, az 
előadók felszólítanák a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, hogy – az áldozat szükségleteit és 
helyzetét figyelembe véve – gondoskodjanak könnyen érthető formában biztosított és/vagy 
tolmácsolás rendelkezésre állásáról.

Figyelemfelkeltés 

Annak érdekében, hogy a védett személyek alaposabban megismerjék jogaikat, az előadók 
fontosnak tartják, hogy a tagállamok az áldozatok védelméről szóló oktató és tájékoztató 
kampányokban információkkal szolgáljanak a védelmi intézkedések szabad mozgásáról és az 
egységes tanúsítványról.  E szempont további erősítése érdekében az előadók arra bátorítják a 
Bizottságot, hogy – a széles körben elérhető e-igazságügyi portálon – nyújtson releváns 
tájékoztatást a tagállamokban rendelkezésre álló védelmi intézkedésekről.

Jogalkotási lábnyom

Az előadók hálásak a Bizottság által a Jogérvényesülési Főigazgatóság (DG JUSTICE) révén 
adott magyarázatokért, illetve az árnyékelőadókkal és az EU dán elnökségével folytatott, 
gyümölcsöző eszmecserékért. Az előadók ugyancsak köszönetüket kívánják kifejezni a 
bűncselekmények áldozatainak jogaival, támogatásával és védelmével foglalkozó szervezetek, 
egyesületek és nem kormányzati szervezetek velük megosztott álláspontjaiért.


