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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0276),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 81 ust. 2 lit. a), e) i f) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–
0128/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia XX 
marca 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia XX marca 2012 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia zgodnie z art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie istotnych zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska wyznaczyła sobie za 
cel utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ułatwienie dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, w szczególności 
przy pomocy zasady wzajemnego 
uznawania orzeczeń sądowych i 
pozasądowych w sprawach cywilnych. W 
celu stopniowej budowy tej przestrzeni 
Unia musi podejmować, między innymi, 
środki dotyczące współpracy sądowej w 
sprawach cywilnych, zwłaszcza gdy są one 
niezbędne dla należytego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

(1) Unia Europejska wyznaczyła sobie za 
cel utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ułatwienie dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, w szczególności 
przy pomocy zasady wzajemnego 
uznawania orzeczeń sądowych i 
pozasądowych w sprawach cywilnych. W 
celu stopniowej budowy tej przestrzeni 
Unia musi podejmować, między innymi, 
środki dotyczące współpracy sądowej w 
sprawach cywilnych, zwłaszcza gdy są one 
niezbędne dla należytego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz dla 
umożliwienia pełnego korzystania przez 
obywateli Unii z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z programem sztokholmskim 
przyjętym przez Radę Europejską na 
posiedzeniu w dniach 10-
11 grudnia 2009 r. oraz z planem 
działania Komisji mającym na celu jego 
realizację, wzajemne uznawanie mogłoby 
dotyczyć wszystkich rodzajów wyroków i 
orzeczeń sądowych, które zależnie od 
systemu prawnego mogą mieć charakter 
karny albo administracyjny. W programie 
wzywa się również Komisję i państwa 



PR\894575PL.doc 7/41 PE483.787v01-00

PL

członkowskie do przeanalizowania 
możliwych sposobów udoskonalenia 
ustawodawstwa i konkretnych środków 
wsparcia na rzecz ochrony ofiar. 
W programie podkreśla się również, że 
ofiarom przestępstw powinno się 
zaoferować specjalne środki ochrony, 
które powinny mieć zastosowanie w całej 
Unii.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W rezolucji z dnia 26 listopada 
2009 r. w sprawie eliminacji przemocy 
wobec kobiet1 Parlament Europejski 
wezwał państwa członkowskie do poprawy 
krajowych przepisów i strategii 
politycznych w celu zwalczania wszelkich 
form przemocy wobec kobiet oraz do 
zwalczania przyczyn przemocy wobec 
kobiet, w tym poprzez stosowanie środków 
prewencyjnych, wezwał również Unię do 
zagwarantowania wszystkim ofiarom 
przemocy prawa do pomocy i wsparcia. W 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie równości 
kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej –
rok 20092 poparto propozycję dotyczącą 
wprowadzenia europejskiego nakazu 
ochrony ofiar.
___________
1 Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, s. 53.
2 Dz.U. C 341 E z 16.12.2010, s. 35.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) W rezolucji z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie priorytetów oraz zarysu ram 
nowej polityki UE w dziedzinie walki z 
przemocą wobec kobiet1 Parlament 
Europejski zwrócił uwagę, że 
społeczeństwo obywatelskie, a w 
szczególności organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia kobiet oraz inne publiczne 
i prywatne organizacje zrzeszające 
wolontariuszy niosące wsparcie ofiarom 
przemocy, świadczą niezwykle cenne 
usługi, zwłaszcza udzielając pomocy 
kobietom będącym ofiarami i powinny być 
one wspierane przez państwa 
członkowskie, podkreśla również 
znaczenie właściwego szkolenia 
wszystkich osób pracujących z kobietami, 
które padły ofiarą przemocy 
uwarunkowanej płcią, a w szczególności 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i 
organów ścigania.
_________
 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Uzasadnienie

Działania społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń kobiet oraz innych organizacji 
zrzeszających wolontariuszy ma ogromne znaczenie dla wspierania ofiar, w tym dla procesu 
ich powrotu do zdrowia, dlatego też są one niezbędnym uzupełnieniem działań 
podejmowanych przez organy krajowe. Dlatego też zachęca się państwa członkowskie do 
wspierania takich organizacji.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) W rezolucji z dnia 10 czerwca 2011 r. 
w sprawie harmonogramu działań na 
rzecz zwiększenia praw i ochrony ofiar, 
zwłaszcza w postępowaniu karnym1, Rada 
stwierdziła, że na szczeblu Unii 
Europejskiej należy podjąć działania 
mające na celu umocnienie praw i 
ochronę ofiar oraz wezwała Komisję do 
przedstawienia stosownych wniosków w 
tym względzie. W tych ramach należy 
utworzyć mechanizm zapewniający 
wzajemne uznawanie przez poszczególne 
państwa członkowskie decyzji dotyczących 
środków ochrony ofiar. Zgodnie z tą 
rezolucją niniejsze rozporządzenie, które 
dotyczy wzajemnego uznawania środków 
ochrony w sprawach cywilnych, powinno 
uzupełniać mechanizm wzajemnego 
uznawania środków ochrony w sprawach 
karnych, przewidziany dyrektywą 
2011/99/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
europejskiego nakazu ochrony2.
__________
 Dz.U. C 187 z 28.6.2011, s. 1.
 Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 2.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2e) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
wzmocnienie praw ofiar w Unii. Stosując 
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to rozporządzenie, państwa członkowskie 
powinny wziąć pod uwagę prawa 
wprowadzone dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającą 
minimalne standardy dotyczące praw, 
wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Różnice między przepisami krajowymi 
regulującymi środki ochrony utrudniają 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Przepisy mające zapewnić 
szybkie i proste uznawanie oraz, w 
stosownych przypadkach, wykonywanie 
środka ochrony z państwa członkowskiego 
związanego niniejszym rozporządzeniem, 
są konieczne do zapewnienia, by udzielona 
ochrona została utrzymana, kiedy osoba 
podróżuje lub przenosi się do innego 
państwa członkowskiego.

(3) Różnice między przepisami krajowymi 
regulującymi środki ochrony utrudniają 
swobodny przepływ obywateli. Przepisy 
mające zapewnić szybkie i proste 
uznawanie oraz, w stosownych 
przypadkach, wykonywanie środka 
ochrony z państwa członkowskiego 
związanego niniejszym rozporządzeniem, 
są konieczne do zapewnienia, by udzielona 
ochrona została utrzymana, kiedy osoba 
podróżuje lub przenosi się do innego 
państwa członkowskiego. Przepisy te 
powinny również gwarantować, by 
uzasadnione korzystanie przez obywateli 
Unii Europejskiej z prawa do swobodnego 
poruszania się i zamieszkiwania na 
terytorium państw członkowskich, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
i art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, nie prowadziło do 
obniżania poziomu ich bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
środków ochrony przyjętych w 
postępowaniu cywilnym, niezależnie od 
charakteru organu, którym może być sąd, 
trybunał, organ administracyjny lub inny 
organ.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
środków ochrony przyjętych w sprawach
cywilnych, niezależnie od charakteru 
organu, którym może być sąd, trybunał, 
organ administracyjny lub inny organ.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do środków ochrony 
mających na celu ochronę osoby w 
sytuacji, gdy istnieją poważne powody, by 
uznać, że życie, integralność fizyczna lub 
psychiczna, a także godność, wolność 
osobista i bezpieczeństwo lub 
nienaruszalność seksualna są zagrożone, 
przykładowo poprzez zapobieganie 
wszelkim formom przemocy domowej, 
napastowania, porwania, prześladowania 
lub innym formom przymusu pośredniego. 
Trzeba podkreślić, że niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie do 
środków ochrony, które mają na celu 
ochronę ofiar wszelkich form przemocy, 
nie zaś jedynie przemocy uwarunkowanej 
płcią.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Mając na uwadze zasadę 
wzajemnego uznawania, na której oparte 
jest niniejsze rozporządzenie, wymiana 
wszelkiej korespondencji urzędowej 
związanej ze środkiem ochrony powinna w 
miarę możliwości odbywać się 
bezpośrednio między właściwymi 
organami państwa członkowskiego 
pochodzenia i państwa członkowskiego 
uznania. W celu szybkiego zapewnienia 
skutecznej ochrony transgranicznej przed 
potencjalnymi zagrożeniami 
podejmowane środki ochrony i wydawane 
zaświadczenia powinny być również 
odnotowywane w ogólnounijnej bazie
danych, która gwarantuje organom 
krajowym bezpieczny i szybki dostęp do 
wymaganych informacji.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Zniesieniu dodatkowych 
formalności powinny towarzyszyć 
niezbędne gwarancje mające na celu 
zwłaszcza zapewnienie pełnego 
poszanowania prawa do obrony oraz 
prawa do rzetelnego procesu, które 
zapisano w art. 6 europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w art. 47 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W tym celu właściwe organy 
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państwa członkowskiego pochodzenia 
powinny dopilnować, aby zaświadczenie 
nie zostało wydane, jeżeli nie jest 
zagwarantowane prawo do rzetelnego 
procesu osoby powodującej zagrożenie.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Niezależnie od prawa osoby objętej 
ochroną do powołania się bezpośrednio w 
innym państwie członkowskim na środek 
ochrony organ wydający zaświadczenie 
powinien w każdym przypadku przekazać 
je właściwemu organowi państwa 
członkowskiego uznania. Procedura ta 
powinna zagwarantować utrzymanie 
ochrony udzielonej osobie objętej ochroną 
w każdym państwie członkowskim, do 
którego osoba ta się udaje, nawet jeśli nie 
jest ona w stanie zlokalizować właściwego 
organu w państwie członkowskim uznania 
lub skontaktować się z nim.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Zważywszy na różne tradycje 
prawne państw członkowskich, środek 
ochrony przyjęty w państwie 
członkowskim pochodzenia może być 
nieznany w państwie członkowskim 
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uznania. W takich przypadkach właściwy 
organ w państwie członkowskim uznania 
w miarę możliwości dostosowuje taki 
środek ochrony do środka ochrony 
przewidzianego w jego prawie krajowym, 
mającego równorzędne skutki i służącego 
podobnym celom i interesom. Właściwy 
organ w państwie członkowskim uznania 
może stosować, zgodnie ze swoim prawem 
krajowym, środki cywilne, 
administracyjne lub karne.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12e) Przy wdrażaniu niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny podjąć niezbędne kroki w celu 
zapewnienia, by osoba objęta ochroną nie 
musiała ponosić kosztów finansowych 
związanych z uznaniem środka ochrony w 
innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zaświadczenie nie powinno być 
możliwe do zaskarżenia. Jeżeli jednak 
środek ochrony jest zawieszony lub 
wycofany w pierwszym państwie 
członkowskim, właściwy organ drugiego 
państwa członkowskiego powinien, na 

(13) Zaświadczenie nie powinno być 
możliwe do zaskarżenia. Jeżeli jednak 
środek ochrony jest zawieszony lub 
wycofany w pierwszym państwie 
członkowskim, właściwy organ drugiego 
państwa członkowskiego powinien 
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wniosek osoby powodującej zagrożenie,
zawiesić lub wycofać uznanie lub 
wykonanie środka ochrony.

zawiesić lub wycofać uznanie lub 
wykonanie środka ochrony.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Jeżeli na mocy niniejszego 
rozporządzenia osobie objętej ochroną lub 
osobie powodującej zagrożenie 
dostarczane są informacje, należy je 
dostarczyć także – w stosownych 
przypadkach – przedstawicielowi 
prawnemu, kuratorowi lub opiekunowi 
odnośnej osoby.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Należy również zwrócić uwagę na 
konieczność otrzymywania przez osobę 
podlegającą ochronie informacji i porad 
w dostępnej i zrozumiałej formie. 
Informacje te i porady powinny być 
przekazywane w prostym i zrozumiałym 
języku. Należy również zagwarantować, by 
osoba podlegająca ochronie mogła zostać 
zrozumiana podczas wszelkich kontaktów 
z właściwymi organami. W związku z tym 
należy uwzględnić znajomość przez osobę 
podlegającą ochronie języka, w którym 
przekazywane są informacje, jej wiek, 
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dojrzałość, potencjał intelektualny i stan 
emocjonalny, poziom umiejętności 
czytania oraz wszelkie formy upośledzenia 
psychicznego lub fizycznego, na przykład 
narządów słuchu lub wzroku. Należy 
również wziąć pod uwagę wszelkie 
ograniczenia zdolności osoby podlegającej 
ochronie w zakresie przekazywania 
informacji.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) W procedurach uznawania i 
wykonywania środków ochrony właściwe 
organy powinny odpowiednio uwzględniać 
potrzeby osób podlegających ochronie, w 
tym osób posiadających specjalne 
potrzeby, takich jak osoby nieletnie, 
upośledzone bądź osoby będące ofiarami 
przemocy uwarunkowanej płcią.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13d) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny uwzględniać informacje 
dotyczące swobodnego przepływu środków 
ochrony i jednolitego zaświadczenia w 
organizowanych kampaniach 
edukacyjnych i informacyjnych 
dotyczących ochrony ofiar, w stosownych 
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przypadkach przy współpracy z 
organizacjami wspierającymi ofiary. W 
celu podnoszenia poziomu świadomości 
Komisja powinna szczególnie propagować 
informacje na temat środków ochrony 
dostępnych w państwach członkowskich 
za pośrednictwem portalu e-
Sprawiedliwość.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13e) Państwa członkowskie powinny 
uznawać i wspierać działania 
podejmowane przez społeczeństwo 
obywatelskie w zakresie wspierania ofiar, 
w tym ofiar przemocy uwarunkowanej 
płcią, a także zachęcać do podejmowania 
tego rodzaju działań, powinny one 
również opracowywać skuteczne metody 
współpracy. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać kontakty pomiędzy 
osobami objętymi ochroną oraz 
organizacjami wspierania ofiar w całym 
procesie uznawania i wykonywania 
środków ochrony. W tym celu organy 
państwa członkowskiego uznania 
zajmujące się udzielaniem pomocy 
powinny udzielać informacji na temat 
organizacji wspierania ofiar mogących 
udzielić pomocy lub kierować do nich 
osoby podlegające ochronie.

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13f) Państwa członkowskie powinny 
zapewniać szkolenia urzędnikom 
mogącym mieć do czynienia z 
przypadkami, w których uznaje się, że 
integralność fizyczna lub psychiczna, 
godność, wolność osobista i 
bezpieczeństwo lub nienaruszalność 
seksualna danej osoby są zagrożone, 
zwracając szczególną uwagę na przypadki 
przemocy wobec kobiet oraz sposoby 
współpracy z organizacjami wspierania 
ofiar oferującymi specjalną pomoc 
dostosowaną do potrzeb osoby objętej 
ochroną. Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić bezpośrednie kontakty 
pomiędzy właściwymi organami 
poszczególnych państw członkowskich w 
zakresie szkolenia.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13g) Zachęca się państwa członkowskie, 
aby przy stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia uwzględniały prawa 
i zasady zapisane w Konwencji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet z 1979 r.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 h preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13h) W dniu 7 kwietnia 2011 r. Rada 
Europy przyjęła Konwencję w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej, w 
której określono wysokie standardy 
zapobiegania przemocy uwarunkowanej 
płcią, ochrony ofiar tego rodzaju 
przemocy i pomocy im oraz ścigania 
sądowego sprawców tego rodzaju 
przemocy.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 i preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13i) Dane osobowe przetwarzane na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinny 
być chronione zgodnie z krajowymi 
przepisami wdrażającymi dyrektywę 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych1.
________
 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi szczególnie w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności dąży ono do zapewnienia 
prawa do obrony i prawa do rzetelnego 
procesu, ustanowionych w jej art. 47. 
Niniejsze rozporządzenie należy stosować 
zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(15) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi szczególnie w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności dąży ono do zapewnienia 
prawa do godności, życia, integralności 
fizycznej i psychicznej, wolności i 
bezpieczeństwa, poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, ochrony danych 
osobowych, własności oraz 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet, 
praw dziecka, osób starszych i osób 
upośledzonych, swobody przemieszczania 
się i pobytu oraz prawa do obrony i prawa 
do rzetelnego procesu, ustanowionych w 
jej art. 47. Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować zgodnie z tymi prawami 
i zasadami.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres, definicje i jurysdykcja Cel, zakres, definicje i jurysdykcja

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 – Cel
Niniejsze rozporządzenie określa przepisy 
umożliwiające organowi w państwie 
członkowskim, w którym wprowadzono 
środek mający na celu ochronę osoby w 
sytuacji, w której istnieją poważne 
powody, by uznać, że życie, integralność 
fizyczna lub psychiczna oraz godność, 
wolność osobista i bezpieczeństwo lub 
nienaruszalność seksualna danej osoby są 
zagrożone, wydanie zaświadczenia 
upoważniającego właściwy organ w 
drugim państwie członkowskim do dalszej 
ochrony tej osoby na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie dotyczy środków 
ochrony przyjętych w sprawach cywilnych, 
niezależnie od charakteru organu. Nie 
stosuje się go do środków ochrony 
objętych rozporządzeniem (WE) nr 
2201/2003.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy środków 
ochrony przyjętych w sprawach cywilnych, 
niezależnie od charakteru organu 
wydającego. Nie stosuje się go do środków 
ochrony objętych rozporządzeniem (WE) 
nr 2201/2003 ani do środków ochrony 
objętych dyrektywą 2011/99/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. en
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „środek ochrony” oznacza jakiekolwiek 
orzeczenie, niezależnie od jego nazwy, o 
charakterze prewencyjnym i 
tymczasowym, przyjęte przez organ 
państwa członkowskiego zgodnie z jego 
prawem krajowym w celu ochrony osoby 
w sytuacji, w której istnieją poważne 
powody, aby uznać, że integralność 
fizyczna i psychiczna osoby lub jej
wolność osobista są zagrożone. Definicja 
zawiera środki orzeczone bez wezwania do 
stawiennictwa osoby powodującej 
zagrożenie.

(a) „środek ochrony” oznacza jakiekolwiek 
orzeczenie, niezależnie od jego nazwy, o 
charakterze prewencyjnym i 
tymczasowym, przyjęte przez organ 
państwa członkowskiego zgodnie z jego 
prawem krajowym w celu ochrony osoby 
w sytuacji, w której istnieją poważne 
powody, aby uznać, że życie, integralność 
fizyczna i psychiczna osoby, jej godność, 
wolność osobista i bezpieczeństwo lub 
nienaruszalność seksualna są zagrożone. 
Definicja zawiera środki orzeczone bez 
wezwania do stawiennictwa osoby 
powodującej zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie ochrony praw podstawowych, takich jak godność, wolność osobista, 
nienaruszalność seksualna oraz bezpieczeństwo oraz uwzględnianie ich przez właściwe 
organy we wszystkich państwach członkowskich, aby ofiary, w tym ofiary przemocy 
seksualnej i przemocy w bliskich związkach, korzystały z najwyższego poziomu ochrony.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) zakaz uniemożliwiający publikację 
pewnych danych osobowych osób objętych 
ochroną.

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „osoba objęta ochroną” oznacza 
osobę fizyczną, którą otacza się ochroną w 
postaci środka ochrony przyjętego przez 
państwo członkowskie pochodzenia;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) „osoba powodująca zagrożenie” 
oznacza osobę fizyczną, w stosunku do 
której przyjęto środek ochrony, o którym 
mowa w lit. a).

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jurysdykcję mają organy państwa 
członkowskiego, w którym jest zagrożona
integralność fizyczna lub psychiczna osoby 
lub jej wolność osobista.

Jurysdykcję mają organy państwa 
członkowskiego, w którym jest zagrożone 
życie, integralność fizyczna lub 
psychiczna, godność, wolność osobista i 
bezpieczeństwo lub nienaruszalność 
seksualna danej osoby.

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strona, która chce powołać się w innym 
państwie członkowskim na nakaz ochrony 
uznany zgodnie z niniejszym artykułem, 
przedstawia właściwym organom państwa 
członkowskiego uznania zaświadczenie 
wydane zgodnie z niniejszym artykułem.

1. Strona, która chce powołać się w innym 
państwie członkowskim na środek 
ochrony, przedstawia właściwym organom 
państwa członkowskiego uznania 
zaświadczenie wydane zgodnie z 
niniejszym artykułem, pod warunkiem, że 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia przekazał już zaświadczenie 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego uznania..

Or. en

Uzasadnienie

W miarę możliwości wymiana wszelkiej korespondencji urzędowej dotyczącej środków 
ochrony powinna odbywać się bezpośrednio pomiędzy właściwymi organami obu państw 
członkowskich i nie powinna wiązać się z dodatkowymi obciążeniami w stosunku do osoby 
objętej ochroną. Procedura ta powinna gwarantować, że ochrona oferowana osobie 
chronionej rozciąga się na terytorium całej UE, nawet w przypadku, gdy osoba ta nie mogła 
skontaktować się z właściwymi organami.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego pochodzenia wydaje 
zaświadczenie stosując formularz 
określony w załączniku, zawierający, 
między innymi, opis środka, który jest 
sporządzony w formie ułatwiającej uznanie 
i, w stosownych przypadkach, wykonanie 
w drugim państwie członkowskim.

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego pochodzenia wydaje 
zaświadczenie stosując formularz 
określony w załączniku, zawierający, 
między innymi:

a) opis środka, który jest sporządzony w 
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formie ułatwiającej uznanie i, w 
stosownych przypadkach, wykonanie w 
drugim państwie członkowskim; oraz
b) wskazanie okresu trwania oraz – w 
stosownych przypadkach – sankcji 
nakładanych w przypadku naruszenia 
środka ochrony oraz
c) w stosownych przypadkach, informacje 
o tym, czy osoba podlegająca ochronie 
uzyskała częściową lub pełną pomoc 
prawną w państwie członkowskim 
pochodzenia lub skorzystała z 
jakiegokolwiek zwolnienia z kosztów lub 
opłat.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy decyzja o wyborze 
środka krajowego została już podjęta, do 
celów uzyskania zaświadczenia nie 
wymaga się reprezentacji przez prawnika.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura administracyjna dotycząca przekazywania zaświadczenia oraz uznawania i 
wykonywania środków ochrony powinna być prosta i nie powinna nakładać na ofiarę 
znacznych dodatkowych obciążeń, w tym obciążeń finansowych. W związku z tym od ofiary 
nie należy wymagać, aby była reprezentowana przez prawnika jedynie do celów uzyskania 
zaświadczenia, w przypadku gdy podjęto już decyzję o wyborze krajowego środka ochrony.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 –ustęp 3 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) z urzędu, w razie zaistnienia sytuacji 
transgranicznych w chwili przyjmowania 
środka ochrony; do celów niniejszego 
rozporządzenia, sprawa ma skutki 
transgraniczne z wyjątkiem sytuacji, w 
których zagrożenie integralności fizycznej 
lub psychicznej osoby lub jej wolności 
osobistej istnieje wyłącznie w państwie 
członkowskim pochodzenia; 

(i) z urzędu, w razie zaistnienia sytuacji 
transgranicznych w chwili przyjmowania 
środka ochrony; do celów niniejszego 
rozporządzenia, sprawa ma skutki 
transgraniczne z wyjątkiem sytuacji, w
których zagrożenie życia, integralności 
fizycznej lub psychicznej osoby, jej 
godności, wolności osobistej oraz 
bezpieczeństwa lub nietykalności 
seksualnej istnieje wyłącznie w państwie 
członkowskim pochodzenia;

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) na wniosek osoby objętej ochroną w 
każdym innym przypadku; w sytuacji, 
kiedy został przyjęty środek ochrony, 
właściwy organ państwa członkowskiego 
informuje osobę objętą ochroną o 
możliwości złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

(ii) na wniosek osoby objętej ochroną w 
każdym innym przypadku; w sytuacji, 
kiedy został przyjęty środek ochrony, 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia informuje osobę objętą 
ochroną o możliwości złożenia wniosku o 
wydanie zaświadczenia na mocy 
niniejszego rozporządzenia w przypadku, 
gdyby osoba ta zdecydowała się na wyjazd 
do innego państwa członkowskiego i, w 
stosownych przypadkach, zaleca osobie 
objętej ochroną złożenie wniosku przed 
opuszczeniem terytorium państwa 
członkowskiego pochodzenia.

Wydając zaświadczenie, właściwy organ 
informuje osobę objętą ochroną, które 
organy posiadają uprawnienia do uznania 
lub wykonania środka ochrony w danym 
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państwie członkowskim uznania.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Osoba objęta ochroną, która fizycznie 
nie przebywa w państwie członkowskim 
pochodzenia, uprawniona jest do złożenia 
wniosku o wydanie zaświadczenia za
pośrednictwem internetu, telefonu, faksu 
bądź przy wykorzystaniu innych 
właściwych środków technicznych, aby 
osoba taka nie musiała udawać się do 
państwa członkowskiego pochodzenia w 
celu złożenia takiego wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na często trudną sytuację ofiar, nie powinny być one narażane na kolejne zagrożenia 
w związku z koniecznością udania się do państwa członkowskiego pochodzenia w celu 
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Osoba objęta ochroną powinna mieć możliwość 
złożenia takiego wniosku  za pośrednictwem internetu, faksu lub innych środków technicznych, 
co będzie się również wiązało z niższymi kosztami.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Niezależnie od postanowień ust. 1, 
wydając zaświadczenie zgodnie z ust. 3, 
właściwy organ niezwłocznie przekazuje 
to zaświadczenie do właściwego organu w 
państwie członkowskim uznania, a także 
umieszcza je w ogólnounijnej bazie 
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danych, co gwarantuje tym organom 
bezpieczny i szybki dostęp do wymaganych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta upraszcza procedurę uznawania nakazów ochrony w poszczególnych państwach 
członkowskich dzięki wprowadzeniu mechanizmu automatycznego przekazywania 
zaświadczeń i przyznawania osobom objętym ochroną prawa do złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia w przypadku, gdy przebywają w innym państwie członkowskim. Zapewniłoby 
to szybkie uznawanie i wykonywanie środków ochrony, a ponadto – dzięki uproszczeniu 
procedur administracyjnych – odciążyłoby osoby objęte ochroną.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego uznania mogą, w 
stosownych przypadkach, zażądać 
transliteracji lub tłumaczenia zawartości 
zaświadczenia zgodnie z art. 15.

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego uznania mogą, w 
stosownych przypadkach, zażądać od 
właściwych organów państwa 
członkowskiego pochodzenia 
przedstawienia transliteracji lub 
tłumaczenia zawartości zaświadczenia 
zgodnie z art. 15.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli środek ochrony nie jest znany w 
państwie członkowskim wykonania, 
właściwy organ w tym państwie 
dostosowuje go w miarę możliwości do 
środka ochrony przewidzianego w swoim 

Jeżeli środek ochrony nie jest znany w 
państwie członkowskim uznania, właściwy 
organ w tym państwie dostosowuje go w 
miarę możliwości do środka ochrony 
przewidzianego w swoim prawie, 
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prawie, mającego równorzędne skutki i 
służącego podobnym celom i interesom.

mającego równorzędne skutki, służącego 
podobnym celom i interesom, a ponadto 
gwarantującego taki sam poziom ochrony.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) nie doręczono jej dokumentu 
wszczynającego postępowanie lub 
dokumentu równorzędnego w czasie i w 
sposób umożliwiający jej przygotowanie 
obrony, lub

(a) nie doręczono jej dokumentu 
wszczynającego postępowanie lub 
dokumentu równorzędnego w określonym 
terminie przewidzianym zgodnie z prawem 
krajowym i w sposób umożliwiający jej 
przygotowanie obrony, lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyeliminowanie wszelkich niepotrzebnych opóźnień w wydawaniu 
zaświadczeń, które to opóźnienia mogą stwarzać zagrożenie dla osoby objętej ochroną.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania może, na wniosek 
osoby powodującej zagrożenie, odmówić 
uznania środka ochrony przyjętego przez 
sąd pochodzenia, jeżeli jest on nie do 
pogodzenia z orzeczeniem wydanym w 
państwie członkowskim uznania.

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania może, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek osoby 
powodującej zagrożenie, odmówić uznania 
środka ochrony przyjętego przez sąd 
pochodzenia, jeżeli jest on nie do 
pogodzenia z orzeczeniem wydanym w 
państwie członkowskim uznania.

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli środek ochrony został zawieszony 
lub wycofany w państwie członkowskim 
pochodzenia, właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania, na wniosek 
osoby powodującej zagrożenie, zawiesza 
lub wycofuje uznanie środka ochrony lub, 
jeżeli środek zastosowano, jego 
wykonanie. Wniosek składany jest na 
formularzu określonym w załączniku II.

2. Jeżeli środek ochrony został zawieszony 
lub wycofany w państwie członkowskim 
pochodzenia, właściwy organ państwa 
członkowskiego uznania, na wniosek 
właściwego organu państwa 
członkowskiego pochodzenia lub osoby 
powodującej zagrożenie, zawiesza lub 
wycofuje uznanie środka ochrony lub, w 
stosownych przypadkach, jego wykonanie.
Wniosek składany jest na formularzu 
określonym w załączniku II.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego bez zwłoki i zgodnie z 
prawem tego państwa członkowskiego 
zawiadamiają osobę powodującą 
zagrożenie i osobę objętą ochroną o:

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia bez zwłoki i 
zgodnie z prawem tego państwa 
członkowskiego zawiadamiają osobę 
powodującą zagrożenie i osobę objętą 
ochroną, a także, w stosownych 
przypadkach, ich przedstawiciela 
prawnego, kuratora bądź opiekuna o:

(i) wydaniu środka ochrony; (i) wydaniu europejskiego zaświadczenia;

(ii) w stosownych przypadkach, 
odpowiadających środkach wykonania;

(ii) w stosownych przypadkach, 
odpowiadających środkach wykonania;

(iii) w stosownych przypadkach, sankcjach 
w razie naruszenia środka ochrony;

(iii) w stosownych przypadkach, sankcjach 
w razie naruszenia środka ochrony;

(iv) każdym zawieszeniu lub wycofaniu (iv) każdym zawieszeniu, wycofaniu lub 
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środka ochrony. rewizji środka ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyeliminowanie wszelkich niejasności, jakie mogą wynikać z różnic 
między systemami prawnymi poszczególnych państw członkowskich. W niektórych systemach 
prawnych kurator bądź opiekun osoby objętej ochroną nie są uznawani za stronę 
uczestniczącą w postępowaniu. W związku z tym poprawka przewiduje możliwość 
przekazywania informacji przedstawicielowi prawnemu na mocy przepisów obowiązujących 
w danym państwie członkowskim. Poprawka ta odzwierciedla podobne przepisy dyrektywy w 
sprawie europejskiego nakazu ochrony.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z chwilą otrzymania zaświadczenia na 
mocy art. 5 przedstawionego przez osobę 
objętą ochroną, właściwe organy państwa 
członkowskiego uznania, bez zwłoki i, w 
stosownych przypadkach, zgodnie z 
zasadami rozporządzenia (WE) nr 
1393/2007, zawiadamiają osobę 
powodującą zagrożenie oraz osobę objętą 
ochroną o:

2. Z chwilą otrzymania zaświadczenia na 
mocy art. 5 właściwe organy państwa 
członkowskiego uznania, bez zwłoki i, w 
stosownych przypadkach, zgodnie z 
zasadami rozporządzenia (WE) 
nr 1393/2007, zawiadamiają osobę 
powodującą zagrożenie oraz osobę objętą 
ochroną, a także, w stosownych 
przypadkach, ich przedstawiciela 
prawnego, kuratora bądź opiekuna, w 
sposób zgodny z przepisami art. 15, o:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyeliminowanie wszelkich niejasności, jakie mogą wynikać z różnic 
między systemami prawnymi poszczególnych państw członkowskich. W niektórych systemach 
prawnych kurator bądź opiekun osoby objętej ochroną nie są uznawani za stronę 
uczestniczącą w postępowaniu. W związku z tym poprawka przewiduje możliwość 
przekazywania informacji prawnemu przedstawicielowi na mocy przepisów obowiązujących 
w danym państwie członkowskim. Poprawka ta odzwierciedla podobne przepisy dyrektywy w 
sprawie europejskiego nakazu ochrony.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 –ustęp 2 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) uznaniu środka ochrony; (i) uznaniu lub nieuznaniu środka 
ochrony;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – podpunkt i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) w przypadku, gdy odmówiono 
uznania, podstawach takiej odmowy;

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, 
odpowiadających środkach wykonania;

(ii) w stosownych przypadkach, 
odpowiadających środkach wykonania;

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) każdym zawieszeniu lub wycofaniu 
środka ochrony.

(iv) każdym zawieszeniu, wycofaniu lub 
rewizji środka ochrony.

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do powiadamiania 
osoby powodującej zagrożenie zgodnie z 
ust. 1 i 2 należy zwrócić uwagę na fakt, że 
w interesie osoby podlegającej ochronie 
leży nieujawnianie jej adresu i innych 
danych kontaktowych. Informacje takie 
nie widnieją we wspomnianym 
powiadomieniu. Jednak w stosownych 
przypadkach adres może być wskazany, 
gdy wymaga tego zagwarantowanie 
pewności prawnej obowiązku lub 
ograniczenia nałożonego na osobę 
powodującą zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z duchem ochrony życia osobistego i rodzinnego ofiar przestępstwa, poprawka 
gwarantuje, że żadne dane osobowe dotyczące ofiary lub jej rodziny nie mogą być ujawnione 
bez uprzedniego zezwolenia lub zaistnienia obowiązku prawnego. Konieczne jest 
zagwarantowanie, że ofiara nie będzie narażana na dalsze ryzyko poprzez ujawnienie jej 
danych osobowych osobie powodującej zagrożenie.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy środek ochrony, 
który stanowił podstawę do wydania 
zaświadczenia, zostaje zawieszony lub 
wycofany w państwie członkowskim 
pochodzenia, organy tego państwa 
członkowskiego informują o tym również 
niezwłocznie organy państwa 
członkowskiego uznania, o ile posiadają 
informacje na temat takich organów, a 
także składają wnioski na mocy art. 12 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Każde zdarzenie, które prowadzi do 
wydania zawiadomienia na mocy 
niniejszego artykułu, rejestrowane jest 
również w bazie danych, o której mowa w 
art. 5 ust. 3b.

Or. en

Uzasadnienie

W celu szybkiego zapewnienia wszystkim ofiarom skutecznej ochrony transgranicznej przed 
potencjalnymi zagrożeniami, niezwykle przydatne byłoby stworzenie ogólnounijnej bazy 
danych zawierającej informacje o podejmowanych środkach ochrony i wydawanych 
zaświadczeniach, co gwarantowałoby organom krajowym bezpieczny i szybki dostęp do 
wymaganych informacji.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 – Transliteracja lub 
tłumaczenie

Artykuł 15 – Tłumaczenie ustne, 
transliteracja lub tłumaczenie pisemne

Osoby objęte ochroną mają prawo do 
uzyskania pomocy, dzięki której będą 
rozumiały i będą rozumiane przez 
przedstawicieli właściwych organów, jeśli 
zaistnieje konieczność zwrócenia się do 
takich organów, w tym w przypadku, gdy 
osobom objętym ochroną przekazywane są 
informacje i zapewniana jest pomoc.

Kiedy na mocy niniejszego rozporządzenia 
wymagana jest transliteracja i tłumaczenie, 
transliteracja dokonuje się na język 
oficjalny lub jeden z języków oficjalnych 
państwa członkowskiego uznania lub na 
każdy inny język, który państwo 
członkowskie uznania wskazało. Każde 
tłumaczenie na mocy niniejszego 
rozporządzenia wykonywane jest przez 
osobę uprawnioną do tego w jednym z 
państw członkowskich.

Kiedy na mocy niniejszego rozporządzenia 
wymagana jest transliteracja lub
tłumaczenie, właściwe organy państwa 
członkowskiego pochodzenia dokonują 
transliteracji lub tłumaczenia na język 
urzędowy lub jeden z języków urzędowych 
państwa członkowskiego uznania lub na 
każdy inny język, który państwo 
członkowskie uznania wskazało. Każde 
tłumaczenie na mocy niniejszego 
rozporządzenia wykonywane jest przez 
osobę uprawnioną do tego w jednym z 
państw członkowskich.

W przypadku, gdy osoby objęte ochroną 
nie rozumieją języka, w jakim toczy się 
postępowanie dotyczące uznania i 
wykonania środków ochrony lub nie 
władają tym językiem, właściwe organy 
państwa członkowskiego uznania, 
uwzględniając konkretne potrzeby i daną 
sytuację, zapewniają tłumaczenie pisemne 
lub ustne.
W każdym przypadku państwo 
członkowskie uznania konsultuje się z 
właściwymi organami i upewnia się, czy 
podczas toczącego się postępowania 
osobie objętej ochroną należy zapewnić 
tłumaczenie pisemne lub ustne.
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Or. en

Uzasadnienie

Język, w jakim organy komunikują się z ofiarami, oraz sposób, w jaki komunikacja ta się 
odbywa, są kluczowe. W powyższej poprawce sprawozdawcy podkreślają fakt, że osoba objęta 
ochroną musi otrzymywać informacje i pomoc w łatwej i zrozumiałej formie oraz w 
zrozumiałym języku, dostosowanym do potrzeb tej osoby. Komunikacja i tłumaczenie muszą 
odbywać się w języku, który jest w pełni zrozumiały dla ofiary. Należy również zwrócić uwagę 
na wszelkie ograniczenia zdolności osoby objętej ochroną do komunikowania się i do bycia 
zrozumianym, w tym na upośledzenia słuchu, wzroku, umiejętność czytania lub potencjał
intelektualny i stan emocjonalny.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a – Prawo do otrzymania 
wsparcia

Osoby objęte ochroną korzystają z prawa 
dostępu do usług wspierania ofiar, 
zgodnie z postanowieniami art. 7 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającej normy minimalne w 
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw, od dnia wejścia w życie tej 
dyrektywy, w tym zwłaszcza z prawa do 
informacji, porad i wsparcia, prawa do 
informacji o usługach specjalistycznych 
lub odesłania do takich usług, prawa do 
wsparcia emocjonalnego i 
psychologicznego oraz prawa do 
uzyskania porady dotyczącej problemów 
finansowych i praktycznych.
Postanowienia te mają również 
zastosowanie do osób objętych ochroną, 
które są ofiarami przemocy 
uwarunkowanej płcią.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej zwrócono uwagę na fakt, że dostęp do usług wsparcia jest nie tylko prawem 
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przysługującym ofiarom, ale również ważnym elementem wzmacniającym społeczno-
ekonomiczną pozycję ofiar. Poprawka zawiera wykaz praw, które powinny być 
zagwarantowane, i które są kluczowe dla odzyskania przez ofiary zdrowia psychicznego, w 
tym prawa do informacji dotyczących kwestii administracyjnych i finansowych. Zwraca się 
również uwagę na prawa osób objętych ochroną będących ofiarami przemocy 
uwarunkowanej płcią.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoba objęta ochroną może jednak 
zwrócić się z wnioskiem o wydanie 
zaświadczenia i otrzymać takie 
zaświadczenie na mocy art. 5 ust. 3 pkt (ii) 
w odniesieniu do środka ochrony 
podjętego przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem, że dany środek ochrony nadal 
obowiązuje w dniu, w którym złożono 
wniosek o wydanie zaświadczenia.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a – Gromadzenie danych
W celu ułatwienia oceny stosowania 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie przekazują Komisji odnośne 
dane na temat stosowania krajowych 
procedur dotyczących wydawania 
zaświadczeń, o których mowa w art. 5, 
oraz przekazywania ich sobie przez 
poszczególne właściwe organy. Dane te 
zawierają przynajmniej informacje na 
temat liczby środków ochrony i 
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zaświadczeń żądanych, wydanych lub 
uznanych, zaświadczeń, których wydania 
odmówiono, których wydanie zawieszono 
lub które wycofano, jak również na temat 
powodów takiej odmowy lub wycofania, z 
zachowaniem podstawowych zasad 
poszanowania prywatności oraz ochrony 
danych osobowych. Dane te wskazują 
również, w miarę możliwości, na rodzaj 
zachowania, które było podstawą wydania 
zaświadczenia, w tym na przemoc 
uwarunkowaną płcią, a także informują o 
płci osoby objętej ochroną, płci osoby 
powodującej zagrożenie, związkach 
między tymi osobami oraz o ich wieku.

Or. en

Uzasadnienie

Gromadzenie odpowiednio zagregowanych danych statystycznych dotyczących środków 
ochrony objętych zakresem rozporządzenia oraz zaświadczeń żądanych i wydanych w 
poszczególnych państwach członkowskich zapewniałoby popartą dowodami ocenę 
funkcjonowania mechanizmu stosowania zaświadczeń i rzuciłoby również światło na rodzaj 
zachowania, które stanowi podstawę do wydania określonego środka ochrony. Miałoby to 
szczególne znaczenie w odniesieniu do oceny przypadków przemocy uwarunkowanej płcią 
oraz zwalczania przemocy wobec kobiet.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w 
sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, który stanowi 
część pakietu ustawodawczego mającego na celu zwiększenie praw ofiar w UE i 
zawierającego wniosek w sprawie dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie 
praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Wniosek Komisji jest odpowiedzią na potrzebę opracowania kompleksowych europejskich 
ram prawnych, zapewniających wszystkim ofiarom przestępstw uznanie i możliwie jak 
najszerszą ochronę na terytorium Unii. Wniosek w sprawie wspomnianego rozporządzenia 
będzie stanowił uzupełnienie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony, która 
gwarantuje wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach karnych. Łączne stosowanie 
tych dwóch instrumentów (karnego i cywilnego) pozwoli osobom, którym przyznano nakaz 
ochrony, na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się na terytorium Unii Europejskiej, jak 
przewiduje art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i ostatecznie doprowadzi do 
umocnienia i rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii.

Zgodnie z procedurami wynikającymi ze stosowania traktatu lizbońskiego w artykule 51 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego dopuszcza się przygotowywanie sprawozdań przez 
dwie współpracujące ze sobą komisje. Podczas opracowywania niniejszego sprawozdania
wykorzystano wyniki dyskusji Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, a także współpracy między sprawozdawcami.

Upraszczanie procedury uznawania nakazów ochrony

Sprawozdawcy uważają, że konieczne jest zadbanie o to, by osoba, której przyznano ochronę 
w jednym państwie członkowskim, nie straciła jej po przeniesieniu się do innego państwa 
członkowskiego. W związku z tym sprawozdawcy rozważają możliwość opracowania 
mechanizmu eliminującego dodatkowe formalności dzięki zastosowaniu ujednoliconych i 
wielojęzycznych zaświadczeń, które byłyby automatycznie przekazywane między państwem 
członkowskim wydającym zaświadczenie a państwem członkowskim uznania.
Zagwarantowałoby to nie tylko szybkie i łatwe uznawanie, ale również wykonywanie 
środków ochrony. Mechanizm ten uprościłby również procedury administracyjne i 
zagwarantowałby ofiarom ochronę w przypadku gdy podróżują lub przeprowadzają się do 
innego państwa członkowskiego. Sprawozdawcy chcą również zadbać o to, by w przypadku 
gdy osoba objęta ochroną nie przebywa fizycznie w państwie członkowskim pochodzenia, 
miała ona możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, wykorzystując w 
tym celu internet, faks lub wszelkie inne środki techniczne. Państwa członkowskie zachęca 
się również do zagwarantowania, że osoba objęta ochroną nie będzie musiała ponosić 
kosztów finansowych związanych z uznaniem środka ochrony w innym państwie 
członkowskim. Ponadto sprawozdawcy uważają, że w przypadku gdy zdecydowano już o 
wyborze krajowego środka ochrony od osoby objętej ochroną nie powinno się wymagać, by 
w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia była reprezentowana przez 
prawnika. Sprawozdawcy opowiadają się również za stworzeniem ogólnounijnej bazy danych 
zawierającej informacje o podjętych środkach ochrony i wydanych zaświadczeniach.
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Sprawozdawcy są przekonani, że zagwarantowałoby to organom krajowym bezpieczny i 
szybki dostęp do wymaganych informacji i w związku z tym zapewniło skuteczną i szybką 
transgraniczną ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Działania na rzecz ofiar przemocy uwarunkowanej płcią

Sprawozdawcy popierają ogólną koncepcję rozporządzenia w sprawie wzajemnego 
uznawania środków ochrony, jednak za konieczne uznają podjęcie dalszych działań na rzecz 
ofiar przemocy uwarunkowanej płcią. W związku z tym, odnosząc się do postanowień 
zawartych we wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej praw ofiar, sprawozdawcy propagują 
stworzenie specjalistycznych usług wsparcia (stanowiących uzupełnienie usług ogólnych) w 
celu zaoferowania pomocy objętym ochroną ofiarom przemocy uwarunkowanej płcią przez 
zapewnienie im dostępu do podstawowych informacji, wsparcia psychologicznego i 
doradztwa w zakresie pomocy prawnej lub finansowej dostępnej zgodnie z prawem 
obowiązującym w danym państwie członkowskim. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb 
ofiar przemocy uwarunkowanej płcią sprawozdawcy proponują, aby zapewniać odpowiednie 
szkolenia urzędnikom, którzy mogą mieć do czynienia z przypadkami, w których uznaje się, 
że integralność fizyczna, psychiczna i seksualna danej osoby są zagrożone, zwłaszcza z 
przypadkami przemocy wobec kobiet. Sprawozdawcy doceniają działania podejmowane 
przez społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 
kobiet oraz inne organizacje zrzeszające wolontariuszy niosących specjalistyczne wsparcie. 
Zachęca się państwa członkowskie, aby wspierały takie organizacje i współpracowały z nimi, 
niosąc wsparcie ofiarom przemocy, a zwłaszcza kobietom.

Informacje i tłumaczenie

Sprawozdawcy podkreślają również fakt, że osoba objęta ochroną musi otrzymywać 
informacje i pomoc w łatwej i zrozumiałej formie oraz w języku zrozumiałym dla osoby 
objętej ochroną, dostosowanym do jej potrzeb. Sprawozdawcy uważają, że w przypadku, gdy 
osoby objęte ochroną nie rozumieją języka, w jakim toczy się postępowanie dotyczące 
uznania i wykonania środków ochrony, lub nie władają tym językiem, właściwe organy, 
uwzględniając konkretne potrzeby ofiary i jej sytuację, zapewniają tłumaczenie pisemne lub 
ustne umożliwiające zrozumienie.

Zwiększanie świadomości

Sprawozdawcy uważają, że w celu lepszego informowania osób objętych ochroną o 
przysługujących im prawach państwa członkowskie powinny uwzględniać informacje 
dotyczące swobodnego przepływu środków ochrony i jednolitych zaświadczeń w 
organizowanych kampaniach edukacyjnych i informacyjnych dotyczących ochrony ofiar. 
Aby w jeszcze większym stopniu podkreślić znaczenie tej kwestii sprawozdawcy zachęcają 
również Komisję do umieszczenia odpowiednich informacji dotyczących środków ochrony 
dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich na szeroko dostępnym portalu 
Komisji e-Sprawiedliwość.

Ślad legislacyjny

Sprawozdawcy dziękują za wyjaśnienia udzielone przez Komisję za pośrednictwem DG 
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ds. Sprawiedliwości oraz za owocną wymianę poglądów z kontrsprawozdawcami i duńską 
prezydencją w Radzie UE. Sprawozdawcy pragną również podziękować organizacjom, 
stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym za przekazanie przyjętych przez nie 
stanowisk dotyczących praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.


