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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o 
reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria civil
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0276),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2, alínea a), e) e f) do n.º 2 do artigo 81.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C7-0128/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de XX de março 
de 2012 1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de XX de março de 20122,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, nos termos do artigo 51.º 
do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e o parecer da Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia fixou o objetivo de 
manter e desenvolver um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, facilitando o 
acesso à justiça, em especial através do 
princípio do reconhecimento mútuo de 
decisões judiciais e extrajudiciais em 
matéria civil. Para criar progressivamente 
este espaço, a União deve adotar, entre 
outras, medidas no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil, sobretudo as 
que forem necessárias ao funcionamento 
correto do mercado interno.

(1) A União Europeia fixou o objetivo de 
manter e desenvolver um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, facilitando o 
acesso à justiça, em especial através do 
princípio do reconhecimento mútuo de 
decisões judiciais e extrajudiciais em 
matéria civil. Para criar progressivamente 
este espaço, a União deve adotar, entre 
outras, medidas no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil, sobretudo as 
que forem necessárias ao funcionamento 
correto do mercado interno e ao pleno 
exercício, pelos cidadãos da União, do seu 
direito de circular e residir livremente no 
território dos Estados–Membros.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) De acordo com o Programa de 
Estocolmo, adotado pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 10 e 11 de 
dezembro de 2009, e com o plano de Ação 
da Comissão para a sua implementação, o 
reconhecimento mútuo deverá ser 
alargado a todos os tipos de sentenças e 
decisões judiciais que, em função do 
sistema jurídico, podem ser penais ou 
administrativas. O Programa exorta 
igualmente a Comissão e os 
Estados-Membros a examinarem as 
formas de melhorar a legislação e as 
medidas práticas de apoio à proteção das 
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vítimas. O Programa sublinha ainda que 
as vítimas de crime podem ser objeto de 
medidas de proteção especial, as quais 
deverão ser eficazes em toda a União.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Na sua resolução de 26 de 
novembro de 2009 sobre a eliminação da 
violência contra as mulheres1, o 
Parlamento Europeu apelou aos 
Estados-Membros para que melhorassem 
as suas leis e políticas nacionais no 
combate a todas as formas de violência 
contra as mulheres e agissem de modo a 
combater essas causas, designadamente 
através de medidas preventivas, e exortou 
a União a garantir o direito à assistência 
e apoio a todas as vítimas de violência. A 
resolução do Parlamento Europeu de 10 
de fevereiro de 2010 sobre a igualdade 
entre mulheres e homens na União 
Europeia – 20092 e subscreve a proposta 
de introduzir a ordem europeia de 
proteção para as vítimas.
___________

1 JO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.

2 JO C 341 E de 16.12.2010, p. 35.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) Na sua resolução de 05 de abril de 
2011 sobre as prioridades e os contornos 
de um novo quadro estratégico da UE 
para combater a violência contra as 
mulheres1, o Parlamento Europeu 
salientou que a sociedade civil, 
particularmente as ONG, associações de 
mulheres e outras organizações de 
voluntários públicas e privadas que 
prestam apoio às vítimas de violência, 
oferecem um serviço de grande valor, 
principalmente pela assistência às vítimas 
do sexo feminino, e deve ser dado apoio 
por parte dos Estados-Membros, e realçou 
a importância da formação adequada de 
todos os profissionais que trabalham com 
mulheres vítimas de violência baseada no 
género, em especial profissionais que 
representam o sistema legal e a aplicação 
da lei
_________
1.Textos aprovados, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Justificação

O trabalho da sociedade civil, nomeadamente das ONG, associações de mulheres e outras 
organizações de voluntariado, é de grande importância para o apoio às vítimas, inclusive 
para o processo de recuperação, e é, portanto, um complemento necessário para o trabalho 
das autoridades nacionais. Neste contexto, os Estados-Membros são incentivados a apoiar 
essas organizações.



PR\894575PT.doc 9/40 PE483.787v01-00

PT

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) Na sua resolução de 10 de junho de 
2011, sobre um roteiro para o 
fortalecimento dos direitos e proteção das 
vítimas, em particular em termos de 
processos penais1, o Conselho afirmou 
que devem ser tomadas medidas ao nível 
da União Europeia, de modo a reforçar os 
direitos e a proteção das vítimas, e 
exortou a Comissão a apresentar 
propostas adequadas para esse fim.
Dentro desse enquadramento, deve ser 
criado um mecanismo para assegurar o 
reconhecimento mútuo entre os 
Estados-Membros das decisões sobre 
medidas de proteção às vítimas. De acordo 
com essa resolução, o presente 
regulamento, que diz respeito ao 
reconhecimento mútuo das medidas de 
proteção em matéria civil, deve completar 
o mecanismo de reconhecimento mútuo 
das medidas de proteção adotadas em 
matéria penal previsto na Diretiva 
2011/99/EU do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 13 de dezembro de 2011, 
sobre a decisão europeia de proteção2.

__________

1 JO C 187 de 28.6.2011, p. 1.

2 JO L 338 de 21.12.2011, p. 2.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-E) O presente regulamento visa 
reforçar os direitos das vítimas na União 
Europeia. Ao aplicar o presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
ter em conta os direitos conferidos pela 
diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelecem normas 
mínimas em matéria de direitos, apoio e 
proteção das vítimas de crime.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A disparidade entre as normas 
nacionais que preveem medidas de 
proteção prejudica o funcionamento 
correto do mercado interno. As 
disposições destinadas a assegurar o 
reconhecimento e a eventual aplicação 
rápida e simples de medidas de proteção 
decretadas em Estados-Membros 
vinculados pelo presente regulamento são 
essenciais para garantir que a proteção 
concedida se mantém quando a pessoa em 
causa viaja ou se muda para outro Estado–
Membro.

(3) A disparidade entre as normas 
nacionais que preveem medidas de 
proteção prejudica a igualdade de 
tratamento das pessoas que correm o risco 
de ser vítimas de violência e assédio. As 
disposições destinadas a assegurar o 
reconhecimento e a eventual aplicação 
rápida e simples de medidas de proteção 
decretadas em Estados-Membros 
vinculados pelo presente regulamento são 
essenciais para garantir que a proteção 
concedida se mantém quando a pessoa em 
causa viaja ou se muda para outro Estado–
Membro. Estas disposições devem também 
assegurar que o exercício legítimo, pelos 
cidadãos da União, do seu direito a 
circular e residir livremente no território 
dos Estados–Membros, em conformidade 
com o disposto no artigo 3.º, n.º 2, do 
Tratado da União Europeia e no artigo 
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21.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, não 
conduza a uma perda da sua proteção.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se às 
medidas de proteção decretadas em 
processos civis, qualquer que seja a 
natureza da autoridade, podendo ser um 
tribunal, uma autoridade administrativa ou 
outra.

O presente regulamento aplica-se às medidas 
de proteção decretadas em matéria civil, 
qualquer que seja a natureza da autoridade, 
podendo ser um tribunal, uma autoridade 
administrativa ou outra autoridade.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O presente regulamento aplica-se a 
medidas de proteção adotadas com vista a 
proteger uma pessoa quando existem 
motivos sérios para considerar que a vida 
de uma pessoa, a integridade física ou 
psicológica, a dignidade, a liberdade e a 
segurança pessoal ou a integridade sexual 
estão ameaçadas, por exemplo, impedindo 
qualquer forma de violência doméstica, 
assédio, rapto, perseguição ou outras 
formas de coerção indireta. É importante 
salientar que o presente regulamento é 
aplicável a medidas de proteção que visam 
proteger quaisquer vítimas, incluindo as 
vítimas de violência baseada no género.
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Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo em conta o princípio do 
reconhecimento mútuo em que assenta o 
presente regulamento, todas as 
comunicações oficiais relacionadas com 
uma medida de proteção devem, na 
medida do possível, processar-se 
diretamente entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem e do Estado-Membro de 
reconhecimento. Para assegurar uma 
proteção transfronteiriça rápida e eficaz 
contra as potenciais ameaças, as medidas 
de proteção tomadas e as certidões 
emitidas devem também ser registadas 
num banco de dados à escala da União 
que garanta às autoridades nacionais um 
acesso seguro e rápido às informações 
necessárias.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A eliminação das formalidades 
intermédias deve ser acompanhada das 
salvaguardas necessárias, nomeadamente, 
para assegurar o pleno respeito dos 
direitos da defesa e do direito a um 
julgamento justo, tal como consagrados 
no artigo 6.º da Convenção Europeia para 
a Proteção dos Direitos do Homem e das 
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Liberdades Fundamentais e no artigo 47.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Para esse efeito, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem 
assegurar que a certidão não será emitida 
a menos que tenha sido garantido à 
pessoa causadora da ameaça o direito a 
um julgamento justo.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Não obstante o direito da pessoa 
protegida a invocar a medida de proteção 
diretamente noutro Estado-Membro, a 
autoridade que emite a certidão deve, em 
todo o caso, transmitir a certidão à 
autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento. Este 
procedimento deve assegurar a 
manutenção da salvaguarda concedida à 
pessoa protegida em qualquer outro 
Estado–Membro para onde esta se
desloque, mesmo que não tenha 
conseguido localizar ou contactar a 
autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Atendendo às diferentes tradições 
jurídicas dos Estados-Membros, a medida 
de proteção decretada no Estado-Membro 
de origem pode não ser conhecida no 
Estado-Membro de reconhecimento.
Nesses casos, a autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento deve, 
na medida do possível, adaptar a medida 
de proteção a uma medida conhecida, 
prevista na lei nacional, que tenha efeitos 
equivalentes e objetivos e interesses 
semelhantes. A autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento pode 
aplicar medidas administrativas ou 
penais, em conformidade com a sua 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) No contexto da aplicação do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
pessoa protegida não tenha que suportar 
os encargos financeiros associados ao 
reconhecimento da medida de proteção 
noutro Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A certidão não deve ser passível de 
recurso. No entanto, se a medida de 
proteção for suspensa ou revogada no 
primeiro Estado–Membro, a autoridade 
competente do segundo Estado–Membro 
deve, a pedido da pessoa causadora da 
ameaça, suspender ou revogar o 
reconhecimento e/ou a aplicação da medida 
de proteção.

(13) A certidão não deve ser passível de 
recurso. No entanto, se a medida de 
proteção for suspensa ou revogada no 
primeiro Estado–Membro, a autoridade 
competente do segundo Estado–Membro 
deve suspender ou revogar o 
reconhecimento e/ou a aplicação da medida 
de proteção.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Caso, nos termos do presente 
regulamento, sejam fornecidas 
informações à pessoa protegida ou à 
pessoa causadora da ameaça, estas 
informações deverão igualmente ser 
fornecidas, se for caso disso, ao tutor ou 
representante da pessoa em causa.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Deve ser também prestada 
particular atenção à necessidade de a 
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pessoa protegida receber informações e 
assistência de forma facilmente acessível 
e abrangente. Tais informações e 
assistência devem ser fornecidas numa 
linguagem simples e acessível. Há 
também que tomar iniciativas para 
garantir que a pessoa protegida pode ser 
compreendida durante as interações com 
as autoridades competentes. Neste 
contexto, deve ser tido em conta o 
conhecimento da pessoa protegida da 
linguagem usada para fornecer 
informações, a sua idade, maturidade, 
capacidades intelectuais e emocionais, os 
níveis de alfabetização e qualquer 
deficiência física ou mental relacionada 
com, por exemplo, a visão ou a audição. 
Da mesma forma, devem ser tomadas em 
consideração quaisquer limitações na 
capacidade de transmissão de 
informações da pessoa protegida.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-C) Nos processos de reconhecimento e 
execução das medidas de proteção, as 
autoridades competentes devem ter em 
consideração as necessidades das pessoas 
protegidas, incluindo as pessoas com 
necessidades especiais, tais como, 
menores, pessoas com deficiências ou 
vítimas de violência com base no género.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 13-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-D) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem incluir informações sobre a livre 
circulação das medidas de proteção e da 
certidão uniforme nas campanhas 
educativas e de sensibilização sobre a 
proteção das vítimas que organizam, onde 
é necessária uma cooperação com as 
organizações de apoio à vítima A fim de 
aumentar a consciencialização, a 
Comissão deve promover especificamente 
as informações sobre as medidas de 
proteção disponíveis nos 
Estados-Membros através do portal 
e-justiça.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 13-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-E) Os Estados-Membros devem 
reconhecer, incentivar e apoiar o trabalho 
da sociedade civil no apoio às vítimas, 
incluindo as vítimas de violência baseada 
no género, e estabelecer métodos eficazes 
de cooperação. Os Estados-Membros 
devem facilitar o contacto entre essas 
pessoas protegidas e as organizações de 
apoio às vítimas durante todos os 
procedimentos relativos ao 
reconhecimento e à aplicação das 
medidas de proteção. Para esse efeito, os 
serviços de assistência do Estado-Membro 
de reconhecimento devem fornecer 
informações sobre, ou encaminhar a 
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pessoa protegida para, as organizações de 
apoio às vítimas que podem prestar 
assistência.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 13-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-F) Os Estados-Membros devem 
proporcionar formação aos funcionários 
suscetíveis de entrar em contacto com 
casos em que a integridade física e/ou 
psicológica de uma pessoa, a dignidade, a 
liberdade e a segurança pessoal ou a 
integridade sexual é considerada 
ameaçada, com uma atenção especial 
sobre os casos de violência contra as 
mulheres e as formas de cooperar com as 
organizações de apoio às vítimas que 
prestam assistência específica adaptada às 
necessidades da pessoa protegida. Os 
Estados-Membros devem assegurar 
também um contacto direto com as 
autoridades competentes de diferentes 
Estados-Membros para fins de formação.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 13-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-G) Na aplicação do presente 
regulamento, os Estados-Membros são 
incentivados a ter em conta os direitos e 
princípios consagrados na Convenção  
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das Nações Unidas de 1979 sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 13-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em 7 de abril de 2011, o Conselho da 
Europa adotou a Convenção sobre a 
prevenção e o combate à violência contra 
as mulheres e a violência doméstica, que 
estabelece elevados padrões relativos à 
prevenção da violência baseada no 
género, à proteção e à assistência para as 
vítimas dessa violência, e à condenação 
dos seus perpetradores.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 13-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-I) Os dados pessoais tratados no 
presente regulamento devem ser 
protegidos de acordo com a legislação 
nacional que aplica a Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, no que se refere 
ao tratamento dos dados pessoais e ao 
livre movimento desses dados1.
________
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Pretende garantir, em particular, 
o direito à ação e a um tribunal imparcial
previsto no artigo 47.º da Carta. O presente 
regulamento deve ser aplicado de acordo 
com esses direitos e princípios.

(15) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Pretende garantir, em particular, 
o direito à dignidade, à vida, à integridade 
física e mental, à liberdade e segurança, 
ao respeito pela vida privada e familiar, à 
proteção de dados pessoais, à propriedade 
e à igualdade entre homens e mulheres, 
os direitos da criança, dos idosos e das 
pessoas com deficiência, a liberdade de 
circulação e de permanência e os direitos 
à defesa e o direito a um tribunal imparcial 
previsto no artigo 47.º da Carta. O presente 
regulamento deve ser aplicado de acordo 
com esses direitos e princípios.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Capítulo I – título

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação, definições e 
competência

Objetivo, âmbito de aplicação, definições e 
competência

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º – Objetivo
O presente regulamento estabelece regras 
que permitem a uma autoridade de um 
Estado-Membro, no qual foi decretada 
uma medida de proteção destinada a 
proteger uma pessoa contra um ato 
criminoso de outra pessoa que possa pôr 
em perigo a sua vida, integridade física ou 
psicológica, dignidade, liberdade pessoal 
ou integridade sexual, emitir uma 
certidão que permita à autoridade 
competente de outro Estado-Membro dar 
continuidade à proteção da pessoa em 
causa no território deste último.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável às 
medidas de proteção decretadas em matéria 
civil, independentemente da natureza da 
autoridade. Não se aplica às medidas de 
proteção abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 2201/2003.

O presente regulamento é aplicável às 
medidas de proteção decretadas em matéria 
civil, independentemente da natureza da 
autoridade que tome a medida. Não se 
aplica às medidas de proteção abrangidas 
pelo Regulamento (CE) n.º 2201/2003 nem 
às medidas abrangidas pela Diretiva 
2011/99/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011
relativa à ordem de proteção europeia.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a) «Medida de proteção», qualquer 
decisão, independentemente da designação 
que lhe for dada, de natureza preventiva e 
temporária decretada pela autoridade de 
um Estado-Membro, nos termos da 
respetiva lei nacional, com vista à proteção 
de uma pessoa, quando houver motivos 
sérios para considerar que a sua integridade 
física e/ou psicológica ou liberdade estejam 
ameaçadas. Deve incluir as medidas 
decretadas sem que a pessoa causadora da 
ameaça seja citada para comparecer.

(a) «Medida de proteção», qualquer 
decisão, independentemente da designação 
que lhe for dada, de natureza preventiva e 
temporária decretada pela autoridade de 
um Estado-Membro, nos termos da 
respetiva lei nacional, com vista à proteção 
de uma pessoa singular, quando houver 
motivos sérios para considerar que a sua 
vida, integridade física e/ou psicológica, 
dignidade, liberdade pessoal e segurança 
ou integridade sexual estejam ameaçadas. 
Deve incluir as medidas decretadas sem 
que a pessoa causadora da ameaça seja 
citada para comparecer.

Or. en

Justificação

É importante garantir que os direitos essenciais de dignidade, liberdade pessoal, integridade 
sexual e segurança são protegidos e tidos em conta pelas autoridades competentes de todos 
os Estados–Membros para que as vítimas, incluindo as vítimas de violência sexual e violência 
nas relações íntimas, desfrutem do mais elevado grau de proteção

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) uma interdição proibindo a 
publicação de dados pessoais dos 
indivíduos protegidos.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Pessoa protegida», a pessoa 
singular que é objeto da proteção 
decorrente de uma medida de proteção 
adotada pelo Estado-Membro de origem;

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) «Pessoa causadora da ameaça», 
pessoa singular contra a qual seja ou 
tenha sido adotada uma medida de 
proteção que imponha uma ou mais das 
obrigações ou proibições referidas na 
alínea a);

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

São competentes as autoridades do Estado-
Membro em que a integridade física e/ou 
psicológica ou a liberdade de alguém 
estejam ameaçadas.

São competentes as autoridades do Estado-
Membro em que a vida, a integridade física 
e/ou psicológica, a dignidade, a liberdade 
pessoal e a segurança ou a integridade 
sexual de alguém estejam ameaçadas.

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte que pretende invocar noutro 
Estado–Membro uma medida de proteção 
reconhecida nos termos do presente artigo
deve apresentar às autoridades competentes 
do Estado–Membro de reconhecimento a 
certidão emitida nos termos do presente 
artigo.

1. A parte que pretende invocar noutro 
Estado–Membro uma medida de proteção
deve apresentar às autoridades competentes 
do Estado–Membro de reconhecimento a 
certidão emitida nos termos do presente 
artigo, a menos que a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
tenha já transmitido a certidão à 
autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento.

Or. en

Justificação

A comunicação oficial relativa às medidas de proteção deve, na medida do possível, realizar-
se diretamente entre as autoridades competentes dos dois Estados-Membros, sem colocar um 
fardo adicional sobre a pessoa protegida. Este procedimento deve garantir que a proteção 
garantida à pessoa protegida se mantém por toda a UE, mesmo quando essa pessoa não 
conseguiu contactar a autoridade competente.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes do Estado–
Membro de origem devem emitir a certidão 
utilizando o formulário-tipo constante do 
Anexo, que inclui, entre outros elementos, 
uma descrição da medida, formulada de 
forma a facilitar o reconhecimento e a 
eventual aplicação no segundo Estado–
Membro.

2. As autoridades competentes do Estado–
Membro de origem devem emitir a certidão 
utilizando o formulário-tipo constante do 
Anexo, que inclui, entre outros elementos:

(a) uma descrição da medida, formulada de 
forma a facilitar o reconhecimento e a 
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eventual aplicação no segundo Estado-
Membro; e ainda

(b) indicação da duração e, se for caso 
disso, das sanções a aplicar em caso de 
violação da medida de proteção, e
(c) se aplicável, informações sobre se a 
pessoa protegida beneficiou de assistência 
legal a nível parcial ou total no 
Estado-Membro de origem ou qualquer 
isenção de custos ou despesas.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que uma medida nacional já 
tenha sido objeto de decisão, não será 
exigida a representação por um 
profissional legal quando se trate de 
solicitar uma certidão.

Or. en

Justificação

O procedimento administrativo para a transmissão da certidão e o reconhecimento e 
execução das medidas de proteção deve ser simples, sem impor um esforço adicional 
significativo, incluindo pressão financeira, sobre a vítima. Por esta razão, a vítima não 
necessita de ter representação legal necessária quando se trata de solicitar uma certidão, se 
a medida de proteção nacional já tiver sido decidida.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) oficiosamente, nas situações que tenham 
natureza transnacional no momento em que 

(i) oficiosamente, nas situações que tenham 
natureza transnacional no momento em que 
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a medida de proteção é decretada; 
oficiosamente, nas situações que tenham 
natureza transnacional no momento em que 
a medida de proteção é decretada; para 
efeitos do presente regulamento, só não 
têm natureza transnacional as situações em 
que a ameaça à integridade física e/ou 
psicológica ou à liberdade de alguém se 
limite exclusivamente ao território do 
Estado–Membro de origem; 

a medida de proteção é decretada; para 
efeitos do presente regulamento, só não 
têm natureza transnacional as situações em 
que a ameaça à vida, integridade física e/ou 
psicológica, à dignidade, à liberdade 
pessoal e à segurança ou integridade 
sexual de alguém se limite exclusivamente 
ao território do Estado–Membro de origem;

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5.º – n.º 3 - alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a pedido da pessoa protegida, em todos 
os outros casos; ao decretar uma medida de 
proteção, a autoridade competente do 
Estado–Membro de origem deve informar 
a pessoa protegida da possibilidade 
prevista no presente regulamento de 
requerer uma certidão.

(ii) a pedido da pessoa protegida, em todos 
os outros casos; ao decretar uma medida de 
proteção, a autoridade competente do 
Estado–Membro de origem deve informar 
a pessoa protegida da possibilidade 
prevista no presente regulamento de 
requerer uma certidão no caso de ele ou 
ela decidirem viajar para outro 
Estado-Membro e deve, se necessário, 
aconselhar a pessoa protegida a 
apresentar um pedido antes de sair do 
território do Estado-Membro de origem.
Quando a certidão é emitida, a autoridade 
competente deve indicar à pessoa 
protegida quais as autoridades 
competentes para reconhecerem e/ou 
aplicarem a medida de proteção no 
Estado-Membro de reconhecimento 
pretendido.

Or. en
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma pessoa protegida que não está 
fisicamente no Estado-Membro de origem 
terá o direito de solicitar uma certidão por 
Internet ou por telefone, fax ou qualquer 
outro meio técnico, de modo a evitar ter 
de regressar a esse Estado-Membro para 
o fazer.

Or. en

Justificação

Em virtude da situação muitas vezes precária das vítimas, elas não devem ser expostas a mais 
ameaças ao serem forçadas a regressar ao Estado–Membro de origem a fim de solicitarem a 
emissão de uma certidão. A pessoa protegida deve ter a possibilidade de solicitar a certidão 
pela Internet, fax ou outro meio técnico, o que seria igualmente menos dispendioso.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Não obstante o disposto no n. ° 1, 
quando uma autoridade competente emite 
uma decisão em conformidade com o 
n.° 3, deve transmitir de imediato essa 
certidão à autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento e 
registá-la numa banco de dados à escala 
da União que garanta a essas autoridades 
um acesso seguro e rápido às informações 
necessárias.

Or. en

Justificação

Esta alteração simplifica o reconhecimento das ordens de pedidos de proteção entre os 
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Estados–Membros, estabelecendo um mecanismo para a transmissão automática de certidões 
e garantindo à pessoa protegida o direito de solicitar a certidão a partir do estrangeiro. Isso 
garantiria um rápido reconhecimento e a execução das medidas de proteção, mas aliviaria 
igualmente o fardo sobre a pessoa protegida ao simplificar os procedimentos administrativos.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de reconhecimento 
podem, se necessário, requerer a 
transliteração ou a tradução do conteúdo da 
certidão, nos termos do disposto no artigo 
15.º.

4. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de reconhecimento 
podem, se necessário, requerer às 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem a transliteração 
ou a tradução do conteúdo da certidão, nos 
termos do disposto no artigo 15.º.

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Se uma medida de proteção não for 
conhecida no Estado-Membro de 
reconhecimento, a autoridade competente 
deste país deve, na medida do possível, 
adaptá-la a uma medida prevista na lei 
nacional que tenha efeitos equivalentes e 
objetivos e interesses semelhantes.

Se uma medida de proteção não for 
conhecida no Estado–Membro de 
reconhecimento, a autoridade competente 
deste país deve, na medida do possível, 
adaptá-la a uma medida prevista na lei 
nacional que tenha efeitos equivalentes e 
objetivos e interesses semelhantes, e que 
garanta também à pessoa protegida o 
mesmo nível de proteção.

Or. en
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 10– n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não lhe tiver sido notificado o ato que 
inicia a instância, ou ato equivalente, em 
tempo útil para apresentar a sua defesa, ou

(a) Não lhe tiver sido notificado o ato que 
inicia a instância, ou ato equivalente dentro 
de um prazo específico de acordo com a 
legislação nacional para apresentar a sua 
defesa,  ou

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objetivo evitar atrasos desnecessários na emissão da certidão, que 
poderiam pôr em perigo a pessoa protegida.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado–
Membro de reconhecimento pode, a pedido 
da pessoa causadora da ameaça, recusar o 
reconhecimento da medida de proteção 
decretada pelo tribunal de origem se a 
mesma for incompatível com uma decisão 
judicial proferida no Estado–Membro de 
reconhecimento.

1. A autoridade competente do Estado–
Membro de reconhecimento pode, ou a 
pedido da pessoa causadora da ameaça ou 
por sua própria iniciativa, recusar o 
reconhecimento da medida de proteção 
decretada pelo tribunal de origem se a 
mesma for incompatível com uma decisão 
judicial proferida no Estado–Membro de 
reconhecimento.

Or. en
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a medida de proteção for suspensa ou 
revogada no Estado–Membro de origem, a 
autoridade competente do Estado–Membro 
de reconhecimento deve, a pedido da 
pessoa causadora da ameaça, suspender ou 
revogar o reconhecimento e a eventual 
aplicação da medida de proteção. O pedido 
deve ser apresentado utilizando o 
formulário do Anexo II.

2. Se a medida de proteção for suspensa ou 
revogada no Estado–Membro de origem, a 
autoridade competente do Estado–Membro 
de reconhecimento deve, a pedido das 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem ou da pessoa 
causadora da ameaça, suspender ou 
revogar o reconhecimento e, se aplicável, a 
eventual aplicação da medida de proteção. 
O pedido deve ser apresentado utilizando o 
formulário do Anexo II.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes do Estado–
Membro de origem devem, sem demora e 
nos termos da lei desse Estado, comunicar 
à pessoa causadora da ameaça e à pessoa 
protegida:

1. As autoridades competentes do Estado–
Membro de origem devem, sem demora e 
nos termos da lei desse Estado, comunicar 
à pessoa causadora da ameaça e à pessoa 
protegida e, sendo caso disso, ao seu 
representante legal, ao seu guardião ou 
ao seu tutor:

(i) a aprovação de uma medida de 
proteção;

(i) a aprovação de uma certidão europeia;

(ii) se for o caso, as correspondentes
medidas de aplicação;

(ii) se for o caso, as correspondentes
medidas de aplicação;

se for o caso, as sanções em caso de 
violação da medida de proteção;

se for o caso, as sanções em caso de 
violação da medida de proteção;

(iv) a eventual suspensão ou revogação da 
medida de proteção.

(iv) a eventual suspensão, revogação ou 
reapreciação da medida de proteção.
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Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objetivo evitar quaisquer ambiguidades que possam causar as 
diferenças entre os sistemas jurídicos dos Estados–Membros. Em alguns sistemas jurídicos, o 
guardião e o tutor da pessoa protegida não são reconhecidos como parte do processo. A 
alteração fornece, portanto, informações a serem transmitidas ao representante legal sob a 
lei do Estado–Membro em questão. A alteração reflete disposições semelhantes na Diretiva 
sobre a Ordem Europeia de Proteção.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Após a apresentação da certidão pela 
pessoa protegida nos termos do artigo 5.º, 
as autoridades competentes do Estado-
Membro de reconhecimento devem, sem 
demora e se necessário nos termos do 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 1393/2007, levar ao conhecimento da 
pessoa causadora da ameaça e da pessoa 
protegida:

2. 2. Após a apresentação da certidão nos 
termos do artigo 5.°, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
reconhecimento devem, sem demora e se 
necessário nos termos do disposto no 
Regulamento  (CE) n.º 1393/2007,  levar 
ao conhecimento da pessoa causadora da 
ameaça e da pessoa protegida e, quando 
conveniente, do seu representante legal, 
guardião ou tutor, de forma compatível 
com o artigo 15.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem por objetivo evitar quaisquer ambiguidades que possam causar as 
diferenças entre os sistemas jurídicos dos Estados–Membros. Em alguns sistemas jurídicos, o 
guardião e o tutor da pessoa protegida não são reconhecidos como parte do processo. A 
alteração fornece, portanto, informações a serem transmitidas ao representante legal sob a 
lei do Estado–Membro em questão. A alteração reflete disposições semelhantes na Diretiva 
sobre a Ordem Europeia de Proteção.
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o reconhecimento da medida de 
proteção;

(i) o reconhecimento ou não da medida de 
proteção;

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) se o reconhecimento for recusado, os 
motivos da recusa;

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 13.º – n.º 2 - alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) se for o caso, as correspondentes
medidas de aplicação;

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a eventual suspensão ou revogação da 
medida de proteção.

(iv) a eventual suspensão, revogação ou 
reapreciação da medida de proteção.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na notificação à pessoa causadora 
da ameaça, em conformidade com os n.ºs 
1 e 2, será tido em consideração o 
interesse da pessoa protegida ao não 
serem divulgados os detalhes de contacto, 
endereço ou outros. Esses elementos não 
devem constar da notificação. Todavia, 
quando necessário, pode haver indicação 
de um local para fins da segurança 
jurídica da obrigação ou restrição imposta 
à pessoa causadora da ameaça.

Or. en

Justificação

Em consonância com o espírito geral de proteção da vida pessoal e familiar das vítimas de 
crime, a alteração garante que nenhuma informação pessoal sobre a vítima ou a sua família 
pode ser revelada sem autorização prévia ou obrigação legal. É fundamental garantir que a 
vítima não será colocada em perigo através da divulgação dos seus dados pessoais à pessoa 
causadora da ameaça.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Se a medida de proteção que deu 
origem à emissão de uma certidão for 
suspensa ou retirada no Estado-Membro 
de origem, as autoridades desse 
Estado-Membro devem informar 
imediatamente as autoridades do 
Estado-Membro de reconhecimento, na 
medida em que são conhecidas, e também 
fazer aplicações sob o n.º 2 do artigo 12.º.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Qualquer evento que dê origem a 
uma notificação prevista no presente 
artigo também será registado na base de 
dados referida no artigo 5.º, n.º 3-B.

Or. en

Justificação

De modo a garantir uma proteção transfronteiriça rápida e eficaz contra as potenciais 
ameaças para todas as vítimas, seria extremamente útil estabelecer uma base de dados a 
nível da UE de medidas de proteção e certidões emitidas, o que garantiria às autoridades 
nacionais um acesso rápido e seguro à informação necessária.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º – Transliteração ou tradução Artigo 15.º – Interpretação, transliteração 
ou tradução

As pessoas protegidas têm direito a 
assistência que lhes permita compreender 
e serem compreendidas durante qualquer 
interação necessária com as autoridades 
competentes, nomeadamente quando lhes 
são fornecidas as informações e a 
assistência.

Nos casos em que o presente regulamento 
exigir uma transliteração ou tradução, estas 
devem ser feitas na língua oficial ou numa 
das línguas oficiais do Estado–Membro de 
reconhecimento, ou em qualquer outra 
língua que este Estado tiver indicado que 
aceita. As traduções efetuadas por força do 
presente regulamento devem ser feitas por 
pessoas qualificadas para traduzir num dos 
Estados–Membros.

Nos casos em que o presente regulamento
exigir uma transliteração ou tradução, estas 
devem ser fornecidas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
origem, e devem ser feitas na língua oficial 
ou numa das línguas oficiais do Estado–
Membro de reconhecimento, ou em 
qualquer outra língua que este Estado tiver 
indicado que aceita. As traduções efetuadas 
por força do presente regulamento devem 
ser feitas por pessoas qualificadas para 
traduzir num dos Estados–Membros.

Quando as pessoas protegidas não 
compreenderem ou falarem a língua dos 
processos relativos ao reconhecimento e à 
aplicabilidade das medidas de proteção, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de reconhecimento 
deverão, tendo em conta as necessidades 
específicas e a situação, proporcionar 
traduções e/ou interpretação.
O Estado–Membro de reconhecimento 
deve, em cada caso, determinar se a 
pessoa protegida necessita de tradução 
e/ou interpretação durante quaisquer 
processos com as autoridades 
competentes.

Or. en
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Justificação

A linguagem e o modo com os quais as autoridades comunicam com as vítimas são 
essenciais. Na alteração, os relatores enfatizam a necessidade de a pessoa protegida receber 
informações e assistência de forma facilmente compreensiva e numa linguagem acessível, 
adaptadas às suas necessidades. A comunicação e a tradução devem estar numa linguagem 
de modo que a vítima as compreenda com clareza. Deve-se ter em devida conta quaisquer 
limitações quanto à habilidade do indivíduo em compreender a informação e ser 
compreendido, incluindo deficiências relacionadas com a audição, visão ou capacidades 
individuais, ou as capacidades intelectuais e emocionais.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-A – Direito a apoio
As pessoas protegidas beneficiam do 
direito de acesso aos serviços de apoio às 
vítimas, como definido no artigo 7.º da 
diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho, que estabelece normas mínimas 
em matéria de direitos, apoio e proteção 
das vítimas de crime a partir da data de 
aplicação, incluindo, em particular, o 
direito à informação, aconselhamento e 
apoio, o direito à informação sobre, ou 
encaminhamento para, serviços 
especializados, o direito ao apoio 
emocional e psicológico e o direito de 
obter conselhos relativos a questões 
financeiras e práticas. O mesmo se aplica 
às pessoas protegidas que são vítimas de 
violência baseada no género.

Or. en

Justificação

Esta alteração reconhece que o acesso ao apoio não é apenas um direito das vítimas, mas 
também um elemento vital para o seu desenvolvimento socioeconómico. A alteração enumera 
uma série de direitos que devem ser assegurados e que são essenciais para a recuperação 
psicológica das vítimas, incluindo informações sobre questões administrativas e financeiras. 
São enfatizados os direitos das pessoas protegidas que são vítimas de violência baseada no 
género.
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todavia, uma pessoa protegida também 
pode solicitar, e obter, uma certidão nos 
termos do ponto (ii) do Artigo 5.º, n.º 3, 
em relação a uma medida de proteção 
tomada antes da entrada em vigor do 
presente regulamento, desde que a medida 
de proteção ainda esteja em vigor na data 
em que é pedida a certidão.

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A – Recolha de dados
A fim de facilitar a avaliação da aplicação 
do presente regulamento, os 
Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os dados relevantes relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre a emissão das certidões a que se 
refere o artigo 5.°, e à sua transmissão 
entre autoridades competentes. Esses 
dados incluirão, no mínimo, informações 
sobre o número de medidas de proteção e 
certidões solicitadas, emitidas e/ou 
reconhecidas e sobre o número de 
certidões recusadas, suspensas e/ou 
revogadas, bem como as razões dessa 
recusa e/ou revogação, tendo em devida 
atenção os princípios fundamentais da 
privacidade e da proteção dos dados 
pessoais. Esses dados deverão também, na 
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medida do possível, indicar o tipo de 
comportamento em que se baseou a 
certidão, incluindo a violência baseada no 
género sexo, e devem especificar o sexo 
da pessoa protegida, o sexo da pessoa 
causadora da ameaça, a relação entre elas 
e as suas idades.

Or. en

Justificação

A recolha de dados estatísticos desagregados e relevantes sobre as medidas de proteção 
abrangidas pelo âmbito do presente regulamento e as certidões solicitadas e emitidas em 
cada Estado–Membro oferecem uma avaliação baseada em evidências do funcionamento do 
mecanismo de certidões, e podia também lançar uma luz sobre o tipo de comportamento que 
provocou a emissão de uma medida de proteção. Isso seria especialmente importante em 
termos de avaliação de incidentes de violência baseada no género e no combate à violência 
contra as mulheres.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os relatores acolhem favoravelmente a proposta de Regulamento da Comissão sobre o 
reconhecimento mútuo das medidas de proteção em matéria civil, que faz parte de um pacote 
legislativo que reforça os direitos das vítimas na UE e que inclui também uma proposta de 
diretiva sobre os direitos, apoio e proteção das vítimas de crime.

A proposta da Comissão responde à necessidade de um enquadramento jurídico europeu 
abrangente que conceda a todas as vítimas o reconhecimento do crime e o maior grau de 
proteção possível dentro do território da União. A proposta para este regulamento 
complementará a diretiva sobre a Ordem Europeia de Proteção que garante o reconhecimento 
mútuo das medidas da proteção em matéria criminal. A aplicação combinada dos dois 
instrumentos (criminal e civil) permitirá às pessoas a quem foi concedida uma ordem da 
proteção movimentarem-se livremente e em segurança dentro da UE, como disposto no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia, e conduzirá, em última instância, ao fortalecimento e ao 
desenvolvimento das áreas da liberdade, segurança e justiça na União. 

De acordo com os procedimentos derivados da aplicação do Tratado de Lisboa, o artigo 51.º 
de Regimento do Parlamento permite que os relatórios sejam redigidos por duas comissões 
que agem conjuntamente. O presente relatório beneficiou dos debates na Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e na Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, bem 
como da cooperação entre os dois relatores. 

Simplificação do reconhecimento das ordens de proteção

Os relatores consideram imperativo garantir que uma pessoa que recebeu proteção num 
Estado-Membro não a perca quando se desloca para outro Estado-Membro Assim, os relatores 
preveem o estabelecimento de um mecanismo que elimina formalidades intermediárias 
através do uso de uma certidão normalizada e multilingue, que deve ser transmitida 
automaticamente entre o Estado-Membro emissor e o Estado-Membro de reconhecimento. 
Isso garante não só o reconhecimento rápido e simples, mas também a aplicação das medidas 
de proteção. Através deste mecanismo, o procedimento administrativo será mais simples para 
as vítimas e garantirá a sua proteção sempre que viajem ou se desloquem para outro Estado-
Membro. Os relatores também querem garantir que, ainda que a pessoa protegida não esteja 
fisicamente presente no Estado-Membro de origem, tem a possibilidade de solicitar a certidão 
pela Internet, por fax ou por qualquer outro meio técnico. Os Estados-Membros também são 
incentivados a garantir que não seja necessário a pessoa protegida satisfazer as despesas 
financeiras relacionadas com o reconhecimento das medidas de proteção noutro Estado-
Membro. Além disso, quando já foi decidida uma medida de proteção nacional, os relatores 
consideram que a pessoa protegida não deve exigir representação legal com a única finalidade 
de solicitar uma certidão. Os relatores também defendem a criação de uma base de dados ao 
nível de toda a UE das medidas de proteção e certidões emitidas. Acreditam que isso iria 
garantir às autoridades nacionais um acesso seguro e rápido às informações necessárias e 
assegurar assim uma proteção transfronteiriça eficaz e rápida contra potenciais ameaças.

Abordar a situação das vítimas de violência baseada no género 
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Os relatores apoiam o conceito global do regulamento relativo ao reconhecimento mútuo de
proteção, mas consideram imperativo voltar a debater a questão das vítimas de violência 
baseada no género. Para este efeito, referindo-se às disposições da proposta de Diretiva sobre 
os Direitos das Vítimas, os relatores incentivam a criação de um serviço de apoio 
especializado (para além do geral) para prestar apoio às vítimas de violência baseada no 
género através do acesso a informações essenciais, apoio psicológico e aconselhamento sobre 
assistência jurídica ou financeira disponível de acordo com a lei do Estado-Membro.  Para 
melhor responder às necessidades das vítimas de violência baseada no género, os relatores 
propõem que todos os funcionários suscetíveis de entrar em contacto com casos onde a 
integridade física, psicológica e sexual de uma pessoa se considera em risco – especialmente 
nos casos de violência contra as mulheres – devem receber formação adequada. O trabalho da 
sociedade civil, particularmente as ONG, associações de mulheres e outras organizações 
voluntárias que oferecem apoio especializado é reconhecido pelos relatores, e os 
Estados-Membros são incentivados a apoiar o trabalho dessas organizações e a colaborar com 
elas na prestação de apoio às vítimas de violência, em particular às mulheres. 

Informação e tradução

Os relatores também realçam a necessidade de a pessoa protegida receber assistência e 
informações num formulário abrangente e numa linguagem acessível, adaptados às suas 
necessidades. Sempre que as pessoas protegidas não compreendam ou não falem a língua dos 
procedimentos relativos ao reconhecimento e à aplicabilidade das medidas de proteção, os 
relatores devem exortar as autoridades competentes a fornecerem a tradução e/ou a 
interpretação de uma forma facilmente compreensível, tendo em conta a situação e as 
necessidades da vítima.

Sensibilização 

Para melhor informar as pessoas protegidas dos seus direitos, os relatores acreditam que é 
importante os Estados-Membros incluírem informações sobre a livre circulação das medidas 
de proteção e a certidão uniforme na sua educação e campanhas de sensibilização sobre a 
proteção das vítimas. Para reforçar este aspeto, os relatores também incentivam a Comissão a 
incluir as informações pertinentes sobre as medidas de proteção disponíveis nos 
Estados-Membros no seu portal e-justiça amplamente acessível.

Pegada legislativa

Os relatores agradecem as explicações fornecidas pela Comissão através da DG Justiça, bem 
como a frutuosa troca de pontos de vista com os relatores-sombra e a Presidência 
dinamarquesa da UE. Os relatores também exprimem a sua gratidão pelas posições avançadas 
pelas organizações, associações e ONG em matéria de direito, apoio e proteção das vítimas de 
crime.


