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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0276),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 alineatul (2) literele (a), (e) și (f) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0128/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din XX martie 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din XX martie 20122,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri juridice și ale Comisiei 
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, în temeiul articolului 51 din Regulamentul 
său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei afaceri juridice și ale Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit ca 
obiectiv să mențină și să dezvolte un spațiu 
de libertate, securitate și justiție, care să 
faciliteze accesul la justiție, în special prin 
intermediul principiului recunoașterii 
reciproce a deciziilor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă. Pentru 
realizarea treptată a unui astfel de spațiu, 
Uniunea trebuie să adopte, între altele, 
măsuri în domeniul cooperării judiciare în 
materie civilă, în special atunci când 
acestea sunt necesare pentru funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne.

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit ca 
obiectiv să mențină și să dezvolte un spațiu 
de libertate, securitate și justiție, care să 
faciliteze accesul la justiție, în special prin 
intermediul principiului recunoașterii 
reciproce a deciziilor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă. Pentru 
realizarea treptată a unui astfel de spațiu, 
Uniunea trebuie să adopte, între altele, 
măsuri în domeniul cooperării judiciare în 
materie civilă, în special atunci când 
acestea sunt necesare pentru funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne și pentru 
exercitarea deplină de către cetățenii 
Uniunii a dreptului lor de liberă circulație 
și ședere pe teritoriul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu Programul de la 
Stockholm, adoptat de Consiliul 
European la reuniunea sa din 10 și 11 
decembrie 2009, și cu Planul de acțiune al 
Comisiei pentru punerea în aplicare a 
programului, recunoașterea reciprocă ar 
trebui extinsă la toate tipurile de hotărâri 
și decizii de natură judiciară, care pot fi 
ori penale, ori administrative, în funcție 
de sistemul juridic în cauză. De 
asemenea, în program se solicită Comisiei 
și statelor membre să examineze 
modalitățile prin care s-ar putea 
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îmbunătăți legislația și măsurile practice 
de sprijin pentru protecția victimelor. 
Programul subliniază, în plus, că se pot 
lua măsuri speciale de protecție în 
favoarea victimelor infracțiunilor, măsuri 
care ar trebui să aibă efecte pe întreg 
teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În Rezoluția sa din 26 noiembrie 
2009 referitoare la eliminarea violenței 
împotriva femeilor1, Parlamentul a 
îndemnat statele membre să 
îmbunătățească legislația și politicile 
naționale pentru combaterea tuturor 
formelor de violență împotriva femeii și să 
ia măsuri pentru a aborda cauzele 
violenței împotriva femeilor, nu în ultimul 
rând prin utilizarea de măsuri preventive, 
și a invitat Uniunea să garanteze tuturor 
victimelor violenței dreptul la asistență și 
sprijin. Rezoluția Parlamentului 
European din 10 februarie 2010 
referitoare la egalitatea dintre femei și 
bărbați în Uniunea Europeană – 20092

sprijină propunerea de introducere a 
ordinului european de protecție pentru 
victime.
___________
1 JO C 285 E, 21.10.2010, p. 53.
2 JO C 341 E, 16.12.2010, p. 35.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În Rezoluția sa din 5 aprilie 2011 
referitoare la prioritățile și structura unui 
nou cadru al politicii UE de combatere a 
violenței împotriva femeilor1, Parlamentul 
European a subliniat că societatea civilă, 
în special ONG-urile, asociațiile de femei 
și alte organizații publice și private care 
acordă asistență victimelor violențelor, 
oferă servicii de mare valoare, în special 
prin asistarea femeilor victime, și ar 
trebui să beneficieze de sprijin din partea 
statelor membre și a subliniat că este 
important ca toți specialiștii care lucrează 
cu femeile victime ale violenței de gen să 
beneficieze de o formare corespunzătoare, 
în special specialiștii care reprezintă 
sistemul de justiție și aplicare a legii.
_________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Justificare

Activitatea societății civile, îndeosebi a ONG-urilor, asociațiilor de femei și a altor 
organizații de voluntari este de o mare importanță pentru sprijinirea victimelor, inclusiv 
pentru procesul de recuperare, și constituie, prin urmare, o completare necesară a muncii 
depuse de autoritățile naționale. În acest context, statele membre sunt încurajate să sprijine 
aceste organizații.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) În Rezoluția sa din 10 iunie 2011 
privind o foaie de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor și a protecției 



PR\894575RO.doc 9/39 PE483.787v01-00

RO

victimelor, în special în cadrul 
procedurilor penale1, Consiliul a afirmat 
că ar trebui luate măsuri la nivelul 
Uniunii Europene pentru a consolida 
drepturile și protecția victimelor, invitând 
Comisia să prezinte propuneri 
corespunzătoare în acest scop. În acest 
cadru, ar trebui creat un mecanism de 
garantare a recunoașterii reciproce între 
statele membre a deciziilor privind 
măsurile de protecție a victimelor 
infracționalității. Potrivit rezoluției 
menționate, prezentul regulament, care 
privește recunoașterea reciprocă a 
măsurilor de protecție în materie civilă, ar 
trebui să completeze mecanismul de 
recunoaștere reciprocă a măsurilor de 
protecție adoptate în materie penală, 
prevăzut în Directiva 2011/99/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 privind ordinul 
european de protecție2.
__________
1 JO C 187, 28.6.2011, p. 1.
2 JO L 338, 21.12.2011, p. 2.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Prezentul regulament urmărește să 
îmbunătățească drepturile victimelor din 
Uniune. În aplicarea prezentului 
regulament, statele membre trebuie să 
țină seama de drepturile acordate de 
Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a unor norme 
minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Diferențele dintre normele naționale 
privind măsurile de protecție împiedică
buna funcționare a pieței interne.
Dispozițiile referitoare la garantarea 
recunoașterii rapide și simple și, atunci 
când este cazul, la executarea măsurilor de 
protecție de către statele membre obligate 
în temeiul prezentului regulament sunt 
esențiale pentru a garanta menținerea 
protecției acordate unei persoane în cazul 
în care aceasta călătorește sau se stabilește 
într-un alt stat membru.

(3) Diferențele dintre normele naționale 
privind măsurile de protecție împiedică
libera circulație a cetățenilor. Dispozițiile 
referitoare la garantarea recunoașterii 
rapide și simple și, atunci când este cazul, 
la executarea măsurilor de protecție de 
către statele membre obligate în temeiul 
prezentului regulament sunt esențiale 
pentru a garanta menținerea protecției 
acordate unei persoane în cazul în care
aceasta călătorește sau se stabilește într-un 
alt stat membru. Aceste dispoziții ar trebui, 
de asemenea, să garanteze că exercitarea 
legitimă de către cetățenii Uniunii a 
dreptului de liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre, în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și cu 
articolul 21 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
nu conduce sub nicio formă la pierderea 
protecției menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică măsurilor 
de protecție adoptate în procedurile civile
indiferent de natura autorității care a le-a 
adoptat, fie că e vorba de o instanță 

Prezentul regulament se aplică măsurilor 
de protecție adoptate în materie civilă
indiferent de natura autorității care a le-a 
adoptat, fie că e vorba de o instanță 
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judecătorească, de o autoritate 
administrativă sau de orice alt tip de 
autoritate.

judecătorească, de o autoritate 
administrativă sau de orice alt tip de 
autoritate.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament se aplică 
măsurilor de protecție adoptate în vederea 
protejării unei persoane atunci când 
există motive serioase de a considera că 
viața, integritatea și demnitatea fizică sau 
psihologică, libertatea și securitatea 
personală sau integritatea sexuală a 
persoanei respective sunt amenințate, 
măsuri care constau, de exemplu, în 
prevenirea oricăror forme de violență 
conjugală, hărțuire, sechestrare, urmărire 
sau a altor forme de constrângere 
indirectă.    Este important să se 
sublinieze faptul că prezentul regulament 
se aplică măsurilor de protecție care 
vizează protejarea tuturor 
victimelor,inclusiv a victimelor violențelor 
pe criterii de gen.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere principiul 
recunoașterii reciproce, care stă la baza 
prezentului regulament, toate 
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comunicările oficiale referitoare la o 
măsură de protecție ar trebui efectuate, în 
măsura posibilului, în mod direct între 
autoritățile competente ale statului 
membru de origine și ale statului membru 
de recunoaștere. Pentru a se asigura o 
protecție transfrontalieră eficace și rapidă 
împotriva eventualelor amenințări, 
măsurile de protecție adoptate și 
certificatele emise ar trebui înregistrate și 
într-o bază de date la nivelul Uniunii, 
care să garanteze autorităților naționale 
un acces sigur și rapid la informațiile 
necesare.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Eliminarea formalităților 
intermediare ar trebui însoțită de garanții 
necesare, menite, în special, să asigure 
respectarea deplină a dreptului la apărare 
și a dreptului la un proces echitabil, astfel 
cum sunt consacrate la articolul 6 din 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și la articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În acest scop, autoritățile 
competente din statul membru de origine
ar trebui să garanteze că certificatul nu 
este eliberat decât în cazul în care a fost 
garantat dreptul la un proces echitabil al 
persoanei care reprezintă un pericol.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Fără a aduce atingere dreptului 
persoanei protejate de a invoca măsura de 
protecție în mod direct într-un alt stat 
membru, autoritatea care eliberează 
certificatul ar trebui, în orice caz, să-l 
transmită autorității competente din statul 
membru de recunoaștere. Această 
procedură ar trebui să asigure că garanția 
acordată persoanei protejate este 
menținută în oricare alt stat membru în 
care se mută persoana protejată, chiar și 
atunci când persoana respectivă nu a 
putut localiza sau contacta autoritatea 
competentă din statul membru în care se 
dorește recunoașterea.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) Date fiind tradițiile juridice diferite 
din statele membre, se poate întâmpla ca o 
măsură de protecție adoptată în statul 
membru de origine să nu fie cunoscută în 
statul membru de recunoaștere. În acest 
caz, autoritatea competentă din statul 
membru de recunoaștere ar trebui să 
adapteze, în măsura posibilului, măsura 
de protecție în funcție de o măsură de 
protecție cunoscută de legislația sa 
națională, care produce efecte similare 
primei măsuri și urmărește scopuri și 
interese similare. Autoritatea competentă 
din statul membru de recunoaștere poate 
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aplica, în conformitate cu propria 
legislație națională, măsuri civile, 
administrative sau penale.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12e) În contextul punerii în aplicare a 
prezentului regulament, statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru ca 
persoana protejată să nu fie pusă în 
situația de a trebui să suporte cheltuielile 
legate de recunoașterea măsurii de 
protecție într-un alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Certificatul nu trebuie să facă obiectul 
niciunei căi de atac. Cu toate acestea, în 
cazul în care măsura de protecție este 
suspendată sau retrasă în primul stat 
membru, autoritatea competentă din al
doilea stat membru ar trebui, la cererea 
persoanei care reprezintă amenințarea, să 
suspende sau să retragă recunoașterea 
și/sau executarea măsurii de protecție.

(13) Certificatul nu trebuie să facă obiectul 
niciunei căi de atac. Cu toate acestea,
atunci când o măsură de protecție este 
suspendată sau retrasă în primul stat 
membru, autoritatea competentă din cel de-
al doilea stat membru ar trebui să suspende 
sau să retragă recunoașterea și/sau 
executarea măsurii de protecție.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În cazul în care urmează să fie 
furnizate informații, în temeiul 
prezentului regulament, persoanei 
protejate sau persoanei care reprezintă un 
pericol, informațiile respective ar trebui, 
de asemenea, puse la dispoziția 
reprezentantului legal, curatorului sau 
tutorelui persoanei respective, dacă este 
cazul.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) De asemenea, ar trebui acordată 
atenția cuvenită necesității ca persoana 
protejată să primească informații și 
asistență ușor accesibile și complete. 
Informațiile și asistența menționate ar 
trebui furnizate într-un limbaj simplu și 
accesibil. De asemenea, ar trebui să se ia 
măsuri pentru ca persoana protejată să se 
poată face înțeleasă cu ocazia contactelor 
cu autoritățile competente. În această 
privință, ar trebui să fie luate în 
considerare cunoașterea de către 
persoana protejată a limbii folosite pentru 
comunicarea informațiilor, vârsta, gradul 
de maturitate, capacitățile intelectuale și 
emoționale, nivelul de alfabetizare și orice 
deficiență mentală sau fizică, cum ar fi 
cele legate de văz sau auz. În egală 
măsură, ar trebui să se ia în considerare 
orice limitare a capacității persoanei 
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protejate de a comunica informații.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 13c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) În cadrul procedurilor de 
recunoaștere și de executare a măsurilor 
de protecție, autoritățile competente ar 
trebui să acorde atenția cuvenită nevoilor 
persoanelor protejate, inclusiv ale 
persoanelor cu nevoi speciale, precum 
minorii, persoanele cu handicap sau 
victimele violenței pe criterii de gen. 

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 13d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13d) Statele membre și Comisia ar trebui 
să includă informații referitoare la libera 
circulație a măsurilor de protecție și la
modelul standard de certificat în 
campaniile educative și de creștere a 
gradului de sensibilizare având drept temă 
protecția victimelor pe care le 
organizează, după caz în cooperare cu 
organizațiile de sprijinire a victimelor. 
Pentru a crește gradul de sensibilizare, 
Comisia ar trebui să promoveze în mod 
expres informarea în legătură cu măsurile 
de protecție disponibile în statele membre 
prin intermediul portalului european e-
justiție.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 13e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13e) Statele membre ar trebui să 
recunoască, să încurajeze și să sprijine 
activitatea depusă de societatea civilă în 
sprijinirea victimelor, inclusiv a victimelor 
violenței pe criterii de gen, și să instituie 
metode de cooperare eficace. Statele 
membre ar trebui să faciliteze contactele 
dintre persoanele protejate și organizațiile 
de sprijinire a victimelor în cursul tuturor 
procedurilor legate de recunoașterea și de 
executarea măsurilor de protecție. În 
acest scop, serviciile de asistență ale 
statului membru de recunoaștere ar trebui 
să informeze persoana protejată în 
legătură cu organizațiile victimelor 
capabile să-i ofere asistență și s-o îndrepte 
către aceste organizații.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 13f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13f) Statele membre ar trebui să asigure 
formarea profesională a reprezentanților 
autorităților care ar putea intra în contact 
cu cazuri în care se consideră că 
integritatea fizică sau psihologică, 
demnitatea, libertatea și securitatea 
personală sau integritatea sexuală a unei 
persoane sunt amenințate, acordând o 
atenție deosebită cazurilor de violențe 
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îndreptate împotriva femeilor și 
modalităților de cooperare cu 
organizațiile care oferă o asistență 
specifică, adaptată nevoilor persoanei 
protejate. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să asigure un contact direct 
între autoritățile competente din diferitele 
state membre în scopuri legate de 
formarea profesională.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 13g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13g) În punerea în aplicare a prezentului 
regulament, statele membre sunt 
încurajate să țină seama de drepturile și 
principiile consacrate de Convenția din 
1979 a Organizației Națiunilor Unite 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 13h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13h) La 7 aprilie 2011, Consiliul Europei 
a adoptat Convenția privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice, care stabilește 
standarde ridicate în materie de prevenire 
a violenței pe criterii de gen, de protejare 
și de asistență acordată victimelor unor 
astfel de violențe și de urmărire în justiție 
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a persoanelor care comit astfel de 
violențe.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 13i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13i) Datele cu caracter personal 
prelucrate în temeiul prezentului 
regulament ar trebui protejate în 
conformitate cu legile naționale de 
transpunere a Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date1.
________
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, mai precis, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, acesta are ca obiectiv 
garantarea dreptului la apărare și la un 
proces echitabil, astfel cum acestea sunt
prevăzute la articolul 47. Prezentul 
regulament trebuie să se aplice în 

(15) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute, mai precis, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, acesta are ca obiectiv 
garantarea dreptului la demnitate, la viață, 
la integritate fizică și mentală, la libertate 
și securitate, la respectarea vieții private și 
de familie, la protecția datelor cu caracter 
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conformitate cu aceste drepturi și principii. personal, la proprietate, la egalitatea 
dintre femei și bărbați, a drepturilor 
copilului, persoanelor în vârstă, 
persoanelor cu handicap, a libertății de 
circulație și ședere, a drepturilor legate de
apărare și a dreptului la un proces 
echitabil, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 47 din Cartă. Prezentul 
regulament trebuie să se aplice în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Capitolul I – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniu de aplicare, definiții și 
competență

Obiectiv, domeniu de aplicare, definiții și 
competență

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 - Obiectiv
Prezentul regulament stabilește normele 
care permit unei autorități dintr-un stat 
membru în care a fost adoptată o măsură 
de protecție în vederea protejării unei 
persoane atunci când există motive 
serioase de a considera că viața, 
integritatea și demnitatea fizică sau 
psihologică, libertatea și securitatea 
personală sau integritatea sexuală a 
persoanei respective sunt amenințate să 
elibereze un certificat care permite unei 
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autorități competente a unui alt stat 
membru să continue acordarea protecției 
persoanei vizate pe teritoriul acelui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică măsurilor 
de protecție adoptate în materie civilă, 
indiferent de autoritatea care le-a adoptat.
Regulamentul nu se aplică măsurilor de 
protecție acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 2201/2003.

Prezentul regulament se aplică măsurilor 
de protecție adoptate în materie civilă, 
indiferent de autoritatea emitentă.
Regulamentul nu se aplică măsurilor de 
protecție acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 2201/2003 și nici măsurilor de 
protecție reglementate de Directiva 
2011/99/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind ordinul european de 
protecție.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „măsură de protecție” înseamnă orice 
decizie, indiferent de denumirea acesteia, 
de natură preventivă și temporară, adoptată 
de o autoritate într-un stat membru în 
conformitate cu legislația națională a 
acestuia, în vederea protejării unei 
persoane atunci când există motive serioase 
de a considera că integritatea fizică și/sau 
psihologică sau libertatea persoanei 
respective este amenințată. În această 

(a) „măsură de protecție” înseamnă orice 
decizie, indiferent de denumirea acesteia, 
de natură preventivă și temporară, adoptată 
de o autoritate într-un stat membru în 
conformitate cu legislația națională a 
acestuia, în vederea protejării unei 
persoane atunci când există motive serioase 
de a considera că viața, integritatea fizică 
și/sau psihologică, demnitatea, libertatea 
și securitatea personală sau integritatea 
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categorie intră măsurile adoptate fără ca 
persoana care reprezintă amenințarea să fie 
citată în instanță.

sexuală a persoanei respective este 
amenințată. În această categorie intră 
măsurile adoptate fără ca persoana care 
reprezintă amenințarea să fie citată în 
instanță.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că drepturi fundamentale precum demnitatea, libertatea 
personală, integritatea și securitatea sexuală sunt protejate și luate în considerare de către 
autoritățile competente din toate statele membre, astfel încât victimele, inclusiv victimelor 
violenței sexuale și ale violențelor comise de către persoane apropiate, să beneficieze de cel 
mai ridicat grad de protecție.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) interdicția publicării anumitor date 
personale ale persoanelor protejate.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „persoană protejată” înseamnă 
persoana fizică beneficiară a protecției 
care decurge dintr-o măsură de protecție 
adoptată în statul membru de origine;

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ab (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) „persoană care reprezintă un 
pericol” înseamnă persoana fizică 
împotriva căreia este sau a fost adoptată o 
măsură de protecție menționată la litera 
(a);

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile din statul membru în care 
integritatea fizică și/sau psihologică sau
libertatea persoanei este amenințată dețin 
competența în materie.

Autoritățile din statul membru în care
viața, integritatea fizică și/sau psihologică, 
demnitatea, libertatea și securitatea 
personală sau integritatea sexuală a
persoanei este amenințată dețin competența 
în materie.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O parte care dorește să invoce într-un 
alt stat membru un ordin de protecție
recunoscut în temeiul prezentului articol
furnizează autorităților competente din 
statul membru de recunoaștere certificatul 
eliberat în conformitate cu prezentul 
articol.

(1) O parte care dorește să invoce într-un 
alt stat membru o măsură de protecție 
furnizează autorităților competente din 
statul membru de recunoaștere certificatul 
eliberat în conformitate cu prezentul 
articol, cu excepția cazului în care statul 
membru de origine a transmis deja 
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certificatul autorității competente din 
statul membru de recunoaștere.

Or. en

Justificare

În măsura în care acest lucru este posibil, comunicarea oficială cu privire la măsurile de 
protecție ar trebui să aibă loc în mod direct între autoritățile competente din cele două state 
membre, fără a impune o sarcină suplimentară persoanei protejate. Această procedură ar 
trebui să asigure că garanția acordată persoanei protejate este menținută pe întregul 
teritoriu al UE, chiar atunci când persoana respectivă nu a putut localiza sau contacta 
autoritatea competentă. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente din statul 
membru de origine eliberează certificatul 
pe baza formularului standard stabilit în 
anexă, care conține, printre altele, o 
descriere a măsurii, formulată în așa fel 
încât să faciliteze recunoașterea și, după 
caz, executarea în cel de-al doilea stat 
membru.

(2) Autoritățile competente din statul 
membru de origine eliberează certificatul 
pe baza formularului standard stabilit în 
anexă, care conține, printre altele:

(a) o descriere a măsurii, formulată în așa 
fel încât să faciliteze recunoașterea și, 
după caz, executarea în cel de-al doilea 
stat membru și
(b) o indicație privind durata și, dacă este 
cazul, sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării măsurii de protecție, precum și
(c) dacă este cazul, informații care să 
precizeze dacă persoana protejată a 
beneficiat de asistență judiciară în statul 
membru de origine sau de orice scutire de 
taxe și cheltuieli de procedură. 

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care a fost deja adoptată o 
măsură națională, nu este necesară 
reprezentarea de către un jurist în cazul 
în care doar se solicită eliberarea unui 
certificat. 

Or. en

Justificare

Procedura administrativă de transmitere a certificatului, de recunoaștere și de aplicare a 
măsurilor de protecție ar trebui să fie directă și să nu impună victimei eforturi suplimentare 
importante, inclusiv de tip financiar.  Din acest motiv, nu ar trebui să se ceară victimei să fie 
reprezentată legal doar în scopul eliberării unui certificat, dacă a fost deja adoptată o 
măsură națională de protecție.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) din oficiu, în cazul în care este vorba de 
o situație transfrontalieră în momentul 
adoptării măsurii de protecție. În sensul 
prezentului regulament, o cauză are 
întotdeauna implicații transfrontaliere, cu 
excepția cazului în care riscul la adresa 
integrității fizice și/sau psihologice sau
libertății persoanei este situat exclusiv în 
statul membru de origine;

(i) din oficiu, în cazul în care este vorba de 
o situație transfrontalieră în momentul 
adoptării măsurii de protecție. În sensul 
prezentului regulament, o cauză are 
întotdeauna implicații transfrontaliere, cu 
excepția cazului în care riscul la adresa
vieții, integrității fizice și/sau psihologice, 
demnității, libertății și securității 
personale sau a integrității sexuale a
persoanei este situat exclusiv în statul 
membru de origine;

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) la cererea persoanei protejate în toate 
celelalte cazuri. Atunci când adoptă o 
măsură de protecție, autoritatea competentă 
din statul membru de origine informează 
persoana protejată cu privire la 
posibilitatea de a solicita un certificat, 
astfel cum este prevăzut de prezentul 
regulament.

(ii) la cererea persoanei protejate în toate 
celelalte cazuri. Atunci când adoptă o 
măsură de protecție, autoritatea competentă 
din statul membru de origine informează 
persoana protejată cu privire la 
posibilitatea de a solicita un certificat, 
astfel cum este prevăzut de prezentul 
regulament, în cazul în care decide să se 
deplaseze într-un alt stat membru și îi 
recomandă, dacă este cazul, să prezinte o 
cerere în acest sens înainte de a părăsi 
teritoriul statului membru de origine.

La eliberarea certificatului, autoritatea 
competentă informează persoana 
protejată cu privire la autoritățile care 
sunt competente pentru recunoașterea 
și/sau executarea măsurii de protecție în 
statul membru în care se dorește 
recunoașterea. 

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care nu se află pe 
teritoriul statului membru de origine, o 
persoană protejată are dreptul de a 
solicita un certificat online sau pe cale 
telefonică, prin fax sau prin orice alt 
mijloc tehnic adecvat, astfel încât să nu 
fie obligată să se întoarcă în acest scop în 
statul membru respectiv.

Or. en
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Justificare

Având în vedere situația lor deseori precară, victimele nu ar trebui expuse unor noi riscuri, 
cum ar fi cazul dacă li s-ar cere să se întoarcă în statul membru de origine pentru a solicita 
eliberarea unui certificat.  Persoana protejată ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita 
certificatul online, prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic, care ar fi, în plus, mai puțin 
costisitor.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
atunci când eliberează un certificat în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă transmite imediat certificatul 
respectiv autorității competente din statul 
membru de recunoaștere și, de asemenea, 
îl înregistrează într-o bază de date la 
nivelul Uniunii, care garantează 
autorităților în cauză un acces sigur și 
rapid la informațiile necesare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament simplifică recunoașterea ordinelor de protecție între statele membre, 
introducând un mecanism de transmitere automată a certificatelor și acordând persoanei 
protejate dreptul de a solicita certificatul atunci când se află în străinătate. În acest mod, se 
asigură recunoașterea și executarea rapidă a măsurilor de protecție și se simplifică 
formalitățile administrative care trebuie îndeplinite de către persoana protejată. 

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente din statul 
membru de recunoaștere pot solicita, dacă 
este necesar, o transcriere sau o traducere a 
conținutului certificatului, în conformitate 

(4) Autoritățile competente din statul 
membru de recunoaștere pot solicita
autorităților competente din statul 
membru de origine, dacă este necesar, o 
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cu articolul 15. transcriere sau o traducere a conținutului 
certificatului, în conformitate cu 
articolul 15.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o măsură de protecție nu 
este cunoscută în statul membru de 
recunoaștere, autoritatea competentă a 
statului membru respectiv adaptează, pe cât 
posibil, măsura de protecție în funcție de o 
măsură de protecție cunoscută de legislația 
națională, care produce efecte similare 
primei măsuri și urmărește scopuri și 
interese similare.

În cazul în care o măsură de protecție nu 
este cunoscută în statul membru de 
recunoaștere, autoritatea competentă a 
statului membru respectiv adaptează, pe cât 
posibil, măsura de protecție în funcție de o 
măsură de protecție cunoscută de legislația 
națională, care produce efecte similare 
primei măsuri și urmărește scopuri și 
interese similare și care garantează același 
nivel de protecție.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu i-a fost comunicat actul de sesizare a 
instanței sau un document echivalent în
timp util sau în așa mod încât să i se 
permită să își pregătească apărarea; sau

(a) nu i-a fost comunicat actul de sesizare a 
instanței sau un act echivalent într-un 
termen stabilit în conformitate cu 
legislația națională sau astfel încât să se fi 
putut apăra; sau

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează evitarea oricăror întârzieri inutile în eliberarea certificatului, care ar 
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putea să pună în pericol persoana protejată.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă din statul 
membru de recunoaștere poate, la 
solicitarea persoanei care reprezintă 
amenințarea, să refuze recunoașterea 
măsurii de protecție adoptate de instanța 
statului membru de origine dacă respectiva 
măsură este ireconciliabilă cu o decizie 
adoptată în statul membru de recunoaștere.

(1) Autoritatea competentă din statul 
membru de recunoaștere poate să refuze 
din oficiu sau la solicitarea persoanei care 
reprezintă amenințarea recunoașterea 
măsurii de protecție adoptate de instanța 
statului membru de origine dacă respectiva 
măsură este ireconciliabilă cu o decizie 
adoptată în statul membru de recunoaștere.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsura de protecție este 
suspendată sau retrasă în statul membru de 
origine, autoritatea competentă din statul 
membru de recunoaștere trebuie, la cererea 
persoanei care reprezintă amenințarea, să 
suspende sau să retragă recunoașterea și, 
dacă este cazul, executarea măsurii de 
protecție. Cererea se depune utilizându-se 
formularul stabilit în anexa II.

(2) În cazul în care măsura de protecție este 
suspendată sau retrasă în statul membru de 
origine, autoritatea competentă din statul 
membru de recunoaștere trebuie, la cererea
autorităților competente din statul 
membru de origine sau a persoanei care 
reprezintă amenințarea, să suspende sau să 
retragă recunoașterea și, dacă este cazul, 
executarea măsurii de protecție. Cererea se 
depune utilizându-se formularul stabilit în 
anexa II.

Or. en
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine informează, fără 
întârziere și în conformitate cu legislația 
din statul membru respectiv, persoana care 
reprezintă amenințarea și persoana 
protejată cu privire la:

(1) Autoritățile competente ale statului 
membru de origine informează, fără 
întârziere și în conformitate cu legislația 
din statul membru respectiv, persoana care 
reprezintă amenințarea și persoana 
protejată, precum și, dacă este cazul, 
reprezentantul legal, curatorul sau 
tutorele acestor persoane, cu privire la:

(i) emiterea unei măsuri de protecție; (i) emiterea unui certificat european;

(ii) dacă este cazul, măsurile 
corespunzătoare de executare;

(ii) dacă este cazul, măsurile 
corespunzătoare de executare;

(iii) dacă este cazul, sancțiunile aplicabile 
în cazul încălcării măsurii de protecție;

(iii) dacă este cazul, sancțiunile aplicabile 
în cazul încălcării măsurii de protecție;

(iv) orice suspendare sau retragere a 
măsurii de protecție.

(iv) orice suspendare, retragere sau
revizuire a măsurii de protecție.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează evitarea oricărei ambiguități care ar putea fi cauzate de 
diferențele dintre sistemele juridice ale statelor membre. În anumite sisteme juridice, 
curatorul sau tutorele persoanei protejate nu sunt recunoscuți în calitate de parte la o 
procedură.  Prin urmare, amendamentul prevede ca informațiile să fie transmise 
reprezentantului legal, în conformitate cu legislația statului membru în cauză. Acest 
amendament reflectă dispoziții similare din Directiva privind ordinul european de protecție.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La primirea certificatului prevăzut la 
articolul 5, furnizat de persoana protejată, 
autoritățile competente din statul membru 
de recunoaștere informează fără întârziere 
și, dacă este cazul, în conformitate cu 

(2) La primirea certificatului prevăzut la 
articolul 5, furnizat de persoana protejată, 
autoritățile competente din statul membru 
de recunoaștere informează fără întârziere 
și, dacă este cazul, în conformitate cu 
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dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1393/2007, persoana care reprezintă 
amenințarea și persoana protejată cu privire 
la:

dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1393/2007, persoana care reprezintă 
amenințarea și persoana protejată, precum 
și, dacă este cazul, reprezentantul legal, 
curatorul sau tutorele acestor persoane, 
într-un mod compatibil cu articolul 15, cu
privire la:

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează evitarea oricărei ambiguități care ar putea fi cauzate de 
diferențele dintre sistemele juridice ale statelor membre. În anumite sisteme juridice, 
curatorul sau tutorele persoanei protejate nu sunt recunoscuți în calitate de parte la o 
procedură.  Prin urmare, amendamentul prevede ca informațiile să fie transmise 
reprezentantului legal, în conformitate cu legislația statului membru în cauză. Acest 
amendament reflectă dispoziții similare din Directiva privind ordinul european de protecție.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) recunoașterea măsurii de protecție; (i) recunoașterea sau nerecunoașterea
măsurii de protecție;

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) dacă se refuză recunoașterea, 
motivele refuzului;

Or. en
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă este cazul, măsurile 
corespunzătoare de executare;

(ii) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) orice suspendare sau retragere a 
măsurii de protecție.

(iv) orice suspendare, retragere sau
revizuire a măsurii de protecție.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În notificarea adresată persoanei 
care reprezintă un pericol, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită faptului că este în 
interesul persoanei protejate ca adresa și 
alte detalii de contact ale sale să nu fie 
divulgate. Astfel de detalii nu figurează în 
notificare. Cu toate acestea, dacă este 
necesar, poate fi specificat un loc, în cazul 
în care această precizare este necesară 
pentru a asigura certitudinea juridică a 
obligației sau restricției impuse persoanei 
care reprezintă un pericol.
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Or. en

Justificare

În consonanță cu spiritul general de protecție a vieții personale și familiale a victimelor 
infracționalității, amendamentul garantează că nu se pot divulga date personale ale victimei 
sau familiei acesteia fără autorizare prealabilă sau în lipsa unei obligații juridice. Este vital 
să se evite expunerea victimei la noi riscuri, ceea ce s-ar putea întâmpla dacă datele sale 
personale ar fi divulgate persoanei care reprezintă un risc.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Dacă măsura de protecție în urma 
căreia a fost emis un certificat este 
suspendată sau retrasă în statul membru 
de origine, autoritățile statului membru în 
cauză informează imediat autoritățile 
statului (statelor) membru(e) de 
recunoaștere, în măsura în care le 
cunosc, și adresează solicitările prevăzute 
la articolul 12 alineatul (2). 

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Orice eveniment aflat la originea 
unei notificări în temeiul prezentului 
articol este înregistrat în baza de date 
menționată la articolul 5 alineatul (3b).

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura o protecție transfrontalieră eficace și rapidă a tuturor victimelor 
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împotriva eventualelor amenințări, ar fi deosebit de util dacă s-ar crea o bază de date la nivel 
european în care să fie înregistrate măsurile de protecție adoptate și certificatele emise și 
care ar garanta autorităților naționale un acces sigur și rapid la informațiile necesare.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 – Transcrierea sau traducerea Articolul 15 – Interpretarea, transcrierea 
sau traducerea

Persoanele protejate au dreptul la 
asistență pentru a înțelege și a se face 
înțelese în cursul oricăror contacte 
necesare cu autoritățile competente, 
inclusiv în cazul în care li se oferă 
informații și asistență.

Atunci când, în temeiul prezentului 
regulament, este necesară o transcriere sau 
o traducere, aceasta se face în limba 
oficială sau într-una din limbile oficiale ale 
statului membru de recunoaștere sau în 
orice altă limbă pe care statul membru de 
recunoaștere a precizat că o acceptă. Orice 
traducere efectuată în temeiul prezentului 
regulament este realizată de o persoană 
autorizată în acest scop într-unul dintre 
statele membre.

Atunci când, în temeiul prezentului 
regulament, este necesară o transcriere sau 
o traducere, aceasta este furnizată de către 
autoritățile competente din statul membru 
de origine și se realizează în limba oficială 
sau într-una din limbile oficiale ale statului 
membru de recunoaștere sau în orice altă 
limbă pe care statul membru de 
recunoaștere a precizat că o acceptă. Orice 
traducere efectuată în temeiul prezentului 
regulament este realizată de o persoană 
autorizată în acest scop într-unul dintre 
statele membre.

În cazul în care persoanele protejate nu 
înțeleg sau nu vorbesc limba în care se 
desfășoară procedurile legate de 
recunoașterea și executarea măsurilor de 
protecție, autoritățile competente ale 
statului membru de recunoaștere oferă 
servicii de traducere și/sau de 
interpretariat, ținând seama de nevoile 
specifice și de situația respectivă.
În fiecare caz în parte, statul membru de 
recunoaștere stabilește dacă persoana 
protejată are nevoie de traducere și/sau 
interpretare în cursul oricăror proceduri 
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care presupun contactul cu autoritățile 
competente.

Or. en

Justificare

Limba și modul în care autoritățile comunică cu victimele sunt de o importanță esențială. În 
amendament, raportorii evidențiază necesitatea ca persoana protejată să primească 
informații și asistență într-o formă ușor de înțeles și într-un limbaj accesibil, adaptate la 
nevoile sale. Comunicarea și traducerea trebuie să aibă loc într-o limbă pe care victima o 
înțelege în mod clar. Trebuie să se acorde atenția cuvenită oricăror limitări ale capacității 
persoanei protejate de a comunica informații și a se face înțeleasă, inclusiv deficiențelor 
legate de auz, văz, alfabetizare sau ale capacităților emoționale și intelectuale.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a - Dreptul la sprijin 
Persoanele protejate beneficiază de 
dreptul de acces la servicii de sprijinire a 
victimelor, prevăzute la articolul 7 din 
Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a unor norme 
minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității 
începând cu data de aplicare a acesteia, în 
special de dreptul la informații, consiliere 
și sprijin, dreptul la informații privind 
serviciile specializate și la orientare către 
acestea, dreptul la sprijin moral și 
psihologic și dreptul la consiliere cu 
privire la aspecte financiare și de ordin 
practic. Persoanele protejate care sunt 
victime ale violenței pe criterii de gen 
beneficiază la rândul lor de aceste 
drepturi.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament recunoaște că accesul la servicii de sprijinire nu este doar un drept 
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pentru victime, ci constituie totodată un element vital pentru emanciparea socioeconomică a 
acestora.  Amendamentul menționează o serie de drepturi care ar trebui asigurate și care 
sunt esențiale pentru recuperarea psihologică a victimelor, inclusiv dreptul la informații de 
tip administrativ și financiar. Se pune accentul pe dreptul persoanelor protejate care sunt 
victime ale violenței pe criterii de gen.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, o persoană protejată 
poate solicita și obține un certificat în 
temeiul articolului 5 alineatul (3) litera 
(ii) referitor la o măsură de protecție 
adoptată înaintea datei de aplicare a 
prezentului regulament, cu condiția ca 
măsura de protecție în cauză să fie încă în 
vigoare la data solicitării certificatului. 

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a - Culegerea datelor
Pentru a facilita evaluarea aplicării 
prezentului regulament, statele membre 
comunică Comisiei datele relevante 
referitoare la aplicarea procedurilor 
naționale de eliberare a certificatelor 
menționate la articolul 5 și la 
transmiterea acestora între autoritățile 
competente. Aceste date includ, ca o 
cerință minimă, informațiile referitoare la 
numărul de măsuri de protecție și de 
certificate solicitate, eliberate și/sau 
recunoscute, precum și al celor refuzate, 
suspendate și/sau retrase și la motivele 
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refuzării și/sau ale retragerii, respectând 
strict principiile fundamentale ale 
dreptului la viață privată și la protecția 
datelor cu caracter personal. În măsura 
posibilului, datele respective precizează, 
de asemenea, tipul de comportament pe 
care se bazează certificatele și specifică 
sexul persoanei protejate, sexul persoanei 
care reprezintă o amenințare, relația 
dintre acestea și vârstele lor.

Or. en

Justificare

Culegerea de date statistice defalcate pertinente referitoare la măsurile de protecție care se 
încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament și la certificatele solicitate și 
eliberate în fiecare stat membru ar oferi o evaluare bazată pe dovezi a funcționării 
mecanismului certificatelor și ar aduce lumină asupra tipului de comportament care a 
determinat emiterea unei măsuri de protecție. Astfel de date ar fi deosebit de importante în 
ceea ce privește evaluarea cazurilor de violențe pe criterii de gen și combaterea violenței 
împotriva femeilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorii salută propunerea de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de 
protecție în materie civilă, prezentată de Comisie în cadrul unui  pachet legislativ ce întărește 
drepturile victimelor din UE, pachet care include și o propunere de directivă privind 
drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității.

Propunerea Comisiei răspunde necesității unui cadru juridic european cuprinzător, capabil să 
asigure victimelor infracțiunilor recunoașterea prejudiciului suferit și să le ofere cel mai înalt 
grad de protecție posibil pe teritoriul Uniunii. Prezenta propunere de regulament va completa 
Directiva privind ordinul european de protecție, care asigură recunoașterea reciprocă a 
măsurilor de protecție în domeniul penal. Aplicarea coroborată a celor două instrumente 
(penal și civil) va permite persoanelor care beneficiază de un ordin de protecție să se 
deplaseze în libertate și siguranță pe teritoriul UE, astfel cum prevede articolul 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, și va conduce, în ultimă instanță, la consolidarea și dezvoltarea 
spațiului de libertate, securitate și justiție în Uniune. 

În cadrul procedurilor care decurg din punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, 
articolul 51 din Regulamentul de procedură al Parlamentului permite ca rapoartele să fie 
elaborate în comun de două comisii. Prezentul raport a beneficiat de contribuția dezbaterilor 
din cadrul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea 
de gen, precum și de cooperarea dintre cei doi raportori. 

Simplificarea recunoașterii ordinelor de protecție

Raportorii consideră că este imperativ ca o persoană care primește protecție într-un stat 
membru să nu o piardă atunci când se mută într-un alt stat membru. Astfel, raportorii 
preconizează introducerea unui mecanism care ar elimina formalitățile intermediare prin 
utilizarea unui certificat standard multilingv, care să fie transmis în mod automat între statul 
membru emitent și statul membru de recunoaștere. În acest mod, s-ar asigura nu doar 
promptitudinea și rapiditatea recunoașterii, dar și executarea măsurilor de protecție. Cu 
ajutorul acestui mecanism, procedura administrativă va deveni mult mai directă pentru 
victime și le va asigura protecție indiferent dacă se deplasează sau se mută într-un alt stat 
membru. De asemenea, raportorii doresc să asigure persoanelor protejate posibilitatea de a 
solicita certificatul online, prin fax sau prin orice alte mijloace tehnice atunci când nu se află 
pe teritoriul statului membru de origine. La rândul lor, statele membre sunt încurajate să 
garanteze că persoanele protejate nu sunt obligate să suporte costurile financiare aferente 
recunoașterii măsurii de protecție într-un alt stat membru. Mai mult decât atât, în cazul în care 
a s-a decis adoptarea unei măsuri naționale de protecție, raportorii consideră că nu este 
necesară reprezentarea legală a persoanei protejate doar cu scopul de a solicita eliberarea 
certificatului. Raportorii pledează, de asemenea, în favoarea creării unei baze de date la 
nivelul întregii Uniuni Europene, în care să fie înregistrate măsurile de protecție și 
certificatele emise. În acest mod, autoritățile locale ar avea, în opinia lor, garanția unui acces 
sigur și rapid la informațiile necesare și s-ar asigura o protecție transfrontalieră rapidă 
împotriva posibilelor amenințări.
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Abordarea situației victimelor violențelor pe criterii de gen 

Raportorii sprijină concepția globală a regulamentului asupra recunoașterii reciproce a 
măsurilor de protecție, dar consideră că o abordare mai aprofundată a problematicei 
victimelor violențelor pe criterii de gen constituie un imperativ. În acest scop, făcând trimitere 
la dispozițiile propunerii de directivă privind drepturile victimelor, raportorii promovează 
înființarea de servicii de sprijinire specializate (pe lângă cele cu caracter general), pentru a se 
acorda asistență victimelor violențelor pe criterii de gen care beneficiază de protecție, 
acordându-le acces la informații esențiale, sprijin psihologic și consiliere cu privire la 
asistența juridică sau financiară de care dispun în conformitate cu legislația statului membru 
respectiv. Pentru a răspunde mai bine nevoilor victimelor violențelor pe criterii de gen, 
raportorii propun ca reprezentanții autorităților care vor intra, după toate probabilitățile, în 
contact cu situații în care se consideră că există riscuri la adresa integrității fizice, psihologice 
și sexuale a unei persoane, îndeosebi cu cazurile de violență împotriva femeilor, să fie formați 
în mod adecvat. Raportorii recunosc activitatea depusă de societatea civilă, în special de 
ONG-uri, asociațiile de femei și alte organizații de voluntare care oferă sprijin specializat, iar 
statele membre sunt încurajate să sprijine munca și să colaboreze cu astfel de organizații în 
încercarea de a oferi sprijin victimelor violențelor, îndeosebi femeilor victime. 

Informare și traducere

Raportorii evidențiază, de asemenea, necesitatea ca persoana protejată să primească informații 
și asistență într-o formă ușor de înțeles și într-un limbaj accesibil, adaptate la nevoile sale. În 
cazul în care persoanele protejate nu înțeleg sau nu vorbesc limba în care se desfășoară 
procedurile legate de recunoașterea și executarea măsurilor de protecție, raportorii invită 
autoritățile competente să asigure traducerea și/sau interpretarea într-un mod ușor de înțeles, 
ținând seama de nevoile sau situația victimelor.

Sensibilizare 

Pentru a asigura o mai bună informare a persoanelor protejate în legătură cu drepturile lor, 
raportorii consideră că este important ca statele membre să includă informații referitoare la 
libera circulație a măsurilor de protecție și la modelul standard de certificat în campaniile 
educative și de creștere a gradului de sensibilizare având drept temă protecția victimelor.  
Pentru a consolida acest aspect, raportorii încurajează, de asemenea, Comisia să includă 
informații relevante despre măsurile de protecție disponibile în statele membre pe portalul 
european e-justiție, care poate fi accesat de un public numeros.

Amprenta legislativă

Raportorii își exprimă recunoștința pentru explicațiile oferite de Comisie prin intermediul DG 
Justice și pentru schimbul fructuos de opinii cu raportorii alternativi și cu Președinția daneză a 
UE. Raportorii țin, de asemenea, să mulțumească, pentru opiniile oferite, organizațiilor, 
asociațiilor și ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor, sprijinirii și protecției 
victimelor.


