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Τροπολογία 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά -1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 3 
παράγραφος 2,

Or. en

Τροπολογία 90
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 3 
παράγραφος 2,

Or. fr

Τροπολογία 91
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά - 1 (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(-1) έχοντας υπόψη: το άρθρο 3, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποχρεώνει 
την Ένωση να παρέχει "στους πολίτες 
της ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, 
μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
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ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε 
συνδυασμό με τα κατάλληλα μέτρα [...] 
και την πρόληψη και καταστολή της 
εγκληματικότητας",

Or. es

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της νομικής βάσης της εντολής. Ο περιγραφόμενος στο άρθρο 82, παράγραφος 1 
μηχανισμός δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών θεμάτων είναι πηγή πολλών από τις τεχνικές 
δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν στην διεκπεραίωση της εντολής. Οι νομικές υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου συνέταξαν μελέτη που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το άρθρο 3, το οποίο 
προβλέπει το σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποτελεί την 
καλύτερη βάση για να επιτευχθεί η άμεση αναγνώριση των εντολών προστασίας σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 92
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(2α) έχοντας υπόψη:  το άρθρο 3, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ότι 
"η Ένωση παρέχει στους πολίτες της ένα 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, 
μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε 
συνδυασμό με τα κατάλληλα μέτρα όσον 
αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά 
σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και 
την πρόληψη και καταστολή της 
εγκληματικότητας"

Or. fr
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Τροπολογία 93
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(4) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 
σχετικά με τη σημερινή κατάσταση ως 
προς την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και τυχόν μελλοντικές 
ενέργειες, συνιστά στα κράτη μέλη να 
χαράξουν πολιτική μηδενικής ανοχής σε 
όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών 
και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση 
καλύτερης προστασίας και υποστήριξης 
των θυμάτων και των δυνητικών 
θυμάτων.

(4) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την εξάλειψη της βίας εναντίον 
των γυναικών1:

(α) το οποίο ορίζει, λαμβάνοντας υπόψη 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου των 
Ηνωμένων Εθνών ότι η βία κατά των 
γυναικών είναι οιαδήποτε ενέργεια βίας 
που βασίζεται στο φύλο και η οποία 
οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε 
σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική 
βλάβη ή πόνο των γυναικών, 
περιλαμβανομένων των απειλών για 
τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της 
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας,
(β) το οποίο ορίζει, λαμβάνοντας υπόψη 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου των 
Ηνωμένων Εθνών, ότι η βία κατά των 
γυναικών είναι έκφραση του ιστορικώς 
άνισου συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ 
ανδρών και γυναικών,
(γ) το οποίο καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες 
και πολιτικές στο θέμα της 
καταπολέμησης όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών και να κάνουν 
ενέργειες για να αντιμετωπίσουν τα αίτια 
της βίας κατά των γυναικών, μεταξύ 
άλλων και με τη χρήση προληπτικών 
μέτρων, καλεί δε την Ένωση να εγγυηθεί 
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σε όλα τα θύματα βίας το δικαίωμα 
παροχής βοήθειας και υποστήριξης. Το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20092

αναδέχεται τις προτάσεις της Ισπανικής 
Προεδρίας για την καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας των 
θυμάτων και ενός κοινού σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τηλεφωνικού αριθμού 
παροχής βοήθειας στα θύματα.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.

Or. en

Τροπολογία 94
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(4) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 
σχετικά με τη σημερινή κατάσταση ως 
προς την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και τυχόν μελλοντικές 
ενέργειες, συνιστά στα κράτη μέλη να 
χαράξουν πολιτική μηδενικής ανοχής σε 
όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών 
και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση 
καλύτερης προστασίας και υποστήριξης 
των θυμάτων και των δυνητικών 
θυμάτων.

(4) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την εξάλειψη της βίας 
εναντίον των γυναικών καλεί τα κράτη 
μέλη να χαράξουν συνολικά εθνικά σχέδια 
δράσης για την εξάλειψη όλων των 
μορφών βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, των εγκλημάτων 
"τιμής", της σωματεμπορίας, της 
ενδοοικογενειακής βίας, και να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
ποινικοποίηση της βίας για λόγους φύλου. 
Τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα υπέρ της 
καθιέρωσης μιας αποτελεσματικής 
μεθόδου συλλογής στατιστικών στοιχείων
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σχετικά με τη βία για λόγους φύλου.

Or. en

Τροπολογία 95
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(4) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 
σχετικά με τη σημερινή κατάσταση ως 
προς την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες, 
συνιστά στα κράτη μέλη να χαράξουν 
πολιτική μηδενικής ανοχής σε όλες τις 
μορφές βίας κατά των γυναικών και καλεί 
τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων 
και των δυνητικών θυμάτων.

(4) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 
σχετικά με τη σημερινή κατάσταση ως 
προς την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες, 
συνιστά στα κράτη μέλη να χαράξουν 
πολιτική μηδενικής ανοχής σε όλες τις 
μορφές βίας κατά των γυναικών και καλεί 
τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης 
προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων 
και των δυνητικών θυμάτων που πρέπει να 
περιλαμβάνουν την πρόληψη τόσο των 
σωματικών όσο και των ηθικών βλαβών 
και των προσβολών της αξιοπρέπειας των 
προσώπων που υφίστανται κάθε είδους 
απειλή, δίωξη ή παρενόχληση.

Or. es

Τροπολογία 96
Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(4Α) Προκειμένου να εντοπισθούν τα 
αίτια της βίας και να αυξηθεί η 
προστασία των θυμάτων είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν στατιστικές και 
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συγκρίσιμα δεδομένα για τη βία σε 
επίπεδο Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν 
δεδομένα που σχετίζονται με τον αριθμό 
των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας 
που ζητούνται, εκδίδονται και 
επιβάλλονται, των δεδομένων σχετικά με 
παραβιάσεις των μέτρων προστασίας που 
έχουν θεσπισθεί, καθώς και πληροφοριών 
για τις μορφές των εγκλημάτων, λ.χ. 
ενδοοικογενειακή βία, αναγκαστικοί 
γάμοι, ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, βία για λόγους 
τιμής, κακοποίηση ηλικιωμένων, έμμονη 
παρακολούθηση και παρενόχληση καθώς 
και άλλες μορφές βίας λόγω φύλου. 
Επίσης, τα δεδομένα σχετικά με θύματα 
τρομοκρατίας και οργανωμένου 
εγκλήματος πρέπει να περιληφθούν κατά 
τη συλλογή δεδομένων και όλα τα 
δεδομένα πρέπει να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το φύλο και να διαβιβάζονται 
κάθε χρόνο στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 97
Carmen Romero, Silvia Costa

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Προκειμένου να εντοπισθούν τα αίτια της 
βίας και να αυξηθεί η προστασία των 
θυμάτων είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
στατιστικές και συγκρίσιμα δεδομένα για 
τη βία σε επίπεδο Ένωσης. Προς το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συλλέγουν δεδομένα που σχετίζονται με 
τον αριθμό των ευρωπαϊκών εντολών 
προστασίας που ζητούνται, εκδίδονται 
και επιβάλλονται, των δεδομένων σχετικά 
με παραβιάσεις των μέτρων προστασίας 
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που έχουν θεσπισθεί, καθώς και 
πληροφοριών για τις μορφές των 
εγκλημάτων, λ.χ. ενδοοικογενειακή βία, 
αναγκαστικοί γάμοι, ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, βία για 
λόγους τιμής, έμμονη παρακολούθηση και 
παρενόχληση καθώς και άλλες μορφές 
βίας λόγω φύλου.
 Επίσης, τα δεδομένα σχετικά με θύματα 
τρομοκρατίας και οργανωμένου 
εγκλήματος πρέπει να περιληφθούν κατά 
τη συλλογή δεδομένων και όλα τα 
δεδομένα πρέπει να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το φύλο και να διαβιβάζονται 
κάθε χρόνο στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει αυτών 
των δεδομένων, η Επιτροπή οφείλει να 
εκπονεί κατ΄έτος έκθεση και να την 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Or. es

Τροπολογία 98
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(4a) Ένας στους τέσσερις ευρωπαίους 
είναι θύμα εγκλήματος, το 90% των 
εντολών προστασίας εκδίδεται για 
περιπτώσεις βίας για λόγους φύλου, και 
πάνω από 100.000 γυναίκες που ζουν 
στην ΕΕ καλύπτονται από εντολές 
προστασίας.

Or. en
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Τροπολογία 99
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(6α) Η παρούσα Οδηγία πρέπει να μην 
περιορίζεται στα θύματα βίας για λόγους 
φύλου, αλλά να καλύπτει και κάθε 
κατηγορία θυμάτων από τις πράξεις ή τη 
συμπεριφορά άλλου προσώπου που θα 
μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, την 
ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια ή την 
προσωπική ελευθερία του θύματος. Τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα Οδηγία 
μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην 
πρόληψη οποιασδήποτε μορφής 
παρενόχλησης, απαγωγής, έμμονης 
παρακολούθησης, και οποιασδήποτε 
μορφής έμμεσου καταναγκασμού. Πρέπει 
επίσης να αποσκοπούν στην πρόληψη της 
τέλεσης οποιασδήποτε νέας εγκληματικής 
πράξης και στην άμβλυνση των 
συνεπειών και αποτελεσμάτων κάθε 
προηγούμενης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε τη διαγραφή της τελευταίας φράσης από την τροπολογία 5 των εισηγητριών: 
"Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η εφαρμογή μέτρων προστασίας που έχουν εκδοθεί υπέρ 
θυμάτων ή πιθανών θυμάτων εγκληματικών πράξεων", λόγω της μνείας περί "πιθανών 
θυμάτων" που δεν ορίζονται, πράγμα που θα επέτρεπε αυθαίρετες ερμηνείες.
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Τροπολογία 100
Γεώργιος Παπανικολάου, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(6α) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
μέτρα προστασίας που αποσκοπούν να 
προστατεύσουν ένα πρόσωπο από πράξη 
ή συμπεριφορά τρίτου, η οποία μπορεί, με 
οποιονδήποτε τρόπο να συνεπάγεται 
κίνδυνο για τη ζωή, τη σωματικής ή 
ψυχική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, την 
προσωπική ελευθερία ή τη γενετήσια 
ακεραιότητά του, π.χ. μέσω της 
αποτροπής οποιασδήποτε μορφής 
παρενόχλησης, καθώς και κίνδυνο κατά 
της προσωπικής του ελευθερίας, π.χ. 
μέσω της αποτροπής της απαγωγής, της 
παρενοχλητικής παρακολούθησης και 
άλλων μορφών έμμεσου καταναγκασμού, 
και τα οποία μέτρα αποβλέπουν στην 
αποτροπή τελέσεως νέων εγκληματικών 
πράξεων ή στην άμβλυνση των συνεπειών 
προηγούμενων εγκληματικών πράξεων. 
Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει για μέτρα 
προστασίας που στοχεύουν στην 
προστασία όλων των θυμάτων και όχι 
μόνον των θυμάτων βίας λόγω φύλου. 
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η
εφαρμογή μέτρων προστασίας που έχουν 
εκδοθεί υπέρ θυμάτων ή πιθανών 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι βίας σε βάρος 
των γυναικών στα κράτη μέλη, που 
ποικίλλουν αναλόγως της πολιτιστικής 
παράδοσης, της εθνοτικής καταγωγής, 
της νοοτροπίας και των κοινωνικών 
καταβολών.

Or. en
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Τροπολογία 101
Heidi Hautala 

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(6a) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
μέτρα προστασίας που αποσκοπούν να 
προστατεύσουν ένα πρόσωπο από πράξη 
ή συμπεριφορά τρίτου, η οποία μπορεί, με 
οποιονδήποτε τρόπο να συνεπάγεται 
κίνδυνο για τη ζωή, τη σωματική ή 
ψυχική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια ή 
τη γενετήσια ακεραιότητά του, π.χ. μέσω 
της αποτροπής οποιασδήποτε μορφής 
παρενόχλησης, καθώς και κίνδυνο κατά 
της προσωπικής του ελευθερίας, π.χ. 
μέσω της αποτροπής της απαγωγής, της 
παρενοχλητικής παρακολούθησης και 
άλλων μορφών έμμεσου καταναγκασμού, 
και τα οποία μέτρα αποβλέπουν στην 
αποτροπή τελέσεως νέων εγκληματικών 
πράξεων ή στην άμβλυνση των συνεπειών 
προηγούμενων εγκληματικών πράξεων. 
Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει για μέτρα 
προστασίας που στοχεύουν στην 
προστασία όλων των θυμάτων και όχι 
μόνον των θυμάτων βίας λόγω φύλου. 
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
εφαρμογή μέτρων προστασίας που έχουν 
εκδοθεί υπέρ θυμάτων εγκλημάτων ή 
υπέρ ατόμων που οι δικαστικές ή άλλες 
ισοδύναμες αρχές έχουν εντοπίσει και 
προσδιορίσει ως πιθανά θύματα 
μελλοντικών εγκλημάτων ή άλλων 
επιζήμιων πράξεων που θα τελεσθούν σε 
βάρος τους από γνωστό πρόσωπο ή από 
γνωστά πρόσωπα με αποτέλεσμα να 
προκληθεί κίνδυνος.

Or. en
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Τροπολογία 102
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(6β) Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
διευκολύνουν την έκδοση ευρωπαϊκών 
εντολών προστασίας για τα μέλη της 
οικογενείας που διαβιούν με το θύμα το 
οποίο ήδη καλύπτεται με ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ας φανταστούμε μια κατάσταση όπου το μοναδικό μέλος της οικογενείας του θύματος που ήδη 
καλύπτεται από ευρωπαϊκή εντολή προστασίας καλύπτεται από εθνικά μέτρα προστασίας έναντι 
του ιδίου δράστη. Εάν το μέλος της οικογενείας θελήσει να μετακομίσει στην ίδια διεύθυνση με 
το θύμα, οι αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη σχέση του μέλους της οικογενείας με το θύμα 
όταν αποφασίσουν να του εκδώσουν ή να μην του εκδώσουν ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. 

Τροπολογία 103
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(7) Προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη 
νέου εγκλήματος κατά του θύματος στο 
κράτος εκτέλεσης, θα πρέπει να 
παρασχεθεί στο εν λόγω κράτος νομική 
βάση για την αναγνώριση της απόφασης 
που έχει ληφθεί προηγουμένως στο κράτος 
έκδοσης υπέρ του θύματος, ούτως ώστε να 
μην αναγκασθεί επιπλέον το θύμα να 
κινήσει νέα διαδικασία ή να προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία στο κράτος 
εκτέλεσης εάν το κράτος έκδοσης δεν έχει 
εκδώσει την απόφαση.

(7) Προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη 
νέου εγκλήματος κατά του θύματος στο 
κράτος εκτέλεσης, θα πρέπει να 
παρασχεθεί στο εν λόγω κράτος νομική 
βάση για την αναγνώριση της απόφασης 
που έχει ληφθεί προηγουμένως στο κράτος 
έκδοσης υπέρ του θύματος, ούτως ώστε να 
μην αναγκασθεί επιπλέον το θύμα να 
κινήσει νέα διαδικασία ή να προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία στο κράτος 
εκτέλεσης εάν το κράτος έκδοσης δεν έχει 
εκδώσει την απόφαση. Όμως, θα πρέπει 
να αναγνωριστεί πως υπάρχουν διαφορές 
στις ποινικές διαδικασίες και στις 
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νομοθετικές διαδικασίες των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά δικαστικά συστήματα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να προσαρμόζουν τις ευρωπαϊκές εντολές προστασίας κατά τον πιο κατάλληλο για το 
νομικό τους σύστημα τρόπο.

Τροπολογία 104
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(7α) Η παρούσα Οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση των δημοσίων αρχών να 
μεριμνούν ώστε οι πολίτες να ασκούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που επιδιώκεται 
να κατοχυρωθούν με την ενεργοποίηση 
της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, 
χωρίς να προκαλούνται για τους 
ενδιαφερομένους πρόσθετες οικονομικές 
δαπάνες και με απλοποίηση των 
διαβημάτων που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν, καθώς και με 
διαφάνεια ως προς το περιεχόμενο των 
μέτρων που επηρεάζουν τόσο τα άτομα
που κινδυνεύουν όσο και τα άτομα που 
αποτελούν την αιτία.

Or. es
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Τροπολογία 105
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, 
Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί και να επιβληθεί κατά τρόπον 
ώστε να παρέχεται στο προστατευόμενο 
πρόσωπο, εντός του κράτους εκτέλεσης, η 
ίδια ή ισοδύναμη προστασία που θα 
λάμβανε εάν το μέτρο προστασίας είχε 
εκδοθεί εξ αρχής σε αυτό το κράτος, 
αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό κάθε 
διάκριση.

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί και να επιβληθεί κατά τρόπον 
ώστε να παρέχεται στο προστατευόμενο 
πρόσωπο, εντός του κράτους εκτέλεσης, η 
ίδια ή ισοδύναμη προστασία που θα 
λάμβανε εάν το μέτρο προστασίας είχε 
εκδοθεί εξ αρχής σε αυτό το κράτος, 
αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό κάθε 
διάκριση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
επιβαρύνεται το υπό προστασία άτομο με 
οικονομικές δαπάνες όταν ζητεί την 
έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε την απαλοιφή των όρων "δυνητικό ή πιθανό" σε ό,τι αφορά το θύμα, διότι δεν έχει 
δοθεί ορισμός τους και δίνουν λαβή για αυθαίρετες ερμηνείες (τροπολογία 9 των εισηγητριών).

Τροπολογία 106
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί και να επιβληθεί κατά τρόπον 
ώστε να παρέχεται στο προστατευόμενο 
πρόσωπο, εντός του κράτους εκτέλεσης, η 
ίδια ή ισοδύναμη προστασία που θα 
λάμβανε εάν το μέτρο προστασίας είχε 
εκδοθεί εξ αρχής σε αυτό το κράτος, 
αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό κάθε 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί και να επιβληθεί κατά τρόπον 
ώστε να παρέχεται στο προστατευόμενο 
πρόσωπο, εντός του κράτους εκτέλεσης, η 
ίδια ή ισοδύναμη προστασία που θα 
λάμβανε εάν το μέτρο προστασίας είχε 
εκδοθεί εξ αρχής σε αυτό το κράτος, 
αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό κάθε 
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διάκριση. διάκριση. Προς το σκοπό αυτό, η αρμόδια 
αρχή του κράτους εκτέλεσης εγκρίνει σε 
συμφωνία με την εθνική νομοθεσία κάθε 
ενδεδειγμένο μέτρο που διασφαλίζει 
αποτελεσματικά την αδιάλειπτη 
προστασία του προστατευομένου 
προσώπου στο κράτος εκτέλεσης. Το 
οικονομικό κόστος για την έκδοση της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας δεν 
πρέπει να επιβαρύνει το προστατευόμενο 
πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 107
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8α) Λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα 
δικαστικά συστήματα στα κράτη μέλη, 
θεωρείται σκόπιμο να εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθμός ευελιξίας στο μηχανισμό 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 
Μόλις παραληφθεί η ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας, το κράτος εκτέλεσης αν και 
έχει αποδεχθεί τη γενική υποχρέωση 
λήψης μέτρων, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εκτελέσει την εντολή αυτή 
κατά τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με 
την οικεία έννομη τάξη. 

Or. en
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Τροπολογία 108
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8α) Λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα 
δικαστικά συστήματα στα κράτη μέλη, 
θεωρείται σκόπιμο να εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθμός ευελιξίας στο μηχανισμό 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
Μόλις παραληφθεί η ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας, το κράτος εκτέλεσης αν και 
έχει αποδεχθεί τη γενική υποχρέωση 
λήψης μέτρων, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εκτελέσει την εντολή αυτή 
κατά τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με 
την οικεία έννομη τάξη και να λάβει κάθε 
σχετικό μέτρο που διασφαλίζει τον ίδιο 
βαθμό προστασίας με εκείνον που 
προβλέπει η εθνική του νομοθεσία σε 
παρόμοια περίπτωση για την προστασία 
του ενδιαφερομένου προσώπου.
Τούτο μπορεί να συνεπάγεται ότι το 
μέτρο που λαμβάνει το κράτος εκτέλεσης
είναι εννοιολογικά και νομικά ανεξάρτητο 
από το αρχικό μέτρο προστασίας που 
ελήφθη από το κράτος έκδοσης και στο 
οποίο βασίζεται η ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας.

Or. {FR}fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να βελτιωθεί το τρέχον κείμενο της τροπολογίας 10 που αφορά 
τη συνοχή ανάμεσα στο ληφθέν από το κράτος έκδοσης αρχικό μέτρο προστασίας και σε εκείνο 
που παραγγέλλει το κράτος εκτέλεσης δυνάμει ευρωπαϊκής απόφασης παροχής προστασίας.  
Βασική ιδέα είναι πως το εγκριθέν από το κράτος εκτέλεσης μέτρο πρέπει να «διασφαλίζει τον 
ίδιο βαθμό προστασίας για το θύμα», που συνδέεται με την τροπολογία 52.  Πρέπει επίσης να 
προσθέσουμε την ιδέα ότι το λαμβανόμενο από το κράτος εκτέλεσης μέτρο πρέπει να αντιστοιχεί 
και να διασφαλίζει τον ίδιο βαθμό προστασίας με εκείνον που η εθνική του νομοθεσία 
προβλέπει σε παρόμοιες περιπτώσεις για την προστασία του ενδιαφερομένου, που συνδέεται με 
την τροπολογία 52.
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Τροπολογία 109
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8α) Η λήψη ενδίκων μέτρων πρέπει 
επίσης να εξετάζεται για τα 
προστατευόμενα πρόσωπα των οποίων η 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ή η 
σχετική αίτηση έχει απορριφθεί από το 
κράτος έκδοσης ή από ένα κράτος 
εκτέλεσης ή στα οποία de facto δεν 
παρέχεται επαρκής προστασία εντός του 
κράτους εκτέλεσης λόγω ανεπαρκών 
ενεργειών του κράτους εκτέλεσης 
απέναντι στην ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν ένδικα μέτρα για τα προστατευόμενα πρόσωπα σε περίπτωση που οι αρχές 
τους στερήσουν τα δικαιώματά τους κατά παράβαση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8β) Όταν εφαρμόζουν την παρούσα 
οδηγία τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης 
διαδικασιών που θα επιτρέπουν να 
ακούγεται η γνώμη του προστατευόμενου 
προσώπου και του προσώπου που 
προκαλεί τον κίνδυνο εφόσον χρειαστεί 
πριν από την αναγνώριση και επιβολή 
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ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, καθώς 
και ενδίκων μέτρων κατά αποφάσεων για 
την αναγνώριση και επιβολή ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 111
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8β) Η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης θα πρέπει να ενημερώσει το 
πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο, την 
αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και 
το προστατευόμενο πρόσωπο, για κάθε 
μέτρο το οποίο βασίζεται στην 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Στο 
πλαίσιο της κοινοποίησης στο πρόσωπο 
που προκαλεί τον κίνδυνο, θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία 
των συμφερόντων του προστατευομένου 
προσώπου, μη δημοσιοποιώντας τη 
διεύθυνσή του ή άλλα στοιχεία επαφής. Η 
γνωστοποίηση τέτοιων στοιχείων θα 
πρέπει να αποκλείεται, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναφορά της 
διεύθυνσης ή άλλων στοιχείων 
επικοινωνίας δεν συμπεριλαμβάνεται 
στην υποχρέωση ή την απαγόρευση που 
έχει επιβληθεί ως αναγκαστικό μέτρο στο 
πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να τροποποιήσει την τροπολογία 13.  Όντως, η μνεία που γίνεται 
σε πολλές τροπολογίες περί της δυνατότητας να είναι περισσότερα του ενός κράτη οι αποδέκτες 
της ίδιας ευρωπαϊκής απόφασης για παροχή προστασίας μπορεί να αυξήσει τη σύγχυση ως προς 
το μέτρο αυτό. Δεν είναι πολύ λογικό, μια ευρωπαϊκή απόφαση παροχής προστασίας να μπορεί 
να είναι εκτελεστή σε περισσότερα του ενός κράτη ταυτόχρονα. Εξ ορισμού, ένα πρόσωπο 
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μπορεί να βρίσκεται μόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης κάθε φορά. Η ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας είναι ένα διμερές μέτρο. Δεν χωρεί λοιπόν ο πληθυντικός εδώ. Αφού υπάρχει ένα 
μόνο κράτος έκδοσης, θα υπάρχει ένα μόνο κράτος εκτέλεσης. Για την νομική 
αποτελεσματικότητα του νέου αυτού μέτρου, πρέπει να διευκρινισθούν όσο το δυνατόν καλύτερα 
το νομικό καθεστώς και το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 112
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(8β) Για την ομαλή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας σε κάθε ατομική 
περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους έκδοσης και του κράτους 
εκτέλεσης πρέπει να ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους σε συμφωνία με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής του μη 
δις δικάζειν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή του μη δις δικάζειν δεν πρέπει να αγνοηθεί κατά την εκπόνηση της οδηγίας. Η σωστή 
συνεργασία, η κατανομή δικαιοδοσιών και η αποτροπή επικαλύψεων είναι ένας από τους 
μεγάλους νομικούς στόχους της οδηγίας.

Τροπολογία 113
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(10) Εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
ηλεκτρονικά μέσα για την πρακτική 
εφαρμογή των μέτρων που εκδίδονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα 

(10) Εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
ηλεκτρονικά μέσα για την πρακτική 
εφαρμογή των μέτρων που εκδίδονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα 
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με το εθνικό δίκαιο και τις συναφείς 
διαδικασίες.

με το εθνικό δίκαιο και τις συναφείς 
διαδικασίες. Τούτο δεν θα πρέπει να 
ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία μιας 
τράπεζας δεδομένων που θα περιείχε όλα 
τα προστατευόμενα πρόσωπα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι κάτι 
τέτοιο θα τα καθιστούσε ακόμη πιο 
ευάλωτα, λόγω του κυβερνοεγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 114
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(10) Εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
ηλεκτρονικά μέσα για την πρακτική 
εφαρμογή των μέτρων που εκδίδονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο και τις συναφείς 
διαδικασίες.

(10) Εφόσον ενδείκνυται, για την 
καλύτερη εκτέλεση της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα που θα 
βελτιώσουν τις δυνατότητες προστασίας 
των εν κινδύνω προσώπων, με την 
επιφύλαξη τόσο των νομοθεσιών και 
διαδικασιών που έχουν ισχύ σε κάθε 
κράτος μέλος όσο και της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας σε θέματα προστασίας 
δεδομένων. Στα μέσα αυτά 
περιλαμβάνονται από τον 
τηλεπληροφορικό εξοπλισμό που 
διευκολύνει τον εντοπισμό, την 
προστασία και την επιτήρηση των 
προστατευομένων προσώπων ή των 
προσώπων που αποτελούν την πηγή του 
κινδύνου, μέχρι τη δημιουργία βάσεων 
δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο 
στην Eurojust όσο και στην Europol, 
ώστε να έχουν οι αρμόδιες αρχές 
δυνατότητα ευκολότερης ανταλλαγής 
πληροφοριών αναγκαίων για την 
εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας 
οδηγίας.

Or. es
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Τροπολογία 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(10α) Τα κράτη μέλη πρέπει να δίδουν 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε περιπτώσεις 
που αφορούν παιδιά και πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα 
παρέχεται συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες εθνικές ενώσεις προστασίας 
παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα του παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Γεώργιος
Παπανικολάου

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(10β) Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που 
αφορούν άτομα με διανοητική και 
σωματική αναπηρία και πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την αναγκαία 
υποστήριξη και ιατρική και ψυχολογική 
βοήθεια που προβλέπεται από τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με διανοητική και σωματική αναπηρία που 
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υποβάλλουν αίτηση για ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Γεώργιος
Παπανικολάου

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα) 

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(10γ) Δεδομένου ότι οι τρομοκρατικές 
ενέργειες εκτελούνται συνήθως σε διεθνή 
κλίμακα από αγνώστου ταυτότητος 
άτομα, τραβούν επάνω τους εύκολα τα 
φώτα της δημοσιότητας και 
ενσταλλάζουν ένα κοινό αίσθημα φόβου 
στην κοινωνία, θα πρέπει τα κράτη μέλη 
να αφιερώνουν ιδιαίτερη προσοχή στα 
θύματα της τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 118
Heidi Hautala 

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα, όπως εκστρατείες ενημέρωσης και 
αύξησης της ευαισθητοποίησης, 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο σε 
συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη 
δυνατότητα έκδοσης της ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας καθώς και τον 
περιορισμό του κινδύνου να γίνουν 
ορισμένα άτομα θύματα βίας. Τα κράτη 
μέλη προωθούν την επιμόρφωση σε 
τακτά χρονικά διαστήματα των 
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δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων 
αρχών που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή 
με θύματα και δυνητικά θύματα, 
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν επαρκή στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη υποβάλλεται ως αποτέλεσμα των αιτημάτων να ανατεθεί στα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους πολίτες τους σχετικά με τις δυνατότητες 
που προσφέρει η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο -1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
επιτρέπουν σε δικαστική ή ισοδύναμη 
αρχή κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
ληφθεί μέτρο προστασίας με σκοπό να 
προστατευτεί πρόσωπο έναντι 
εγκληματικής πράξης και έναντι 
προσβλητικής ή απειλητικής 
συμπεριφοράς άλλου προσώπου η οποία 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, την 
ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια και την 
προσωπική ελευθερία του, να εκδώσει 
ευρωπαϊκό μέτρο προστασίας που 
επιτρέπει σε αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να συνεχίσει στο έδαφός 
του την παροχή προστασίας στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να απαλειφθεί το τελευταίο μέρος της παραγράφου, λόγω της αμφισημίας του, 
ιδιαίτερα ως προς τους όρους «ή θα μπορούσε να καταστεί» και «συγκεκριμένα». (Τροπολογία
24 των εισηγητριών).

Τροπολογία 120
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο -1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
επιτρέπουν σε δικαστική ή ισοδύναμη
αρχή κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
ληφθεί μέτρο προστασίας με σκοπό να 
προστατευτεί πρόσωπο έναντι αξιόποινης 
πράξης, προσβλητικής ή απειλητικής 
συμπεριφοράς άλλου προσώπου, η οποία 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη 
σωματική ή την ψυχική ακεραιότητα και 
αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή 
τη γενετήσια ακεραιότητά του, να 
εκδώσει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
που επιτρέπει σε αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να συνεχίσει στο έδαφός 
του την παροχή προστασίας στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μετά την τέλεση 
πράξης η οποία έχει καταστεί ή θα 
μπορούσε να καταστεί αντικείμενο 
διαδικασίας σε δικαστήριο που έχει 
αρμοδιότητα συγκεκριμένα σε ποινικές 
υποθέσεις.

Or. en
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Τροπολογία 121
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο -1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
επιτρέπουν σε δικαστική ή ισοδύναμη 
αρχή κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
ληφθεί μέτρο προστασίας με σκοπό να 
προστατευτεί πρόσωπο έναντι 
εγκληματικής πράξης ή προσβλητικής ή 
απειλητικής συμπεριφοράς άλλου 
προσώπου, η οποία μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή 
ψυχολογική ακεραιότητα και 
αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή 
τη γενετήσια ακεραιότητά του, να 
εκδώσει ευρωπαϊκό μέτρο προστασίας 
που επιτρέπει σε αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να συνεχίσει στο έδαφός 
του την παροχή προστασίας στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό ορίζει το σκοπό της οδηγίας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, πολλά μέτρα προστασίας 
επιβάλλονται προληπτικά λόγω εντοπισμένης απειλής ή πιθανότητας μελλοντικού εγκλήματος ή 
άλλου αδικήματος. Να σημειωθεί ότι η διατύπωση που προτείνεται εδώ δεν περιορίζει την 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στα μέτρα προστασίας που έπονται μιας συγκεκριμένης
(εγκληματικής) πράξης.
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Τροπολογία 122
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο -1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
επιτρέπουν σε δικαστική ή ισοδύναμη 
αρχή κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
ληφθεί ή υπάρχει εύλογη πιθανότητα να 
ληφθεί μέτρο προστασίας με σκοπό να 
προστατευτεί πρόσωπο έναντι αξιόποινης 
πράξης, προσβλητικής ή απειλητικής 
συμπεριφοράς άλλου προσώπου, η οποία 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη 
σωματική ή την ψυχική ακεραιότητα και 
αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή 
τη γενετήσια ακεραιότητά του, να 
εκδώσει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
που επιτρέπει σε αρμόδια αρχή άλλου 
κράτους μέλους να συνεχίσει στο έδαφός 
του την παροχή προστασίας στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μετά την τέλεση 
πράξης η οποία έχει καταστεί ή θα 
μπορούσε να καταστεί αντικείμενο 
διαδικασίας σε δικαστήριο που έχει 
αρμοδιότητα συγκεκριμένα σε ποινικές 
υποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτή την τροπολογία θα αποφύγουμε το πρόβλημα του κατά πόσον το πεδίο της ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας θα πρέπει να καλύπτει ή όχι τα πιθανά θύματα εγκλήματος. Τώρα πλέον 
απλώς θα απαιτείται να έχουν ξεκινήσει ποινικές διαδικασίες στη διάρκεια των οποίων, βάσει 
των συλλεχθέντων αποδεικτικών στοιχείων, θα μπορεί να υποτεθεί ευλόγως η επικείμενη λήψη 
μέτρου προστασίας.
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Τροπολογία 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο -1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
επιτρέπουν σε δικαστική ή ισοδύναμη 
αρχή κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
ληφθεί μέτρο προστασίας με σκοπό να 
προστατευτεί πρόσωπο έναντι αξιόποινης 
πράξης ή συμπεριφοράς άλλου 
προσώπου, η οποία μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή την 
ψυχική ακεραιότητα, την προσωπική 
ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά 
του, να εκδώσει ευρωπαϊκό μέτρο 
προστασίας που επιτρέπει σε αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους να συνεχίσει 
στο έδαφός του την παροχή προστασίας 
στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, υπό την 
προϋπόθεση ότι το μέτρο προστασίας 
ελήφθη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας 
μετά την τέλεση εγκληματικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο -1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
επιτρέπουν σε δικαστική ή ισοδύναμη 
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αρχή κράτους μέλους, στο οποίο έχει 
ληφθεί μέτρο προστασίας με σκοπό να 
προστατευτεί πρόσωπο έναντι αξιόποινης 
πράξης άλλου προσώπου, η οποία μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική 
ή την ψυχική ακεραιότητα, την 
προσωπική ελευθερία ή τη γενετήσια 
ακεραιότητά του, να εκδώσει ευρωπαϊκό 
μέτρο προστασίας που επιτρέπει σε 
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να 
συνεχίσει στο έδαφός του την παροχή 
προστασίας στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, 
υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο 
προστασίας ελήφθη στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας μετά την τέλεση 
εγκληματικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 125
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1) Ως "ευρωπαϊκή εντολή προστασίας" 
νοείται δικαστική απόφαση σχετικά με 
μέτρο προστασίας που εκδίδει κράτος 
μέλος και αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
έτερου κράτους μέλους προκειμένου να 
λάβει, εφόσον απαιτείται, μέτρο
προστασίας δυνάμει της εθνικής του 
νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, 
της σωματικής και ψυχικής 
ακεραιότητας, της ελευθερίας ή της 
γενετήσιας ακεραιότητας προσώπου.

2) Ως "ευρωπαϊκή εντολή προστασίας" 
νοείται η απόφαση που λαμβάνει 
δικαστική ή ισοδύναμη αρχή κράτους 
μέλους σχετικά με μέτρο προστασίας με 
βάση το οποίο η δικαστική ή ισοδύναμη 
αρχή άλλου κράτους μέλους λαμβάνει 
οποιοδήποτε αναγκαίο μέτρο ή μέτρα
δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας για τη 
συνέχιση της προστασίας του 
προστατευόμενου προσώπου.

(μετατροπή σε άρθρο 1, παράγραφος 2)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σειράς μεταξύ των πρώτων δυο ορισμών, ώστε να τονισθεί καλύτερα η διαφορά μεταξύ 
μέτρου προστασίας και ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Ομοίως, αφαίρεση του 
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επαναλαμβανόμενου καταλόγου προστατευομένων αγαθών, ώστε να τονισθεί υπόψιν του 
αναγνώστη η προαναφερθείσα διαφορά. Ένα μέτρο προστασίας προστατεύει το άτομο 
απευθείας, ενώ μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίαςεπεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο της 
προστασίας που παρέχεται με τα μέτρα προστασίας. Προσθήκη πληθυντικού «ή μέτρα».

Τροπολογία 126
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1) Ως "ευρωπαϊκή εντολή προστασίας" 
νοείται δικαστική απόφαση σχετικά με 
μέτρο προστασίας που εκδίδει κράτος 
μέλος και αποσκοπεί στη διευκόλυνση
έτερου κράτους μέλους προκειμένου να 
λάβει, εφόσον απαιτείται, μέτρο 
προστασίας δυνάμει της εθνικής του 
νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, 
της σωματικής και ψυχικής 
ακεραιότητας, της ελευθερίας ή της 
γενετήσιας ακεραιότητας προσώπου.

1) Ως «ευρωπαϊκή εντολή προστασίας» 
νοείται η απόφαση που λαμβάνει 
δικαστική ή ισοδύναμη αρχή κράτους 
μέλους σχετικά με μέτρο προστασίας που 
έχει ληφθεί ή είναι πιθανόν να ληφθεί υπό 
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, 
και βάσει της οποίας η δικαστική ή 
ισοδύναμη αρχή έτερου κράτους μέλους 
λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο  μέτρο 
δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας για τη 
συνέχιση της προστασίας του 
προστατευόμενου προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία που συμπληρώνει την προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1) Ως "ευρωπαϊκή εντολή προστασίας" 
νοείται δικαστική απόφαση σχετικά με 
μέτρο προστασίας που εκδίδει κράτος 
μέλος και αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
έτερου κράτους μέλους προκειμένου να 

1) Ως "ευρωπαϊκή εντολή προστασίας" 
νοείται δικαστική απόφαση σχετικά με 
μέτρο προστασίας που εκδίδει κράτος 
μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας 
μετά την τέλεση εγκληματικής πράξης
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λάβει, εφόσον απαιτείται, μέτρο 
προστασίας δυνάμει της εθνικής του 
νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, 
της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας, 
της ελευθερίας ή της γενετήσιας 
ακεραιότητας προσώπου.

και αποσκοπεί στη διευκόλυνση έτερου 
κράτους μέλους προκειμένου να λάβει, 
εφόσον απαιτείται, μέτρο προστασίας 
δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας για 
την προστασία της ζωής, της σωματικής 
και ψυχικής ακεραιότητας, της ελευθερίας 
ή της γενετήσιας ακεραιότητας προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της πρωτοβουλίας πρέπει να περιορισθεί στο ποινικό δίκαιο σε συμφωνία με το άρθρο
76(β) ΣΛΕΕ περί δικαιώματος πρωτοβουλίας των κρατών μελών και το άρθρο 82 (1)(α) ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 128
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Ως "ευρωπαϊκή εντολή προστασίας" 
νοείται δικαστική απόφαση σχετικά με 
μέτρο προστασίας που εκδίδει κράτος 
μέλος και αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
έτερου κράτους μέλους προκειμένου να 
λάβει, εφόσον απαιτείται, μέτρο 
προστασίας δυνάμει της εθνικής του 
νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, 
της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας, 
της ελευθερίας ή της γενετήσιας 
ακεραιότητας προσώπου.

1. Ως "ευρωπαϊκή εντολή προστασίας" 
νοείται δικαστική απόφαση σχετικά με 
μέτρο προστασίας που εκδίδει κράτος 
μέλος και αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
έτερου κράτους μέλους προκειμένου να 
λάβει, εφόσον απαιτείται, μέτρο 
προστασίας δυνάμει της εθνικής του 
νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, 
της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας, 
της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας ή της 
γενετήσιας ακεραιότητας προσώπου.

Or. es
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Τροπολογία 129
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται 
απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους που επιβάλλει σε 
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις 
απαγορεύσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2,
υπό τον όρο ότι η παραβίαση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων συνιστά 
ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή, 
άλλως, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

2) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται η 
απόφαση που λαμβάνει το κράτος 
έκδοσης σύμφωνα με την εθνική του 
νομοθεσία και διαδικασία και βάσει της 
οποίας μία ή περισσότερες από τις 
υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 2, επιβάλλονται σε 
πρόσωπο ή πρόσωπα που προκαλούν ή 
μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, προς 
όφελος ενός προστατευόμενου προσώπου 
με σκοπό την προστασία αυτού του 
τελευταίου έναντι πράξης που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του, της 
σωματική ή ψυχική του ακεραιότητα και 
αξιοπρέπεια, την προσωπική του 
ελευθερία ή σεξουαλική ακεραιότητά του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε την απάλειψη της λέξης «ποινικό αδίκημα» στο τελευταίο μέρος της παραγράφου 
που προτείνουν οι εισηγητές στην τροπολογία 26, επειδή η μνεία περί «αξιόποινης πράξης» 
μπορεί να καταστήσει το μέτρο ανεφάρμοστο σε μερικά κράτη μέλη.

Τροπολογία 130
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται 
απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους που επιβάλλει σε 
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις 
απαγορεύσεις του άρθρου 2 παράγραφος 

1) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται η 
απόφαση που λαμβάνει το κράτος 
έκδοσης σύμφωνα με την εθνική του 
νομοθεσία και διαδικασία και βάσει της 
οποίας μία ή περισσότερες από τις 
υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις του 
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2, υπό τον όρο ότι η παραβίαση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων 
συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το 
δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους ή, άλλως, τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

άρθρου 2 παράγραφος 2, επιβάλλονται σε 
πρόσωπο ή πρόσωπα που προκαλούν ή 
μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, προς 
όφελος ενός προστατευόμενου προσώπου 
με σκοπό την προστασία αυτού του 
τελευταίου έναντι αξιόποινης πράξης που 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του, 
της σωματική ή ψυχική του ακεραιότητα, 
την αξιοπρέπειά του, το ιδιωτικό του 
απόρρητο, την προσωπική του ελευθερία 
ή σεξουαλική ακεραιότητά του·

(γίνεται άρθρο 1 /παράγραφος 1)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή σειράς μεταξύ των πρώτων δυο ορισμών, ώστε να τονισθεί καλύτερα η διαφορά μεταξύ 
μέτρου προστασίας και ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Στην τροπολογία προστίθεται επίσης 
το ιδιωτικό απόρρητο στον κατάλογο των προστατευόμενων αγαθών.

Τροπολογία 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται 
απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους που επιβάλλει σε 
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις 
απαγορεύσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, 
υπό τον όρο ότι η παραβίαση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων συνιστά 
ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή, 
άλλως, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

2) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται η 
απόφαση που λαμβάνει το κράτος 
έκδοσης στο πλαίσιο μιας ποινικής 
διαδικασίας και βάσει της οποίας μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις 
απαγορεύσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, 
επιβάλλονται σε πρόσωπο που προκαλεί 
κίνδυνο, προς όφελος του 
προστατευόμενου προσώπου ούτως ώστε 
να προστατευθεί το δεύτερο έναντι 
αξιόποινης πράξης που μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή 
ψυχική ακεραιότητα, την προσωπική 
ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά 
του·

Or. en
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Τροπολογία 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται 
απόφαση που εκδίδεται από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους που επιβάλλει σε 
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις 
απαγορεύσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, 
υπό τον όρο ότι η παραβίαση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων συνιστά 
ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή, 
άλλως, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

2) Ως "μέτρο προστασίας" νοείται η 
απόφαση που λαμβάνει το κράτος 
έκδοσης στο πλαίσιο μιας ποινικής 
διαδικασίας και βάσει της οποίας μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις 
απαγορεύσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, 
επιβάλλονται σε πρόσωπο που προκαλεί 
κίνδυνο, προς όφελος του 
προστατευόμενου προσώπου ούτως ώστε 
να προστατευθεί το δεύτερο έναντι 
αξιόποινης πράξης που μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή 
ψυχική ακεραιότητα, την προσωπική 
ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά 
του·

Or. en

Τροπολογία 133
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. "Μέτρο προστασίας":  απόφαση που 
εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους που επιβάλλει σε πρόσωπο που 
προκαλεί κίνδυνο μία ή περισσότερες από 
τις υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η 
παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων ή 
απαγορεύσεων συνιστά ποινικό αδίκημα 
σύμφωνα με το δίκαιο του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή, 

2. "Μέτρο προστασίας": απόφαση που 
εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους στο πλαίσιο ποινικής δίωξης μετά 
από ποινικό αδίκημα διαπραχθέν από το 
πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο, που 
επιβάλλει στο πρόσωπο που προκαλεί 
κίνδυνο μία ή περισσότερες από τις 
υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 2, ώστε να 
προστατευθεί η ζωή, η σωματική ή 
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άλλως, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

ψυχική ακεραιότητα, η ελευθερία ή η 
σεξουαλική ακεραιότητα του 
προστατευομένου προσώπου 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας θα πρέπει να καλύπτει μόνο μέτρα ποινικού δικαίου.

Τροπολογία 134
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Ως "πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο" 
νοείται το πρόσωπο στο οποίο έχουν 
επιβληθεί μία ή περισσότερες από τις 
υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2·

4. Ως "πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο" 
νοείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο 
έχουν επιβληθεί μία ή περισσότερες από 
τις υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ή 
οι οργανώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή αξιοπρέπεια συγκεκριμένων 
προσώπων υπέρ των οποίων λαμβάνονται 
μέτρα προστασίας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ενίοτε οι απειλές μπορεί να προέλθουν από απροσδιόριστα πρόσωπα και να προκαλέσουν 
κινδύνους εξ ίσου βέβαιους για συγκεκριμένα πρόσωπα σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης. 
Παράδειγμα, η περίπτωση του οργανωμένου εγκλήματος.

Τροπολογία 135
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(α) απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους (α) απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους 
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χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές 
στις οποίες διαμένει το προστατευόμενο 
πρόσωπο ή τις οποίες επισκέπτεται·

χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές 
στις οποίες διαμένει, εργάζεται, σπουδάζει 
το προστατευόμενο πρόσωπο ή τις οποίες 
επισκέπτεται·

Or. en

Τροπολογία 136
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(α) απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους
χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές 
στις οποίες διαμένει το προστατευόμενο 
πρόσωπο ή τις οποίες επισκέπτεται·

(α) απαγόρευση εισόδου στους χώρους, τα 
μέρη ή τις καθορισμένες περιοχές όπου 
διαμένει ή εργάζεται ή που επισκέπτεται
το προστατευόμενο πρόσωπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε αντικατάσταση της λέξης «ορισμένους» με τη λέξη «στους» στην τροπολογία 31 
των εισηγητριών, διότι το «ορισμένους» δεν είναι το καταλληλότερο από τη στιγμή που «χώροι, 
μέρη ή καθορισμένες περιοχές» αναγράφονται με τη σειρά.

Τροπολογία 137
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δ) υποχρέωση να αποφεύγεται η επαφή με 
το προστατευόμενο πρόσωπο, ή

(δ) υποχρέωση να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας /ακόμη 
και τηλεφωνική, ηλεκτρονική, 
ταχυδρομική, με φαξ ή οποιοδήποτε άλλο 
μέσον με το προστατευόμενο πρόσωπο, ή

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για ευκρίνεια και σαφήνεια.

Τροπολογία 138
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δ) υποχρέωση αποφυγής της επαφής με 
το προστατευόμενο πρόσωπο, ή

(δ) απαγόρευση επικοινωνίας με το 
προστατευόμενο πρόσωπο με οποιοδήποτε 
μέσον, συμπεριλαμβανομένων του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του 
τηλεφώνου, του φαξ ή επιστολών, ή

Or. en

Τροπολογία 139
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δ) υποχρέωση να αποφεύγεται η επαφή
με το προστατευόμενο πρόσωπο, ή

(δ) απαγόρευση επικοινωνίας με το 
προστατευόμενο πρόσωπο είτε 
προσωπικώς είτε μέσω οποιουδήποτε 
φυσικού, τηλεφωνικού, ηλεκτρονικού ή 
τηλεπληροφορικού μέσου επικοινωνίας, ή

Or. es

Τροπολογία 140
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δ) υποχρέωση αποφυγής της επαφής με το 
προστατευόμενο πρόσωπο, ή

(δ) απαγόρευση ή ρύθμιση της 
επικοινωνίας υπό οιαδήποτε μορφή ή υπό 
συγκεκριμένες μορφές με το 
προστατευόμενο πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων του τηλεφώνου, 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του 
ταχυδρομείου, του φαξ ή άλλων 
προσώπων ή άλλων μέσων, ή

Or. en

Τροπολογία 141
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

εα) κάθε είδους περιορισμό στο πρόσωπο 
που προκαλεί τον κίνδυνο σε σχέση με το 
καθεστώς επικοιωνίας, προστασίας, 
επίσκεψης ή λοιπές περιστάσεις που 
αφορούν ανηλίκους.

Or. es

Τροπολογία 142
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(εα) κάθε ισοδύναμη, εξειδικευμένη 
υποχρέωση ή απαγόρευση επιβληθείσα σε 
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, με σκοπό 
να προστατευθεί η ασφάλεια 
συγκεκριμένου προστατευομένου 
προσώπου έναντι πιθανών ενεργειών του 
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προσώπου που προκαλεί τον κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έμφαση στην ισοδυναμία, ώστε να γίνει αντιστοίχιση με τον κατάλογο που προηγείται. Επίσης, 
ορισμός ελάχιστων προϋποθέσεων: 1) εξειδικευμένης υποχρέωσης 2) προσώπου 3) για να 
προστατευθεί 4) άλλο πρόσωπο 5) έναντι αυτού του προσώπου.

Τροπολογία 143
Barbara Matera

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος πληροφορεί τη
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ποια 
δικαστική αρχή ή αρχές, δυνάμει του 
εθνικού δικαίου του, είναι αρμόδιες να 
εκδίδουν και να αναγνωρίζουν ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, σε περίπτωση που το εν 
λόγω κράτος μέλος είναι το κράτος 
έκδοσης ή το κράτος εκτέλεσης.

1. Κάθε κράτος μέλος πληροφορεί τη
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και 
την Επιτροπή ποια δικαστική αρχή ή 
αρχές, δυνάμει του εθνικού δικαίου του, 
είναι αρμόδιες να εκδίδουν και να 
αναγνωρίζουν ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας, σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, τη στιγμή της έγκρισής της.
Ο κατάλογος αυτός είναι στη διάθεση 
όλων των κρατών μελών, που οφείλουν να 
κοινοποιούν κάθε μεταβολή του.

Or. it

Τροπολογία 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος πληροφορεί τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ποια 
δικαστική αρχή ή αρχές, δυνάμει του 
εθνικού δικαίου του, είναι αρμόδιες να 
εκδίδουν και να αναγνωρίζουν ευρωπαϊκή 

1. Κάθε κράτος μέλος πληροφορεί τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και 
την Επιτροπή ποια δικαστική αρχή ή 
ισοδύναμες αρχές, δυνάμει του εθνικού 
δικαίου του, είναι αρμόδιες να εκδίδουν 
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εντολή προστασίας, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, σε περίπτωση που το εν 
λόγω κράτος μέλος είναι το κράτος 
έκδοσης ή το κράτος εκτέλεσης.

και να αναγνωρίζουν ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας, σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, σε περίπτωση που το εν λόγω 
κράτος μέλος είναι το κράτος έκδοσης ή το 
κράτος εκτέλεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αρχές που διαθέτουν ισοδύναμες αρμοδιότητες με τις δικαστικές 
ασχολούνται με τα ζητήματα που αφορούν μέτρα προστασίας. Προτείνω συνεπώς να 
επιτρέπεται και στις ισοδύναμες αρχές να ενεργούν ως αρμόδιες αρχές δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 145
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν μη 
δικαστικές αρχές ως αρμόδιες αρχές για 
τη λήψη αποφάσεων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι οι 
αρχές αυτές είναι αρμόδιες για τη λήψη 
παρεμφερών αποφάσεων βάσει του 
οικείου εθνικού δικαίου και της 
δικονομίας τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 146
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
ορίσουν μια μη δικαστική αρχή, οφείλουν 
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να ενημερώσουν αμέσως το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή για την σχετική 
απόφαση και να υποβάλουν στα δυο αυτά 
όργανα μια γενική έκθεση αξιολόγησης 
περί των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχης 
μη δικαστικής αρχής, ώστε να μπορεί να 
τεκμηριωθεί η δικαστική ικανότητά της 
να εφαρμόζει τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 147
Salvatore Iacolino

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3α. Για να βελτιωθεί το επίπεδο 
προστασίας, πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μητρώο θυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
στο οποίο θα επιτρέπεται να έχουν 
πρόσβαση μόνο οι δικαστικές αρχές των 
κρατών μελών, η EUROJUST και η 
EUROPOL. Το μητρώο αυτό θα 
συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες 
που θα χρησιμεύσουν για ένα υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των θυμάτων και για 
την ανάληψη προληπτικών δράσεων, 
βάσει των στοιχείων που θα 
συγκεντρώνονται. Μετά από 
αιτιολογημένη αίτηση των αρμοδίων 
αρχών των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα κοινοποιεί τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες περί των οποίων γίνεται 
λόγος στο παρόν άρθρο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού μητρώου θα επέτρεπε τον ταχύ και άμεσο εντοπισμό των 
προσώπων που χρειάζονται προστασία. Τα στοιχεία που θα περιέχει το μητρώο, στο οποίο θα 
έχουν πρόσβαση μόνο τα αρμόδια όργανα, θα προσφέρουν επίσης στοιχεία για επιστημονική και 
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στατιστική αξιολόγηση, ώστε να υπάρξει βάση για το σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής ανά κατηγορία αδικήματος.

Τροπολογία 148
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 4α
Ευρωπαϊκό μητρώο εντολών προστασίας, 
προστατευομένων προσώπων και 
προσώπων που προκαλούν κίνδυνο
1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
θα δημιουργήσουν, τόσο σε δικαστικό
όσο και σε αστυνομικό πλαίσιο, μέσω 
μηχανισμών σαν την Eurojust ή την 
Europol, βάσεις δεδομένων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προοριζόμενες αποκλειστικά να 
προσφέρουνστις αρμόδιες αρχές εργαλεία 
προς εκπλήρωση των στόχων της 
παρούσας οδηγίας. Τα μητρώα αυτά θα 
διέπονται από τις εθνικές και ενωσιακές 
νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων 
και θα προστατεύονται με το μέγιστο 
βαθμό ασφάλειας και απορρήτου. 
2. Θα δημιουργηθεί ένα μητρώο 
ευρωπαϊκών εντολών προστασίας όπου 
θα αναγράφονται τουλάχιστον τα στοιχεία 
ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του 
προστατευομένου, το κράτος έκδοσης, 
εκτέλεσης και εποπτείας, όπως και τα 
μέτρα προστασίας που το καλύπτουν και 
οι άμεσοι αρμόδιοι εφαρμογής αυτών των 
μέτρων.
3. Θα δημιουργηθεί ένα μητρώο των 
προσώπων που προκαλούν κίνδυνο όπου 
θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας 
και ο τόπος διαμονής του προσώπου, οι 
περιορισμοί τους οποίους οφείλει να τηρεί 
και οι δικαστικές αποφάσεις που το 
αφορούν. 
4. Οι αρμόδιες αρχές που θα οριστούν 
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από κάθε κράτος μέλος θα θεσπίσουν μια 
διαδικασία για να κοινοποιούν μεταξύ 
τους εγκαίρως κάθε στοιχείο που 
ενσωματώνεται σε αυτά τα μητρώα και 
να αποστέλλουν αμέσως σχετικές 
γνωστοποιήσεις στα προστατευόμενα 
πρόσωπα και στα πρόσωπα που 
προκαλούν κίνδυνο καθώς και στις 
δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές 
υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με 
την εφαρμογή των μέτρων προστασίας 
στο κράτος εκτέλεσης.
5. Οι γνωστοποιήσεις που θα 
απευθύνονται στα προστατευόμενα 
πρόσωπα και στα πρόσωπα που 
προκαλούν κίνδυνο θα εκδίδονται με 
σκοπό να λαμβάνουν αμφότερα γνώση 
του περιεχομένου των μέτρων 
προστασίας και των περιορισμών που τα 
αφορούν, ώστε να μπορούν να ασκήσουν 
τα δικαιώματα προσφυγής, ακρόασης ή 
οποιαδήποτε άλλα που τυχόν διαθέτουν, 
και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από 
την περί προστασίας δεδομένων 
νομοθεσία.

Or. es

Τροπολογία 149
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Βάσει μέτρου προστασίας που εκδόθηκε 
στο κράτος έκδοσης, δικαστική αρχή του 
κράτους αυτού ή άλλη αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, 
εκδίδει, μόνον κατόπιν αίτησης του 
προστατευόμενου προσώπου, ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας, αφού εξακριβώσει ότι 
το μέτρο προστασίας πληροί όλες τις 
απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.

1. Βάσει μέτρου προστασίας που εκδόθηκε 
στο κράτος έκδοσης, μπορεί να εκδοθεί
απόφαση για ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας όταν το προστατευόμενο 
πρόσωπο που καλύπτεται από το μέτρο 
προστασίας αποφασίζει να εγκατασταθεί 
ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε άλλο κράτος 
μέλος ή αποφασίζει να παραμείνει ή ήδη 
παραμένει στην επικράτεια άλλου 
κράτους μέλους. Μία δικαστική ή 
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ισοδύναμη αρχή του κράτους έκδοσης 
μπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας, μόνον εφόσον το ζητήσει το 
προστατευόμενο άτομο ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του, ο κηδεμόνας ή ο 
επίτροπός του και αφού εξακριβώσει ότι 
το μέτρο προστασίας πληροί όλες τις 
απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τροποποιεί την τροπολογία 39. Όντως, η μνεία που γίνεται σε πολλές τροπολογίες 
περί της δυνατότητας να είναι περισσότερα του ενός κράτη οι αποδέκτες της ίδιας ευρωπαϊκής 
απόφασης για παροχή προστασίας μπορεί να αυξήσει τη σύγχυση ως προς το μέτρο αυτό. Δεν 
είναι πολύ λογικό, μια ευρωπαϊκή απόφαση παροχής προστασίας να μπορεί να είναι εκτελεστή 
σε περισσότερα του ενός κράτη ταυτόχρονα. Εξ ορισμού, ένα πρόσωπο μπορεί να βρίσκεται 
μόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης κάθε φορά. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι ένα διμερές 
μέτρο. Δεν χωρεί λοιπόν ο πληθυντικός εδώ. Αφού υπάρχει ένα μόνο κράτος έκδοσης, θα 
υπάρχει ένα μόνο κράτος εκτέλεσης. Για την νομική αποτελεσματικότητα του νέου αυτού 
μέτρου, πρέπει να διευκρινισθούν όσο το δυνατόν καλύτερα το νομικό καθεστώς και το πεδίο 
εφαρμογής.

Τροπολογία 150
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Βάσει μέτρου προστασίας που εκδόθηκε 
στο κράτος έκδοσης, δικαστική αρχή του 
κράτους αυτού ή άλλη αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, 
εκδίδει, μόνον κατόπιν αίτησης του 
προστατευόμενου προσώπου, ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας, αφού εξακριβώσει ότι 
το μέτρο προστασίας πληροί όλες τις 
απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.

1. Βάσει μέτρου προστασίας που εκδόθηκε 
στο κράτος έκδοσης, δικαστική αρχή του 
κράτους αυτού ή άλλη αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, 
εκδίδει, μόνον κατόπιν αίτησης του 
προστατευόμενου προσώπου, του νόμιμου 
εκπροσώπου του, του κηδεμόνα ή του 
επιτρόπου του,ανεξάρτητα από το εάν το 
προστατευόμενο πρόσωπο έχει ήδη 
μετακομίσει ή όχι στο εν λόγω κράτος 
μέλος, ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, 
αφού εξακριβώσει ότι το μέτρο 
προστασίας πληροί όλες τις απαιτήσεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 2.
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Or. en

Τροπολογία 151
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1α. Υπό τον όρο ότι οι απαιτήσεις του 
άρθρου 2, παράγραφος 2 έχουν τηρηθεί, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να 
εκδώσει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
μόνον εάν η αίτηση είναι εμφανώς και 
αναμφιβόλως αβάσιμη και συνεπώς 
πλήρως αδικαιολόγητη για την προστασία 
του προστατευομένου προσώπου 
λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων της 
έκτασης της ή των χρονικών περιόδων 
που το προστατευόμενο πρόσωπο 
προτίθεται να διαμείνει στο κράτος 
εκτέλεσης και του βαθμού σοβαρότητας 
της ανάγκης για προστασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσο και να μην θέλουμε να δώσουμε στα κράτη μέλη διακριτική ευχέρεια για την έκδοση των 
ευρωπαϊκών εντολών προστασίας, θα πρέπει εντούτοις να τους δώσουμε μια ελάχιστη βαλβίδα 
ασφαλείας για τις αιτήσεις που είναι σαφώς άνευ σημασίας. Εάν όντως εκδοθούν 100.000 
περίπου ευρωπαϊκές εντολές προστασίας στην Ευρώπη, είναι αναπόφευκτο ότι ένα μικρό 
ποσοστό θα είναι αβάσιμο επειδή π.χ. το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο είναι υπό 
μακρόχρονη κράτηση ή τελεί σε ιατρική αδυναμία, ή επειδή ο αιτών ζητεί μέτρα προστασίας σε 
πολλά κράτη μέλη στα οποία είναι για κάποιον λόγο σαφές ότι δεν προτίθεται να πάει. Όμως, 
αυτό το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας των αρμοδίων αρχών πρέπει να κρατηθεί όσο το 
δυνατόν στενότερο, ώστε να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα των θυμάτων να τυγχάνουν 
προστασίας.
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Τροπολογία 152
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1β. Μια αρμόδια αρχή που αρνείται να 
εκδώσει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
οφείλει αμέσως και αυτομάτως να 
παράσχει στο προστατευόμενο πρόσωπο 
ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του, στον 
κηδεμόνα ή τον επίτροπό του, σαφείς και 
κατανοητές οδηγίες για τον τρόπο με τον 
οποίο θα ασκήσει ένδικο μέσον ή ένσταση 
κατά της αρνητικής απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δίνουμε διακριτική ευχέρεια στις αρχές, τότε θα πρέπει να δίνουμε και στον ενδιαφερόμενο 
δυνατότητα για ένδικο μέσον.

Τροπολογία 153
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Το προστατευόμενο πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να 
υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας είτε στην αρμόδια 
αρχή του κράτους έκδοσης είτε στην 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.

2. Το προστατευόμενο πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος, κηδεμόνας ή 
επίτροπός του μπορεί να υποβάλει αίτηση 
έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
είτε στην αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης είτε στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης. 

Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο 
κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του 
διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση, το 
συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης προκειμένου, εάν 
κριθεί σκόπιμο, να εκδώσει την 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο 
κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του 
διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση, αμέσως, 
στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης 
προκειμένου αυτή η αρχή να εκδώσει την 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αφορά την πρώτη φάση της διαδικασίας, που είναι η αίτηση για την έκδοση 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εκδίδεται από τις αρχές του 
κράτους έκδοσης. Μόνο μετά την έκδοσή της από το κράτος έκδοσης θα πρέπει η εντολή 
προστασίας να κοινοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος εκτέλεσης. Για λόγους σαφήνειας, η 
παράγραφος διατυπώνεται έτσι που να απηχείται μόνο η σχέση μεταξύ ενός κράτους εκτέλεσης 
και του κράτους έκδοσης.

Τροπολογία 154
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Το προστατευόμενο πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να 
υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας είτε στην αρμόδια 
αρχή του κράτους έκδοσης είτε στην 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης. 

2. Το προστατευόμενο πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος, κηδεμόνας ή 
επίτροπός του μπορεί να υποβάλει αίτηση 
έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
είτε στην αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης είτε στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης. 

Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο 
κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του 
διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση, το 
συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης προκειμένου, εάν
κριθεί σκόπιμο, να εκδώσει την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας.

Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο 
κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του 
διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση, το 
συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης προκειμένου, εάν 
κριθεί σκόπιμο, να εκδώσει την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τροποποιεί την τροπολογία 40. Όντως, η μνεία που γίνεται σε πολλές τροπολογίες 
περί της δυνατότητας να είναι περισσότερα του ενός κράτη οι αποδέκτες της ίδιας ευρωπαϊκής 
απόφασης για παροχή προστασίας μπορεί να αυξήσει τη σύγχυση ως προς το μέτρο αυτό. Δεν 
είναι πολύ λογικό, μια ευρωπαϊκή απόφαση παροχής προστασίας να μπορεί να είναι εκτελεστή 
σε περισσότερα του ενός κράτη ταυτόχρονα. Εξ ορισμού, ένα πρόσωπο μπορεί να βρίσκεται 
μόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης κάθε φορά. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι ένα διμερές 
μέτρο. Δεν χωρεί λοιπόν ο πληθυντικός εδώ. Αφού υπάρχει ένα μόνο κράτος έκδοσης, θα 
υπάρχει ένα μόνο κράτος εκτέλεσης. Για την νομική αποτελεσματικότητα του νέου αυτού 



PE445.751v01-00 48/93 AM\824371EL.doc

EL

μέτρου, πρέπει να διευκρινισθούν όσο το δυνατόν καλύτερα το νομικό καθεστώς και το πεδίο 
εφαρμογής.

Τροπολογία 155
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Το προστατευόμενο πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να 
υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας είτε στην αρμόδια 
αρχή του κράτους έκδοσης είτε στην 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.

2. Το προστατευόμενο πρόσωπο ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος ή επίτροπός του 
μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας είτε στην 
αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης είτε 
στην αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 156
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο 
κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του 
διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση, το 
συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης προκειμένου, εάν 
κριθεί σκόπιμο, να εκδώσει την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας.

Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο 
κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του 
διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση, το 
συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης προκειμένου, εάν 
κριθεί σκόπιμο, να εκδώσει την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας. Το θύμα ή ο αιτών 
ενημερώνεται εγκαίρως από το κράτος 
έκδοσης για το καθεστώς και τους 
περιορισμούς της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι βασικό, να μην πάθει το θύμα κανέναν περιττό άγχος και να είναι ψυχολογικά 
προετοιμασμένο για τα όρια που έχει η υπό έκδοση ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2α. Πριν από την έκδοση ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας, προσφέρονται στο 
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο το 
δικαίωμα ακρόασης και το δικαίωμα 
αμφισβήτησης του μέτρου προστασίας, 
εφόσον τα δικαιώματα αυτά δεν του είχαν 
δοθεί κατά τη διαδικασία η οποία 
οδήγησε στην έκδοση του μέτρου 
προστασίας.

Or. es

Τροπολογία 158
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Η αρχή η οποία εκδίδει μέτρο 
προστασίας που περιέχει μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
για τη δυνατότητα που έχει να ζητήσει την 
έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
εφόσον προτίθεται να μεταβεί σε άλλο 
κράτος μέλος. Η αρχή συμβουλεύει το 
προστατευόμενο πρόσωπο να υποβάλει την 
αίτηση προ της εξόδου του από το έδαφος 

3. Η αρχή η οποία εκδίδει μέτρο 
προστασίας που περιέχει μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον κηδεμόνα ή 
τον επίτροπό του με οποιονδήποτε 
ενδεδειγμένο τρόπο σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό της 
δίκαιο για τη δυνατότητα που έχει να 
ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας εφόσον αποφασίσει να 
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του κράτους έκδοσης. εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε 
άλλο κράτος μέλος ή αποφασίσει να 
παραμείνει ή ήδη παραμένει στην 
επικράτεια άλλου κράτους μέλους. Η αρχή 
συμβουλεύει το προστατευόμενο πρόσωπο 
να υποβάλει την αίτηση προ της εξόδου 
του από το έδαφος του κράτους έκδοσης, 
ενώ παράλληλα ενημερώνει το 
προστατευόμενο πρόσωπο ως προς τη 
δυνατότητά του να ζητήσει την έκδοση 
της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας στο 
κράτος εκτέλεσης. Τα θύματα έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν να 
συνοδεύονται φυσικώς από εργαζόμενο 
της κοινωνικής πρόνοιας κατά την 
έκδοση της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας, εάν χρειαστεί. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά την κάλυψη από εθνικά μέτρα προστασίας, έαν θύμα πιθανόν να φοβάται πως ο θύτης 
του θα προσπαθήσει να πείσει τις αρχές με τη βία να μην εκδώσουν ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας. Η φυσική παρουσία ενός υπαλλήλου της κοινωνικής πρόνοιας μπορεί να δώσει στο 
θύμα την αυτοπεποίθηση για να προχωρήσει.

Τροπολογία 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Η αρχή η οποία εκδίδει μέτρο 
προστασίας που περιέχει μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο
για τη δυνατότητα που έχει να ζητήσει την 
έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
εφόσον προτίθεται να μεταβεί σε άλλο 
κράτος μέλος. Η αρχή συμβουλεύει το 
προστατευόμενο πρόσωπο να υποβάλει την 
αίτηση προ της εξόδου του από το έδαφος 

3. Όταν μια εκδίδει μέτρο προστασίας που 
περιέχει μία ή περισσότερες από τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2, ενημερώνει τη στιγμή της 
έκδοσης το προστατευόμενο πρόσωπο ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον κηδεμόνα ή 
τον επίτροπό του με οποιονδήποτε 
ενδεδειγμένο τρόπο σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό της 
δίκαιο για τη δυνατότητα που έχει να 
ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής 
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του κράτους έκδοσης. προστασίας εφόσον αποφασίσει να 
εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε 
άλλο κράτος μέλος ή αποφασίσει να 
παραμείνει ή ήδη παραμένει στην 
επικράτεια άλλου κράτους μέλους. Η αρχή 
συμβουλεύει το προστατευόμενο πρόσωπο 
να υποβάλει την αίτηση προ της εξόδου 
του από το έδαφος του κράτους έκδοσης, 
και ενημερώνει το προστατευόμενο 
πρόσωπο για τη δυνατότητα που έχει να 
ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας στο κράτος εκτέλεσης.

Or. es

Τροπολογία 160
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Η αρχή η οποία εκδίδει μέτρο 
προστασίας που περιέχει μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
για τη δυνατότητα που έχει να ζητήσει την 
έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
εφόσον προτίθεται να μεταβεί σε άλλο 
κράτος μέλος. 

3. Η αρχή η οποία εκδίδει μέτρο 
προστασίας που περιέχει μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον κηδεμόνα ή 
τον επίτροπό του με οποιονδήποτε 
ενδεδειγμένο τρόπο σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό της 
δίκαιο για τη δυνατότητα που έχει να 
ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας εφόσον αποφασίσει να 
εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε 
άλλο κράτος μέλος ή αποφασίσει να 
παραμείνει ή ήδη παραμένει στην 
επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

Η αρχή συμβουλεύει το προστατευόμενο 
πρόσωπο να υποβάλει την αίτηση προ της 
εξόδου του από το έδαφος του κράτους 
έκδοσης.

Η αρχή ενημερώνει το προστατευόμενο 
πρόσωπο για να υποβάλει την αίτηση προ 
της εξόδου του από το έδαφος του κράτους 
έκδοσης. Το ενημερώνει επίσης για τη 
δυνατότητα που έχει να υποβάλει την 
αίτηση αυτή ενώ διαμένει ή ενώ διαμένει 
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ήδη στο κράτος εκτέλεσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 41, όπως είναι τώρα διατυπωμένη, δεν έχει πραγματικά νόημα : ισοδυναμεί με το 
να πει ότι το κράτος εκτέλεσης είναι αρμόδιο να εκδώσει μια απόφαση ευρωπαϊκής εντολής. 
Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί η τελευταία φράση της τροπολογίας.

Τροπολογία 161
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 (καθίσταται άρθρο 5 – παράγραφος 1)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Η αρχή η οποία εκδίδει μέτρο 
προστασίας που περιέχει μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
για τη δυνατότητα που έχει να ζητήσει την 
έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
εφόσον προτίθεται να μεταβεί σε άλλο 
κράτος μέλος. Η αρχή συμβουλεύει το 
προστατευόμενο πρόσωπο να υποβάλει την 
αίτηση προ της εξόδου του από το έδαφος 
του κράτους έκδοσης.

1. Μια αρχή κράτους μέλους η οποία 
εκδίδει μέτρο προστασίας που περιέχει μία 
ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον κηδεμόνα ή 
τον επίτροπό του με οποιονδήποτε 
ενδεδειγμένο τρόπο σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό της 
δίκαιο για τη δυνατότητα που έχει να 
ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας σε περίπτωση που 
αποφασίσει να εγκατασταθεί ή έχει ήδη 
εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος ή 
αποφασίσει να παραμείνει ή ήδη 
παραμένει στην επικράτεια άλλου 
κράτους μέλους. Η αρχή συμβουλεύει το 
προστατευόμενο πρόσωπο να υποβάλει την 
αίτηση προ της εξόδου του από το έδαφος 
του κράτους έκδοσης ενώ παράλληλα 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
ως προς τη δυνατότητά του να ζητήσει 
την έκδοση της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας στο κράτος εκτέλεσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μετακινήθηκε από το άρθρο 5(3) στην αρχή του άρθρου. Για λόγους ευκρίνειας, οι παράγραφοι 
του άρθρου 5 πρέπει να αναδιαταχθούν ώστε να φαίνεται καθαρότερα η χρονική σειρά της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 162
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3α. Πριν από την έκδοση ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας, προσφέρονται στο 
πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο το 
δικαίωμα ακρόασης και το δικαίωμα 
αμφισβήτησης του μέτρου προστασίας, 
εφόσον τα δικαιώματα αυτά δεν του είχαν 
δοθεί κατά τη διαδικασία η οποία 
οδήγησε στην έκδοση του μέτρου 
προστασίας.

Or. de

Τροπολογία 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(β) η χρήση τυχόν τεχνικών συστημάτων 
που, ενδεχομένως, παρασχέθηκαν στο 
προστατευόμενο πρόσωπο για να προβεί 
στην άμεση επιβολή του μέτρου 
προστασίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση·

(β) η χρήση κάθε τυχόν τεχνικού 
συστήματος που, ενδεχομένως,
παρασχέθηκε στο προστατευόμενο 
πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί 
κίνδυνο, για να προβεί στην άμεση 
εκτέλεση του μέτρου προστασίας, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση·

Or. en
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Τροπολογία 164
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γα) το όνομα, τη διεύθυνση, τους 
αριθμούς τηλεφώνου και 
τηλεομοιοτυπίας, και την διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αρμόδιας 
ή των αρμοδίων αρχών του κράτους 
εκτέλεσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τροποποιεί την τροπολογία 45. Όντως, η μνεία που γίνεται σε πολλές τροπολογίες 
περί της δυνατότητας να είναι περισσότερα του ενός κράτη οι αποδέκτες της ίδιας ευρωπαϊκής 
απόφασης για παροχή προστασίας μπορεί να αυξήσει τη σύγχυση ως προς το μέτρο αυτό. Δεν 
είναι πολύ λογικό, μια ευρωπαϊκή απόφαση παροχής προστασίας να μπορεί να είναι εκτελεστή 
σε περισσότερα του ενός κράτη ταυτόχρονα. Εξ ορισμού, ένα πρόσωπο μπορεί να βρίσκεται 
μόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης κάθε φορά. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι ένα διμερές 
μέτρο. Δεν χωρεί λοιπόν ο πληθυντικός εδώ. Αφού υπάρχει ένα μόνο κράτος έκδοσης, θα 
υπάρχει ένα μόνο κράτος εκτέλεσης. Για την νομική αποτελεσματικότητα του νέου αυτού 
μέτρου, πρέπει να διευκρινισθούν όσο το δυνατόν καλύτερα το νομικό καθεστώς και το πεδίο 
εφαρμογής.

Τροπολογία 165
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(γα) όπου χρειαστεί, το όνομα, τη 
διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και 
τηλεομοιοτυπίας και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ή των 
αρμοδίων αρχών οποιουδήποτε άλλου 
κράτους εκτέλεσης όπου είχαν 
προηγουμένως ληφθεί μέτρα προστασίας 
δυνάμει ευρωπαϊκών εντολών 
προστασίας θεμελιωμένων στο ίδιο 
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βασικό μέτρο προστασίας, ή όπου η 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι 
ταυτόχρονα υπό έκδοση.

Or. en

Τροπολογία 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο δ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δ) τον προσδιορισμό του μέτρου
προστασίας βάσει του οποίου εκδόθηκε η 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας·

(δ) τον προσδιορισμό (π.χ. τον αριθμό και 
την ημερομηνία) της νομικής πράξης που 
περιέχει το μέτρο προστασίας βάσει του 
οποίου εκδόθηκε η ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 167
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο στ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(στ) τις υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο του μέτρου 
προστασίας στο οποίο βασίζεται η 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στο 
πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο, τη 
διάρκειά του και τη σαφή αναφορά ότι η 
παραβίασή τους αποτελεί ποινικό 
αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους έκδοσης ή, άλλως, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή·

(στ) (στ) τις υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο του μέτρου 
προστασίας στο οποίο βασίζεται η 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στο 
πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο, τη 
διάρκειά του και την αναφορά της 
οποιασδήποτε ποινής ή κύρωσης που 
μπορεί να επιβληθεί δυνάμει της 
νομοθεσίας του κράτους έκδοσης, σε 
περίπτωση παραβίασης των σχετικών 
υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή αντιστοιχεί καλύτερα σε καταστάσεις όπου η νομοθεσία ενός κράτους μέλους 
προβλέπει κλιμάκωση ποινών και όπου η συγκεκριμένη ποινή ορίζεται από τις αρχές μόνο μετά 
την παραβίαση.

Τροπολογία 168
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(ηα) τη διεύθυνση, το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου ή 
κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας του 
προσώπου που προκαλεί κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(θα) αμφότερα το κράτος έκδοσης και το 
κράτος εκτέλεσης, αναλόγως της 
περίπτωσης, με πλήρη σεβασμό προς την 
ελευθερία της έκφρασης, ενθαρρύνουν τα 
μέσα ενημέρωσης και τους 
δημοσιογράφους να υιοθετούν 
αυτορρυθμιστικά μέτρα για να 
διασφαλίζουν την προστασία της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των 
θυμάτων στο πλαίσιο του έργου της 
ενημέρωσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα θύμα που ζητεί μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας μπορεί να είναι δημόσια γνωστό είτε στο 
κράτος έκδοσης είτε στο κράτος εκτέλεσης. Για να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων 
των θυμάτων, τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν επίγνωση του ευαίσθητου χαρακτήρα της 
δημοσιοποίησης ή δημοσίευσης στοιχείων από τυχόν ευρωπαϊκή εντολή προστασίας που αφορά 
αυτό το θύμα.

Τροπολογία 170
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης, το πράττει με 
οποιοδήποτε μέσο μπορεί να αποδειχθεί 
εγγράφως ώστε να δύναται η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
διαπιστώσει τη γνησιότητά της.

1. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης, το πράττει με 
οποιοδήποτε μέσο μπορεί να αποδειχθεί 
εγγράφως ώστε να δύναται η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
διαπιστώσει τη γνησιότητά της. Βάσει του 
άρθρου 4α θα προτιμηθεί η διαδικασία 
της κοινοποίησης πως η εντολή και τα 
πρόσωπα που αυτή αφορά έχουν 
καταγραφεί στις περιγραφόμενες στο εν 
λόγω άρθρο βάσεις δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 171
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης, το πράττει με 
οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί 

1. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης, το πράττει με 
οποιοδήποτε μέσο μπορεί να αποδειχθεί 
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εγγράφως ώστε να δύναται η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
διαπιστώσει τη γνησιότητά της.

εγγράφως ώστε να δύναται η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
διαπιστώσει τη γνησιότητά της. Όλες οι 
κοινοποιήσεις πρέπει επίσης να γίνονται 
απευθείας μεταξύ των προαναφερομένων 
αρμοδίων αρχών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την λογική διευκρίνιση της διαδικασίας.

Τροπολογία 172
Nathalie Griesbeck

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης, το πράττει με 
οποιοδήποτε μέσο μπορεί να αποδειχθεί 
εγγράφως ώστε να δύναται η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
διαπιστώσει τη γνησιότητά της.

1. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης, το πράττει με 
οποιοδήποτε μέσο μπορεί να αποδειχθεί 
εγγράφως ώστε να δύναται η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
διαπιστώσει τη γνησιότητά της. Όλη η 
επίσημη επικοινωνία θα πρέπει επίσης να 
διενεργείται απευθείας μεταξύ των 
προαναφερομένων αρμοδίων αρχών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τροποποιεί την τροπολογία 49. Όντως, η μνεία που γίνεται σε πολλές τροπολογίες 
περί της δυνατότητας να είναι περισσότερα του ενός κράτη οι αποδέκτες της ίδιας ευρωπαϊκής 
απόφασης για παροχή προστασίας μπορεί να αυξήσει τη σύγχυση ως προς το μέτρο αυτό. Δεν 
είναι πολύ λογικό, μια ευρωπαϊκή απόφαση παροχής προστασίας να μπορεί να είναι εκτελεστή 
σε περισσότερα του ενός κράτη ταυτόχρονα. Εξ ορισμού, ένα πρόσωπο μπορεί να βρίσκεται 
μόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης κάθε φορά. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι ένα διμερές 
μέτρο. Δεν χωρεί λοιπόν ο πληθυντικός εδώ. Αφού υπάρχει ένα μόνο κράτος έκδοσης, θα 
υπάρχει ένα μόνο κράτος εκτέλεσης. Για την νομική αποτελεσματικότητα του νέου αυτού 
μέτρου, πρέπει να διευκρινισθούν όσο το δυνατόν καλύτερα το νομικό καθεστώς και το πεδίο 
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εφαρμογής.

Τροπολογία 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(1α) Τα αναγκαία μέτρα, όπως η 
δυνατότητα να ζητηθούν πληροφορίες 
στο κράτος εκτέλεσης στη γλώσσα που 
ομιλεί το θύμα, κάτι που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη προκειμένου να μειωθούν οι 
δυσχέρειες επικοινωνίας με το θύμα σε 
ό,τι αφορά την κατανόηση των μέτρων 
προστασίας από το θύμα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ πιθανό, τα θύματα που προτίθενται να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα γλώσσας με τις αρχές του κράτους εκτέλεσης. Είναι σημαντικό για 
το θύμα να μειωθούν αυτά τα εμπόδια.

Τροπολογία 174
Barbara Matera

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Εάν η αρμόδια αρχή είτε του κράτους 
εκτέλεσης είτε του κράτους έκδοσης δεν 
είναι γνωστή στην αρμόδια αρχή του 
άλλου κράτους, η τελευταία αυτή αρχή 
διεξάγει όλες τις αναγκαίες έρευνες, 
μεταξύ άλλων, μέσω των σημείων επαφής 
του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, το 
οποίο δημιουργήθηκε με την κοινή δράση 
98/428/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 1998, για τη δημιουργία 

2. Εάν η αρμόδια αρχή είτε του κράτους ή 
των κρατών εκτέλεσης είτε του κράτους ή 
των κρατών έκδοσης δεν είναι γνωστή 
στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους, η 
τελευταία αυτή αρχή διεξάγει όλες τις 
αναγκαίες έρευνες, από τον κατάλογο που 
έχει διαβιβαστεί στη Γενική Γραμματεία 
του Συμβουλίου και στην Επιτροπή, μέχρι 
και μεταξύ άλλων, μέσω των σημείων 
επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού 
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ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, του 
εθνικού μέλους της Eurojust ή του εθνικού 
συστήματος του οικείου κράτους για το 
συντονισμό της Eurojust, προκειμένου να 
αποκτήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Δικτύου, το οποίο δημιουργήθηκε με την 
κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 29ης Ιουνίου 1998, για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, του 
εθνικού μέλους της Eurojust ή του εθνικού 
συστήματος του οικείου κράτους για το 
συντονισμό της Eurojust, προκειμένου να 
αποκτήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Or. it

Τροπολογία 175
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Όταν μια αρχή του κράτους εκτέλεσης, 
η οποία έχει παραλάβει ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας, δεν έχει αρμοδιότητα να την 
αναγνωρίσει, η εν λόγω αρχή διαβιβάζει 
αυτεπαγγέλτως την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή.

3. Όταν μια αρχή του κράτους εκτέλεσης, 
η οποία έχει παραλάβει ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας, δεν έχει αρμοδιότητα να την 
αναγνωρίσει, η εν λόγω αρχή διαβιβάζει 
αυτεπαγγέλτως την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας στην αρμόδια αρχή και 
ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης σχετικά, με 
οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να 
αποτελέσει έγγραφη απόδειξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για μια λογική διευκρίνιση.

Τροπολογία 176
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(α) άμα τη παραλαβή ευρωπαϊκής εντολής (α) άμα τη παραλαβή ευρωπαϊκής εντολής 



AM\824371EL.doc 61/93 PE445.751v01-00

EL

προστασίας που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 7, αναγνωρίζει την εντολή και 
λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, όλα τα 
μέτρα που είναι διαθέσιμα σε παρόμοια 
περίπτωση, βάσει του εθνικού της δικαίου, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
προστασία του προστατευόμενου 
προσώπου, εκτός αν αποφασίσει να 
επικαλεσθεί έναν από τους λόγους μη 
αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
9·

προστασίας που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 7, αναγνωρίζει πάραυτα την 
εντολή και λαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο 
που διασφαλίζει τη συνέχιση της 
προστασίας σε παρόμοια περίπτωση, 
βάσει του εθνικού της δικαίου, εκτός αν
αποφασίσει να επικαλεσθεί έναν από τους 
λόγους μη αναγνώρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 9· στο πλαίσιο αυτό, τα 
λαμβανόμενα από την αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης μέτρα πρέπει να 
αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο 
στα αρχικώς εκδοθέντα μέτρα 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 177
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(α) άμα τη παραλαβή ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 7, αναγνωρίζει την εντολή και 
λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, όλα τα 
μέτρα που είναι διαθέσιμα σε παρόμοια 
περίπτωση, βάσει του εθνικού της δικαίου, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστασία 
του προστατευόμενου προσώπου, εκτός αν 
αποφασίσει να επικαλεσθεί έναν από τους 
λόγους μη αναγνώρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 9·

(α) άμα τη παραλαβή ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας που διαβιβάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 7, αναγνωρίζει την εντολή και 
λαμβάνει απόφαση για την έγκριση κάθε 
μέτρου που είναι διαθέσιμο σε παρόμοια 
περίπτωση, βάσει της εθνικής της 
νομοθεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η προστασία του προστατευόμενου 
προσώπου, εκτός αν αποφασίσει να 
επικαλεσθεί έναν από τους λόγους μη 
αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
9· Τα εγκρινόμενα μέτρα και το 
παρεχόμενο στο προστατευόμενο 
πρόσωπο επίπεδο προστασίας πρέπει να 
αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο 
στους κανόνες και τις αρχές της εθνικής 
νομοθεσίας του κράτους εκτέλεσης, παρά 
στο μέτρο προστασίας που έχει εγκριθεί 
στο κράτος έκδοσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τούτο είναι αντίθετο προς την τροπολογία των εισηγητριών. Εδώ, η προτεραιότητα δίδεται στην 
εθνική νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, με έμφαση στην ανεύρεση αντίστοιχου μέτρου 
προστασίας στο εθνικό πλαίσιο.  Η αμοιβαία αναγνώριση και συνεργασία βασίζεται εδώ στους 
κανόνες και τις αρχές του κάθε κράτους μέλους και εστιάζεται περισσότερο στην αμοιβαία 
αναγνώριση αποφάσεων και νομικών πράξεων που επιβάλλουν ένα μέτρο προστασίας παρά 
στον αμοιβαίο ανταγωνισμό των διαθέσιμων νομικών μέσων. Η αντίθετη θεώρηση -
αντιστοίχιση με το εθνικό έννομο σύστημα- θα φανέρωνε μια αυξανόμενη μεταφορά στο κράτος 
έκδοσης της δικαστικής ευχέρειας για τους μηχανισμούς ελέγχου και de facto, μια ανάγκη 
ουσιώδους εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών. Θα σήμαινε εν ολίγοις σοβαρές δυσκολίες 
σε καταστάσεις όπου, λόγω διαφορών στα νομικά συστήματα, τα αντίστοιχα μέτρα απλώς δεν 
θα ήταν νομικώς διαθέσιμα.

Τροπολογία 178
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(αα) ενημερώνει την αρμόδια αρχή του 
κράτους έκδοσης για τις προθεσμίες που 
ορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης προκειμένου να καταρτισθεί 
μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν μη αναγνώριση μιας 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 179
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(β) ενημερώνει το πρόσωπο που προκαλεί 
τον κίνδυνο, εφόσον είναι σκόπιμο, για 
κάθε μέτρο που λαμβάνεται στο κράτος 
εκτέλεσης·

(β) ενημερώνει το πρόσωπο που προκαλεί 
τον κίνδυνο, εφόσον είναι σκόπιμο, για 
κάθε μέτρο που λαμβάνεται στο κράτος 
εκτέλεσης, αποφεύγοντας την 
κοινοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας 
που θα εξέθετε το προστατευόμενο 
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πρόσωπο, όπως π.χ. τη διεύθυνσή του ή 
άλλα στοιχεία επικοινωνίας, υπό τον όρο 
ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 
περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις ή 
απαγορεύσεις που επιβάλλονται ως 
εκτελεστικό μέτρο στο πρόσωπο που 
προκαλεί κίνδυνο,

Or. en

Τροπολογία 180
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(βα) ενημερώνει το πρόσωπο που 
προκαλεί τον κίνδυνο, την αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης και το 
προστατευόμενο πρόσωπο, για κάθε 
μέτρο που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή του 
εδαφίου α), αποφεύγοντας, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να ανακοινώσει τη διεύθυνση ή 
άλλα στοιχεία επικοινωνίας του 
προστατευόμενου προσώπου που 
ενδέχεται να το εκθέσουν σε κίνδυνο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται εδώ για ένα συνταγματικώς επιβεβλημένο μέτρο· την προστασία του θύματος.

Τροπολογία 181
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(βα) σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
του κράτους εκτέλεσης επικαλεσθεί 
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οποιαδήποτε από τις περιστάσεις μη 
αναγνώρισης που προβλέπονται στο 
άρθρο 9, η αντίστοιχη απόφαση 
κοινοποιείται αμέσως στο κράτος 
έκδοσης και στο προστατευόμενο 
πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο, 
κηδεμόνα ή επίτροπό του, μαζί με μια 
πλήρη επεξήγηση των λόγων που 
οδήγησαν στη χρήση της διάταξης περί 
μη αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία 182
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(βα) η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση το προστατευόμενο 
πρόσωπο εάν, δυνάμει της εθνικής της 
νομοθεσίας, έχει εκπνεύσει η μέγιστη 
χρονική διάρκεια των μέτρων που είχαν 
εγκριθεί σε εκτέλεση της ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 183
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(ββ) ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 
αρχή του κράτους έκδοσης με κάθε τρόπο 
που συνιστά έγγραφη απόδειξη και της 
ορίζει προθεσμία για να της παράσχει τις 
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πληροφορίες που λείπουν, εάν θεωρήσει 
ότι οι διαβιβασθείσες με την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας βάσει του άρθρου 6 
πληροφορίες είναι ελλειπείς·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την προθεσμία επιταχύνεται η διαδικασία.

Τροπολογία 184
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(ββ) η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση το προστατευόμενο 
πρόσωπο εάν, δυνάμει της εθνικής της 
νομοθεσίας, έχει εκπνεύσει η μέγιστη 
χρονική διάρκεια των μέτρων που είχαν 
εγκριθεί σε εκτέλεση της ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 185
Salvatore Iacolino

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

δα) εγκρίνει κάθε μέτρο ώστε, κατά την 
εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας να διασφαλιστεί ομοίως η 
οικογενειακή ενότητα του προσώπου που 
είναι αποδέκτης του μέτρου.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις που αφορούν τον αποδέκτη του μέτρου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
οικογενειακή ενότητα και τη συνακόλουθη ανάγκη προστασίας του οικογενειακού πυρήνα, έστω 
κι αν δεν είναι επισήμως ανεγνωρισμένη η παρουσία παιδιών. 

Τροπολογία 186
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης και το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τα μέτρα 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λογική συνέπεια μετά την τροπολογία 5 του Manfred Weber.

Τροπολογία 187
Barbara Matera

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης και το προστατευόμενο πρόσωπο 
για τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
ενημερώνει αμέσως το πρόσωπο που 
προκαλεί τον κίνδυνο, την αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης και το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τα μέτρα 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο διατηρώντας μυστικά τα στοιχεία 
επικοινωνίας που αφορούν το 
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προστατευόμενο άτομο.

Or. it

Τροπολογία 188
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης και το προστατευόμενο πρόσωπο 
για τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το 
πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο, την 
αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τα μέτρα 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο αποφεύγοντας παράλληλα όπου 
χρειαστεί την κοινοποίηση της 
διεύθυνσης ή άλλων στοιχείων 
επικοινωνίας που αφορούν το 
προστατευόμενο άτομο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απόλυτη ανάγκη, το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο να γνωρίζει το περιεχόμενο του 
μέτρου προστασίας. Εάν η περιοριστική εντολή περιλαμβάνει απαγόρευση εισόδου στην 
κατοικία του προστατευομένου προσώπου, η εγκριθείσα απόφαση πρέπει να αναφέρει τη 
διεύθυνση του προστατευομένου προσώπου. Το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο πρέπει να 
ενημερωθεί για την απόφαση, ώστε να γνωρίζει τι δεν επιτρέπεται να κάνει.

Τροπολογία 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης και το προστατευόμενο πρόσωπο 

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το 
πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο, την 
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για τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τα μέτρα 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο αποφεύγοντας παράλληλα την 
κοινοποίηση της διεύθυνσης ή άλλων 
στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν το 
προστατευόμενο άτομο. Στο πρόσωπο 
που προκαλεί τον κίνδυνο πρέπει να δοθεί 
η δυνατότητα να προσφύγει κατά των 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κειμένου απαιτεί να ενημερωθεί το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο για το 
περιεχόμενο της νέας εντολής που εκδόθηκε στο κράτος μέλος έκδοσης, αλλά δεν του επιτρέπει 
να προσφύγει κατ΄αυτής. Είναι πιθανό, το κράτος μέλος εκτέλεσης να επιβάλει εντολή μη 
συμβατή προς την Ευρωπαϊκή  Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, μια 
ισπανική εντολή μπορεί να λέει "δεν επιτρέπεται να έρθετε στη Βαρκελώνη" και η βρετανική 
εντολή να λέει "δεν επιτρέπεται να έρθετε στο Λονδίνο". Αλλά το πρόσωπο αυτό εργάζεται στο 
Λονδίνο, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ευρύ και δυσανάλογο: θα παραβίαζε τα δικαιώματα του 
άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα πρέπει το εν λόγω 
πρόσωπο να μπορεί να προσφύγει κατά των δυο μέτρων και όχι μόνο κατά του πρώτου εξ 
αυτών.

Τροπολογία 190
Γεώργιος Παπανικολάου,Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 8α 

Πρόληψη, ενημερωτικές εκστρατείες και 
κατάρτιση 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγεται η 
βία κατά προσώπων.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα, όπως εκστρατείες 
ενημέρωσης και αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικά και 
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εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο σε συνεργασία με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη 
δυνατότητα έκδοσης της ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας καθώς και τον 
περιορισμό του κινδύνου να γίνουν 
ορισμένα άτομα θύματα βίας. Τα θύματα 
βίας πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν περιπτώσεις παρενόχλησής 
τους, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας.
3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των δικαστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων αρχών που ενδέχεται να 
έρθουν σε επαφή με θύματα και δυνητικά 
θύματα, προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη 
βοήθεια και ψυχολογική στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 8α
Πρόληψη, ενημερωτικές εκστρατείες και 

κατάρτιση
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγεται η 
βία κατά προσώπων.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα, όπως εκστρατείες 
ενημέρωσης και αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων πρόληψης 
και προειδοποίησης του προσώπου που 
προκαλεί τον κίνδυνο, εφόσον κρίνεται 
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σκόπιμο σε συνεργασία με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τη δυνατότητα έκδοσης της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας καθώς 
και τον περιορισμό του κινδύνου να 
γίνουν ορισμένα άτομα θύματα βίας.
3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των δικαστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων αρχών που ενδέχεται να 
έρθουν σε επαφή με θύματα και δυνητικά 
θύματα, προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη 
στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 192
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 8α
Πρόληψη, ενημερωτικές εκστρατείες και 

κατάρτιση
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα, όπως εκστρατείες 
ενημέρωσης και αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο σε συνεργασία με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη 
δυνατότητα έκδοσης της ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας καθώς και τον 
περιορισμό του κινδύνου να γίνουν 
ορισμένα άτομα θύματα βίας.
2. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των δικαστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων αρχών που ενδέχεται να 
έρθουν σε επαφή με θύματα, προκειμένου 
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να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την 
κατάλληλη στήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να απαλειφθεί το "και δυνητικά θύματα", στην τροπολογία 57 των εισηγητριών, 
επειδή δεν δίδεται ορισμός και επιτρέπονται έτσι οι αυθαίρετες ερμηνείες.

Τροπολογία 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 8α

Πρόληψη, ενημερωτικές εκστρατείες και 
κατάρτιση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγεται η 
βία κατά προσώπων.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα, όπως εκστρατείες 
ενημέρωσης και αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων πρόληψης 
και αποκατάστασης του προσώπου που 
προκαλεί τον κίνδυνο, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο σε συνεργασία με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τη δυνατότητα έκδοσης της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας καθώς 
και τον περιορισμό του κινδύνου να 
γίνουν ορισμένα άτομα θύματα βίας.
3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική 
επιμόρφωση των δικαστικών αρχών και 
άλλων αρμόδιων αρχών που ενδέχεται να 
έρθουν σε επαφή με θύματα και δυνητικά 
θύματα, προκειμένου να έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη 
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στήριξη.
4. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν τις αναγκαίες δράσεις για τη 
λειτουργία ενός κοινού και δωρεάν 
τηλεφωνικού αριθμού που θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την παροχή
πληροφοριών και βοήθειας στα θύματα 
βίας οφειλόμενης σε λόγους φύλου.

Or. es

Τροπολογία 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Κάθε άρνηση αναγνώρισης 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
αιτιολογείται.

1. Κάθε άρνηση αναγνώρισης ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας αιτιολογείται. Το 
προστατευόμενο πρόσωπο πρέπει να 
ακουσθεί πριν αποφασισθεί η άρνηση 
αναγνώρισης.

Or. es

Τροπολογία 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(α) η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δεν 
είναι πλήρης ή δεν ολοκληρώθηκε εντός 
της προθεσμίας που έχει ορίσει η αρμόδια 
αρχή του κράτους εκτέλεσης·

(α) η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
επανειλημμένα δεν είναι πλήρης ή 
επεστράφη για τυπικούς λόγους ή δεν 
ολοκληρώθηκε εντός της λογικής 
προθεσμίας που έχει ορίσει η αρμόδια 
αρχή του κράτους εκτέλεσης·

Or. es



AM\824371EL.doc 73/93 PE445.751v01-00

EL

Τροπολογία 196
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(α) η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δεν 
είναι πλήρης ή δεν ολοκληρώθηκε εντός 
της προθεσμίας που έχει ορίσει η αρμόδια 
αρχή του κράτους εκτέλεσης·

(α) η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δεν 
είναι πλήρης και δεν ολοκληρώθηκε εντός 
μιας λογικής προθεσμίας που έχει ορίσει η 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης·

Or. en

Τροπολογία 197
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δα) το μέτρο προστασίας αφορά πράξη η 
οποία δεν συνιστά αξιόποινη πράξη 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για μια συμπεριφορά μη ποινικώς κολάσιμη στο κράτος εκτέλεσης, δεν υπάρχει υποχρέωση 
ενεργειών.

Τροπολογία 198
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δβ) η εθνική νομοθεσία του κράτους 
εκτέλεσης δεν προβλέπει τη λήψη μέτρων 
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προστασίας στο πλαίσιο ποινικών 
διώξεων·

Or. de

Τροπολογία 199
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δγ) η ποινική δίωξη κατά του προσώπου 
που προκαλεί τον κίνδυνο για την πράξη 
ή τη συμπεριφορά σε σχέση με την οποία 
έχει εκδοθεί το μέτρο προστασίας έχει 
παραγραφεί σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους εκτέλεσης, όταν η πράξη ή 
συμπεριφορά εμπίπτει στην δικαιοδοσία 
του δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία 200
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(δδ) το μέτρο προστασίας σχετίζεται με 
ποινικό αδίκημα το οποίο σύμφωνα με το 
δίκαιο του κράτους εκτέλεσης θεωρείται 
ότι έχει διαπραχθεί εν όλω ή κατά 
ουσιώδες μέρος στο έδαφός του.

Or. de
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Τροπολογία 201
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
του κράτους εκτέλεσης αρνείται να 
αναγνωρίσει ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, 
στοιχεία α) και β), παρέχει αμέσως και 
αυτομάτως στις αρχές του κράτους 
έκδοσης όπως και στο προστατευόμενο 
πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο, 
κηδεμόνα ή επίτροπό του σαφείς και 
κατανοητές οδηγίες για την άσκηση 
ενδίκων μέσων ή προσφυγής κατά της 
αρνητικής απόφασης και, εάν χρειαστεί, 
ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο 
σχετικά με τη δυνατότητα που έχει να 
ζητήσει τη θέσπιση μέτρου προστασίας 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
κράτους εκτέλεσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ένδικο μέσο, εάν είναι διαθέσιμο, πρέπει να γνωστοποιείται στις αρχές έκδοσης όπως και 
στο προστατευόμενο πρόσωπο αμέσως μετά από μια άρνηση, πριν ενημερωθεί το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τις δυνατότητες διεξαγωγής νέας δίκης στο κράτος εκτέλεσης 
κατά του προσώπου που προκαλεί τον κίνδυνο. Η παράγραφος αυτή τοποθετήθηκε στην 
παράγραφο 9 επειδή η εφαρμογή της είναι άμεση συνέπεια της άρνησης την οποία προβλέπει το 
άρθρο αυτό.
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Τροπολογία 202
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3α. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης αρνείται να αναγνωρίσει 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας σε 
εφαρμογή ενός εκ των λόγων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2, ενημερώνει, 
όταν κρίνεται απαραίτητο, το 
προστατευόμενο πρόσωπο για τη 
δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση 
μέτρου προστασίαςποινικής ή αστικής 
φύσης δυνάμει της εθνικής του 
νομοθεσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμπληρωματική διάταξη για να περιοριστούμε στα μέτρα προστασίας ποινικής φύσης.

Τροπολογία 203
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 9α

Αίτηση επανεξέτασης
Το θύμα του οποίου η αίτηση έκδοσης 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
απορρίφθηκε, πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει επανεξέταση.

Or. en
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Τροπολογία 204
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 9α

Ισχύον δίκαιο και αρμοδιότητα στο 
κράτος εκτέλεσης

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης είναι αρμόδια να εκδίδει και να 
επιβάλλει μέτρα στο κράτος αυτό μετά 
την αναγνώριση ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας. Το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης ισχύει στην έκδοση και 
εκτέλεση της απόφασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 8, παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
την άσκηση προσφυγής κατά των 
αποφάσεων που εκδίδονται στο κράτος 
εκτέλεσης σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
εντολή προστασίας. 
2. Σε περίπτωση παραβίασης ενός ή 
περισσοτέρων από τα μέτρα προστασίας 
που έχει λάβει η αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης μετά την αναγνώριση 
μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, η 
εν λόγω αρχή αποκτά αρμοδιότητα για 
να: 
α) επιβάλλει ποινικές κυρώσεις και 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο ως αποτέλεσμα 
της παραβίασης του μέτρου αυτού, 
εφόσον πρόκειται για αξιόποινη πράξη 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης· 
β) λαμβάνει αποφάσεις μη ποινικού 
χαρακτήρα που έχουν σχέση με την 
παραβίαση·
γ) λαμβάνει οποιοδήποτε επείγον και 
προσωρινό μέτρο ώστε να τερματιστεί η 
παραβίαση, κατά περίπτωση, εν αναμονή 
μεταγενέστερης απόφασης του κράτους 
έκδοσης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πλήρης και συνεκτική ρύθμιση της αρμοδιότητας και του εφαρμοστέου δικαίου· τονίζεται η 
αρμοδιότητα του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία 205
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(α) την ανανέωση, επανεξέταση και 
απόσυρση του μέτρου προστασίας,

(α) την ανανέωση, επανεξέταση, 
τροποποίηση, ανάκληση και απόσυρση 
του μέτρου προστασίας στο οποίο 
θεμελιώνεται η ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας και, επακολούθως, της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα που το άρθρο αυτό αναγνωρίζει αφορά το 
αρχικό μέτρο προστασίας και όχι ένα μέτρο που λαμβάνει το κράτος εκτέλεσης.

Τροπολογία 206
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(1α) Εάν το θύμα φύγει από το κράτος 
εκτέλεσης και επιστρέψει στο κράτος 
έκδοσης, το κράτος έκδοσης συνεχίζει να 
παρέχει στο θύμα τα μέτρα προστασίας 
που αυτό το κράτος είχε αρχικώς εκδόσει.

Or. en
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Τροπολογία 207
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Εφόσον δικαστική απόφαση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης-
πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
έχει ήδη διαβιβασθεί σε άλλο κράτος 
μέλος, οι μεταγενέστερες αποφάσεις 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις των εν λόγω αποφάσεων-
πλαισίων.

3. Εφόσον δικαστική απόφαση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης-
πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος μέλος 
ή διαβιβάστηκε σε αυτό μετά την έκδοση 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, οι 
μεταγενέστερες αποφάσεις λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των εν 
λόγω αποφάσεων-πλαισίων.

Or. de

Τροπολογία 208
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3α. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση 
την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
για οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Or. de
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Τροπολογία 209
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3β. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης έχει ανακαλέσει ή 
αποσύρει την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 
1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή του 
κράτους εκτέλεσης τερματίζει τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1, μόλις λάβει τη δέουσα 
κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του 
κράτους έκδοσης.

Or. de

Τροπολογία 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3γ. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης έχει τροποποιήσει 
την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο 
α), η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης, ανάλογα με την περίπτωση:
(α) τροποποιεί τα μέτρα που έχει λάβει με 
βάση την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, 
ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 8·
(β) αρνείται να εκτελέσει την 
τροποποιημένη υποχρέωση ή απαγόρευση 
εάν δεν εμπίπτει στις κατηγορίες 
υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, εάν δε σέβεται 
τις επιθυμίες του θύματος ή είναι 
ασυμβίβαστη με την Ευρωπαϊκή 
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Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ή 
εάν οι πληροφορίες που διαβιβάζονται 
μαζί με την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 είναι 
ελλειπείς και δεν έχουν συμπληρωθεί 
εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κειμένου επιτρέπει στο κράτος έκδοσης να αλλάξει την εντολή προστασίας και 
απαιτεί από το κράτος εκτέλεσης να κάνει την ίδια αλλαγή. Όμως, παρ΄όλο ότι το θύμα είναι 
εκείνο που αποφασίζει στην αρχή της διαδικασίας να ζητήσει την έκδοση μιας ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα θελήσει την αναθεωρημένη έκδοση. Πρέπει σε 
εκείνη τη φάση να έχει μια επιλογή (και το κράτος εκτέλεσης δεν πρέπει να αναγκαστεί να 
εκτελέσει μια εντολή που το θύμα δεν επιθυμεί, και που πιθανόν να είναι αντίθετη προς την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Τροπολογία 211
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3γ. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
του κράτους έκδοσης τροποποιήσει την 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 στοιχείο α), η 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, 
ανάλογα με την περίπτωση
a) τροποποιεί τα μέτρα που έχει λάβει με 
βάση την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, 
ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 8· ή
β) αρνείται να εκτελέσει την 
τροποποιημένη υποχρέωση ή απαγόρευση 
εάν δεν εμπίπτει στις κατηγορίες 
υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 ή εάν οι 
πληροφορίες που διαβιβάζονται μαζί με 
την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι ελλιπείς και 
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δεν έχουν συμπληρωθεί εντός της 
προθεσμίας που έχει ορίσει η αρμόδια 
αρχή του κράτους εκτέλεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 2α.

Or. de

Τροπολογία 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
δύναται να ανακαλέσει την αναγνώριση 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας εφόσον 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το 
προστατευόμενο πρόσωπο έχει 
εγκαταλείψει οριστικά το έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης.

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
δύναται να διακόψει τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την εκτέλεση ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας:

(α) όταν το θύμα ζητεί τη διακοπή του 
μέτρου προστασίας ή η διακοπή του 
μέτρου προστασίας έχει ζητηθεί για να 
προστατευθούν τα δικαιώματα 
οποιουδήποτε προσώπου σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και ο παραπάνω συλλογισμός: το θύμα μπορεί να αλλάξει γνώμη και να θέλει άλλο την 
εντολή προστασίας (π.χ. μπορεί να συμφιλιωθεί με τον πρώην σύντροφο και να θέλει να ζήσει 
μαζί του ξανά). Υπ΄αυτές τις συνθήκες, πρέπει το κράτος εκτέλεσης να μπορεί να ακυρώσει την 
εντολή.
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Τροπολογία 213
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 11
Λόγοι ανάκλησης της αναγνώρισης 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

διαγράφεται

Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
δύναται να ανακαλέσει την αναγνώριση 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας εφόσον 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το 
προστατευόμενο πρόσωπο έχει 
εγκαταλείψει οριστικά το έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης.

Or. de

Τροπολογία 214
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο) 

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 11α
Λόγοι ανάκλησης των μέτρων που έχουν 

ληφθεί βάσει ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης δύναται να ανακαλέσει τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την εκτέλεση 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας:
α) εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι 
το προστατευόμενο πρόσωπο δεν έχει την 
κατοικία του στο έδαφος του κράτους 
εκτέλεσης ή δεν διαμένει εκεί ή έχει 
εγκαταλείψει οριστικά το έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης, 
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β) όταν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
έχει παρέλθει η μέγιστη διάρκεια ισχύος 
των μέτρων που έχουν ληφθεί κατ' 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας, (γ)
γ) στην περίπτωση του άρθρου 10 
παράγραφος 3 στοιχείο γ).
(δ) εφόσον δικαστική απόφαση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της 
απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, μεταφέρεται στο κράτος 
εκτέλεσης μετά την αναγνώριση της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.
2. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης ενημερώνει πάραυτα την 
αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για 
την απόφαση αυτή.
3. Πριν από την ανάκληση των μέτρων 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
β), η αρμόδια αρχή του κράτους 
εκτέλεσης δύναται να καλέσει την 
αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης να 
παράσχει πληροφορίες για να αποφανθεί 
εάν η προστασία που παρέχεται δυνάμει 
της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
εξακολουθεί να αιτιολογείται υπό το φως 
των περιστάσεων της συγκεκριμένης 
υπόθεσης.Η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης απαντά αμέσως σε αυτή την 
πρόσκληση του κράτους εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης έχει έτσι περισσότερο ελεύθερο χώρο. Δημιουργείται 
έτσι συμβατότητα με άλλες νομικές πράξεις της ΕΕ.
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Τροπολογία 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται αμελλητί.

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
εκτελείται εντός 20 ημερών. Το 
προστατευόμενο πρόσωπο ενημερώνεται 
για την έκταση της περιόδου εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 216
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται αμελλητί.

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε ημερών.

Or. es

Τροπολογία 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται αμελλητί.

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
εκτελείται εντός 20 ημερών το αργότερο, 
αναλόγως του επείγοντος χαρακτήρα της 
κάθε περίπτωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία υποτίθεται ότι πρέπει να εφαρμόζεται και σε καταστάσεις όπου το προστατευόμενο 
πρόσωπο επιθυμεί να επισκεφθεί μιαν άλλη χώρα σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ακόμη και 
σε λιγότερο από 20 ημέρες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
ενεργούν κατεπειγόντως όποτε χρειαστεί, έστω κι αν προβλέπουμε μια συγκεκριμένη προθεσμία 
προκειμένου να αποφεύγουμε τις καθυστερήσεις. 

Τροπολογία 218
Salvatore Iacolino

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται αμελλητί.

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται αμελλητί και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
ημερών, διασφαλίζοντας με τη διορία 
εκτέλεσης της εντολής την αναγκαία 
προστασία του προσώπου που είναι 
αποδέκτης του μέτρου.

Or. it

Τροπολογία 219
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται αμελλητί.

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
αναγνωρίζεται αμελλητί, εξαιρέσει 
εκτάκτων καταστάσεων, ταξιδίων ή 
θανάτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να έχουν τα θύματα τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να μην περιορίζονται οι 
δραστηριότητές τους που σχετίζονται με απρόβλεπτα ταξίδια.
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Τροπολογία 220
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στους 
ενδιαφερομένους την απόφαση 
αναγνώρισης ή απόρριψης της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας την ίδια 
ημέρα που λαμβάνεται η απόφαση.

Or. es

Τροπολογία 221
Manfred Weber

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 13
Ισχύον δίκαιο

διαγράφεται

Οι αποφάσεις που λαμβάνει η αρμόδια 
αρχή του κράτους εκτέλεσης στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας διέπονται από το 
εθνικό της δίκαιο.

Or. de
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Τροπολογία 222
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους δεδομένα για να 
δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή 
στατιστική που, κατ΄ελάχιστον, θα 
περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό 
εντολών που εκδόθηκαν, αναγνωρίστηκαν 
ή δεν εγκρίθηκαν, τους λόγους άρνησης, 
το είδος μέτρων προστασίας που 
εγκρίνονται, τον αριθμό των προσώπων 
που προκαλούν κίνδυνο, και τον 
αντίκτυπο που η παρούσα οδηγία μπορεί 
να έχει επί της πρόληψης της 
εγκληματικότητας και το είδος 
αδικημάτων που αποτρέπονται με τις 
εντολές προστασίας, ειδικά εκείνα που 
διαπράττονται εναντίον της σεξουαλικής 
ελευθερίας και τις περιπτώσεις βίας σε 
βάρος γυναικών. Το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων θα 
αναλάβει την επεξεργασία αυτών των 
στατιστικών και των αντίστοιχων 
δεικτών και θα εκπονήσει επίσης εντός 
προθεσμίας δυο ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας μια 
συγκριτική μελέτη για τη νομική 
κατάσταση των μέτρων προστασίας στα 
κράτη μέλη.

Or. es
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Τροπολογία 223
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
συντονιστούν για να πραγματοποιήσουν 
μια εκστρατεία ενημέρωσης και 
κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σχετικά με την ύπαρξη και τις 
δυνατότητες της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας. Η εκστρατεία θα 
απευθύνεται κατά πρώτον στίς 
δικαστικές υπηρεσίες, στους δικαστικούς, 
στις αστυνομικές αρχές και, εν γένει, σε 
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, και ειδικά 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, που έρχονται 
σε επαφή με τα προβλήματα που οι 
εντολές προστασίας θέλουν να 
αποτρέψουν. Επίσης θα 
πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης απευθυνόμενες στο 
ευρύ κοινό.

Or. es

Τροπολογία 224
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
μεταφράζεται στην επίσημη ή σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
εκτέλεσης.

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα του 
κράτους εκτέλεσης και στην γλώσσα που 
προτιμάει το προστατευόμενο πρόσωπο 
και/ή το πρόσωπο που προκαλεί τον 
κίνδυνο, όταν κατοικεί σε περιφέρειες ή 
εδάφη με επίσημες γλώσσες διαφορετικές 
από του κράτους μέλους και νομικώς 
ανεγνωρισμένες.
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Or. es

Τροπολογία 225
Norica Nicolai

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
μεταφράζεται στην επίσημη ή σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
εκτέλεσης. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, είτε 
κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας 
είτε αργότερα, να αναφέρει, σε δήλωση 
που κατατίθεται στην Επιτροπή, ότι 
δέχεται μετάφραση σε μία ή περισσότερες 
άλλες επίσημες γλώσσες των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης.

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
μεταφράζεται στις επίσημες γλώσσες του 
κράτους εκτέλεσης και στις επίσημες 
γλώσσες του κράτους έκδοσης καθώς και 
στη γλώσσα του προστατευόμενου 
προσώπου και σε εκείνη του νόμιμου 
κηδεμόνα ή επιτρόπου του, σε περίπτωση 
που διαφέρει από τις επίσημες γλώσσες.  
Κάθε κράτος μέλος μπορεί, είτε κατά την 
έκδοση της παρούσας οδηγίας είτε 
αργότερα, να αναφέρει, σε δήλωση που 
κατατίθεται στην Επιτροπή, ότι δέχεται 
μετάφραση στις επίσημες γλώσσες των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς 
και στις γλώσσες οποιασδήποτε 
σημαντικής μειονότητας που είναι 
παρούσα σε οποιοδήποτε κράτος.

Or. en

Τροπολογία 226
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
μεταφράζεται στην επίσημη ή σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
εκτέλεσης.

1. Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
μεταφράζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους έκδοσης στην επίσημη ή σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
εκτέλεσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα πρέπει να μεταφράζονται προτού σταλούν στις αρχές του κράτους εκτέλεσης. Το 
άρθρο 17 προβλέπει για τις δαπάνες της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας ότι καλύπτονται από 
το κράτος εκτέλεσης, πλην εκείνων που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος του κράτους έκδοσης.

Τροπολογία 227
Heidi Hautala

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(2α) Σε περίπτωση που το 
προστατευόμενο πρόσωπο δεν κατανοεί 
επαρκώς την ή τις επίσημες γλώσσες του 
κράτους έκδοσης ή του κράτους 
εκτέλεσης, οι σχετικές πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν στο προστατευόμενο 
πρόσωπο από τις αρμόδιες αρχές του εν 
λόγω κράτους ή των εν λόγω κρατών 
πρέπει να μεταφράζονται σε γλώσσα που 
το πρόσωπο αυτό να μπορεί να 
κατανοήσει σωστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα προστατευόμενα πρόσωπα, έχει σημασία η επαρκής μετάφραση. Αν και οι εθνικές 
νομοθεσίες και τα ευρωπαϊκά δικαιώματα στη μετάφραση μπορούν να παρέχουν υψηλότερες 
προδιαγραφές, εντούτοις στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται να υπάρχει μια ελάχιστη ρήτρα.

Τροπολογία 228
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα έξοδα που ανακύπτουν από την Τα έξοδα που ανακύπτουν από την 
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εφαρμογή της παρούσας οδηγίας βαρύνουν 
το κράτος εκτέλεσης, εκτός από τα έξοδα 
που προέκυψαν αποκλειστικά στην 
επικράτεια του κράτους έκδοσης.

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας βαρύνουν 
το κράτος εκτέλεσης, εκτός από τα έξοδα 
που προέκυψαν αποκλειστικά στην 
επικράτεια του κράτους έκδοσης. Σε καμία 
περίπτωση το πρόσωπο που καλύπτεται 
από ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δεν 
πρέπει να καταβάλει επί πλέον των 
συνήθων διοικητικών τελών και 
πρόσθετες δαπάνες για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Ούτε 
και πρέπει να υποχρεώνεται να ξεκινάει 
το άνοιγμα διοικητικών φακέλων 
σχετικών με την εντολή στο κράτος 
εκτέλεσης.

Or. es

Τροπολογία 229
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3α. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης 
για την Εξωτερική Πολιτική και την 
Πολιτική Ασφάλειας θα παρουσιάσει 
εντός προθεσμίας τριών ετών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
μελέτη για τις νομικές δυνατότητες, τις 
προτεραιότητες και τις στρατηγικές που 
πρέπει να ακολουθηθούν για την 
υπογραφή συμφωνιών με τρίτες χώρες 
προκειμένου να επεκταθεί και σε αυτές το 
πεδίο της ευρωπαϊκής εντολής 
προστασίας.

Or. es
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Τροπολογία 230
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Έως την …, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
19 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή εκπονεί κατ΄έτος έκθεση 
για το βαθμό εκτέλεσης των εντολών 
προστασίας την οποία θα υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 14, 
παράγραφος 3, και του άρθρου 19, 
παράγραφος 2.  Βάσει των στοιχείων που 
θα έχουν συγκεντρωθεί έτσι και έως την
..., η Επιτροπή θα υποβάλει στο 
Συμβούλιο έκθεση με την οποία αυτό θα 
αξιολογεί:

–––––––––––––––––
ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία 4 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. es


