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Muudatusettepanek 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktiivi eelnõu
Põhjendus -1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, 
eelkõige selle artikli 3 lõiget 2;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Volitus -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, 
eelkõige selle artikli 3 lõiget 2;

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Volitus -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõiget 2, mille kohaselt on liit 
kohustatud moodustama „oma kodanikele 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
sisepiirideta ala, kus isikute vaba 
liikumine on tagatud koos [...] 
kuritegevuse ennetamise ja selle vastu 
võitlemisega seotud asjakohaste meetmete 
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rakendamisega”;

Or. es

Selgitus

Sellega tagatakse lähenemiskeelu parem õiguslik alus. Artikli 82 lõikes 1 kirjeldatud 
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö mehhanism põhjustab lähenemiskeelu 
menetlemisel palju tehnilisi erinevusi. Euroopa Parlamendi õigusteenistuse uuringu kohaselt 
oleks artikkel, mis nõuab põhiõiguste austamist ja kaitsmist, parem alus lähenemiskeeldude 
viivitamatu tunnustamise jõustamiseks kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek 92
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 2 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikega 2 nähakse ette järgmist: „Liit 
moodustab oma kodanikele vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva 
sisepiirideta ala, kus isikute vaba 
liikumine on tagatud koos 
välispiirikontrolli, varjupaiga ja 
sisserändega ning kuritegevuse 
ennetamise ja selle vastu võitlemisega 
seotud asjakohaste meetmete 
rakendamisega.”

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 4

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2006.
aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud 
vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise 

(4) Euroopa Parlamendi 26. novembri 
2009. aasta resolutsioon naistevastase 
vägivalla kaotamise kohta1:
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tegevuse kohta soovitatakse liikmesriikidel 
kehtestada täisleppimatus kõikide
naistevastase vägivalla vormide suhtes 
ning kutsutakse liikmesriike üles võtma 
asjakohaseid meetmeid, et tagada 
praeguste ja võimalike ohvrite parem 
kaitse ja toetus.

a) milles märgitakse ÜRO Pekingi 
tegevusplatvormile viidates, et 
naistevastane vägivald on igasugune 
soopõhine vägivallaakt, mille tulemuseks 
on või võivad olla naiste füüsiline, 
seksuaalne või psühholoogiline 
kahjustamine või neile selliste kannatuste 
tekitamine, sh nimetatud 
vägivallaaktidega ähvardamine, sundus 
või vabaduse omavoliline piiramine;
b) milles märgitakse ÜRO Pekingi 
tegevusplatvormile viidates, et 
naistevastases vägivallas väljenduvad 
naiste ja meeste ajalooliselt ebavõrdsed 
võimusuhted;
c) kutsub liikmesriike üles täiustama 
naistevastase vägivalla kõigi vormide 
vastu võitlemist puudutavaid riiklikke 
seadusi ja tegevuspõhimõtteid ning 
võitlema naistevastase vägivalla 
põhjustega, eelkõige ennetusmeetmete 
kaudu, ning kutsub liitu üles tagama
kõigile vägivalla ohvritele õigus abile ja 
toetusele. Euroopa Parlamendi 10. 
veebruari 2010. aasta resolutsioonis 
soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa 
Liidus aastal 20092 toetatakse 
eesistujariigi Hispaania ettepanekut luua 
soolise vägivalla Euroopa seirekeskus ja 
seada ohvrite jaoks sisse kogu ELis kehtiv 
hädaabinumber.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2010)0021.

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 4

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2006.
aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud 
vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise 
tegevuse kohta soovitatakse liikmesriikidel 
kehtestada täisleppimatus kõikide
naistevastase vägivalla vormide suhtes 
ning kutsutakse liikmesriike üles võtma 
asjakohaseid meetmeid, et tagada 
praeguste ja võimalike ohvrite parem 
kaitse ja toetus.

(4) Euroopa Parlamendi 26. novembri
2009. aasta resolutsioonis naistevastase 
vägivalla kaotamise kohta nõutakse 
tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja 
terviklikud riiklikud tegevuskavad, 
millega kõrvaldataks kõik naistevastase 
vägivalla vormid, sh naiste suguelundite 
moonutamine, aumõrvad, inimkaubandus 
ja koduvägivald; ning võetaks 
konkreetseid meetmeid soopõhise 
vägivalla kriminaliseerimiseks. Riiklikud 
tegevuskavad peaksid ka sisaldama 
tõhusaid meetmeid soopõhist vägivalda 
käsitleva statistika kogumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 4

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2006. 
aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud 
vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise 
tegevuse kohta soovitatakse liikmesriikidel 
kehtestada täisleppimatus kõikide 
naistevastase vägivalla vormide suhtes 
ning kutsutakse liikmesriike üles võtma 
asjakohaseid meetmeid, et tagada praeguste 
ja võimalike ohvrite parem kaitse ja toetus.

(4) Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2006. 
aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud 
vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise 
tegevuse kohta soovitatakse liikmesriikidel 
kehtestada täisleppimatus kõikide 
naistevastase vägivalla vormide suhtes 
ning kutsutakse liikmesriike üles võtma 
asjakohaseid meetmeid, et tagada praeguste 
ja võimalike ohvrite parem kaitse ja toetus, 
sealhulgas ennetada kehalist ja 
emotsionaalset väärkohtlemist ning 
tegevust, mis alandab nende inimeste 
väärikust, keda mis tahes viisil 
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ähvardatakse, taga kiusatakse või 
ahistatakse.

Or. es

Muudatusettepanek 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 4 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(4 a) Et teha kindlaks vägivalla põhjused 
ja parandada ohvrite kaitset, on vaja liidu 
tasandil statistikat ja võrreldavaid 
andmeid vägivalla kohta. Selleks peaksid 
liikmesriigid koguma teavet taotletud, 
väljastatud ja jõustatud Euroopa 
lähenemiskeeldude arvu kohta ning 
vastuvõetud kaitsemeetmete rikkumiste 
kohta, samuti teavet kuritegude liikide 
kohta, nagu koduvägivald, sundabielud, 
naiste suguelundite moonutamine, 
aukuriteod, eakate kuritarvitamine, 
jälitamine, ahistamine ja muud soopõhise 
vägivalla vormid. Andmete kogumine 
peaks hõlmama ka andmeid terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse ohvrite kohta 
ning kõik andmed tuleb jaotada soo alusel 
ning esitada igal aastal komisjonile ja 
Euroopa Parlamendile.

Or. en

Muudatusettepanek 97
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Carmen Romero, Silvia Costa

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 4 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(4 a) Et teha kindlaks vägivalla põhjused 
ja parandada ohvrite kaitset, on vaja liidu 
tasandil statistikat ja võrreldavaid 
andmeid vägivalla kohta. Selleks peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid taotletud, 
välja antud ja jõustatud Euroopa 
lähenemiskeeldude arvu kohta ning 
vastuvõetud kaitsemeetmete rikkumiste 
kohta, samuti andmeid kuritegude liikide 
kohta, nagu koduvägivald, sundabielud, 
naiste suguelundite moonutamine, 
aukuriteod, ebaseaduslik jälitamine, 
ahistamine ja muud soopõhise vägivalla 
vormid. Andmeid tuleks koguda ka 
terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse 
ohvrite kohta ning kõik andmed tuleks 
jaotada soo alusel ning esitada 
Eurojustile ja Euroopa Komisjonile. 
Komisjon peaks neid andmeid kasutama 
aastaaruande koostamiseks ning esitama 
selle Euroopa Parlamendile ja riikide 
parlamentidele. 

Or. es

Muudatusettepanek 98
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 4 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(4 a) Iga neljas eurooplane on kuriteo 
ohver, 90% lähenemiskeeldudest antakse 
välja soopõhise vägivalla juhtumite puhul 
ning enam kui 100 000 ELis elavat naist 
on kaitstud lähenemiskeeluga.
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Or. en

Muudatusettepanek 99

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

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 6 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva direktiivi kohaldamisala 
ei tohiks piirduda vaid soopõhise vägivalla 
ohvritega, vaid peaks hõlmama ka 
kõikvõimalikke teise inimese teo või 
käitumise ohvreid, kui selline tegu või 
käitumine võib ükskõik mis viisil 
ohustada ohvri elu, puutumatust, 
väärikust või isikuvabadust. Käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmete eemärgiks 
peaks ka olema mis tahes vormis 
ahistamise, röövimise, jälitamise ja 
kaudse sunduse ärahoidmine. Need 
meetmed peaksid ka ära hoidma uute 
kuritegude toimepanemise ja vähendama 
varasemate kuritegude tagajärgi ja mõju.

Or. en

Selgitus

Soovitame välja jätta raportööri muudatusettepaneku 5 viimase lause: „Direktiiv on mõeldud 
kohaldamiseks kuriteoohvrite või võimalike ohvrite kaitseks välja antud kaitsemeetmete 
suhtes”, sest viide „võimalikule ohvrile”, mida ei ole määratletud, võimaldab meelevaldset 
tõlgendust.

Muudatusettepanek 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 6 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(6 a) Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
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kaitsemeetmete suhtes, mille eesmärk on 
kaitsta isikut teise isiku teo või käitumise 
eest, mis võib mis tahes viisil ohustada 
isiku elu, kehalist või psühholoogilist 
puutumatust ja väärikust või seksuaalset 
puutumatust (nt igasuguse ahistamise 
ärahoidmine) või isikuvabadust (nt isiku 
röövimise, jälitamise ja muul kujul 
esineva kaudse sundimise ärahoidmine), 
ning hoida ära uusi kuritegusid või 
leevendada toimepandud kuritegude 
tagajärgi. On oluline rõhutada, et 
käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kaitsemeetmete suhtes, mille eesmärk on 
kaitsta kõiki vägivallaohvreid, mitte 
üksnes soopõhise vägivalla ohvreid. 
Direktiiv on mõeldud kohaldamiseks 
kuriteoohvrite või võimalike ohvrite 
kaitseks välja antud kaitsemeetmete 
suhtes. Naistevastane vägivald esineb 
liikmesriikides eri vormides, mis 
varieeruvad olenevalt kultuuritavadest, 
rahvusest, mentaliteedist ja sotsiaalsest 
taustast.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 6 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(6 a) Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kaitsemeetmete suhtes, mille eesmärk on 
kaitsta isikut teise isiku teo või käitumise 
eest, mis võib mis tahes viisil ohustada 
isiku elu, kehalist või psühholoogilist 
puutumatust ja väärikust või seksuaalset 
puutumatust (nt igasuguse ahistamise 
ärahoidmine) või isikuvabadust (nt isiku 
röövimise, jälitamise ja muul kujul 
esineva kaudse sundimise ärahoidmine), 
ning hoida ära uusi kuritegusid või 
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leevendada toimepandud kuritegude 
tagajärgi. On oluline rõhutada, et 
käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kaitsemeetmete suhtes, mille eesmärk on 
kaitsta kõiki vägivallaohvreid, mitte 
üksnes soopõhise vägivalla ohvreid. 
Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
kaitsemeetmete suhtes, mis on väljastatud 
kaitsmaks kuritegude ohvreid või isikuid, 
kelle õigusasutused või samaväärsed 
asutused on tunnistanud teadaoleva(te) 
isiku(te) poolt toime pandavate võimalike 
kuritegude või muu kahjustava tegevuse 
potentsiaalseteks ohvriteks.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 6 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(6 b) Liikmesriigid peaksid ka soodustama 
Euroopa lähenemiskeelu väljaandmist 
selleks, et kaitsta juba Euroopa 
lähenemiskeeldu omava ohvriga koos 
elavaid pereliikmeid.

Or. en

Selgitus

Kujutage ette olukorda, kus Euroopa lähenemiskeeldu omava ohvri ainsal pereliikmel on 
riiklikud kaitsemeetmed ohvri suhtes kuriteo toime pannud isiku vastu. Kui see pereliige 
soovib kolida sinna, kus elab ohver, peaksid võimud Euroopa lähenemiskeelu väljastamise 
kaalumisel võtma arvesse pereliikme ja ohvri vahelist suhet. 
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Muudatusettepanek 103
Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 7

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(7) Selleks et ära hoida ohvri vastu uue 
kuriteo toimepanekut täidesaatvas riigis, 
tuleks sellele riigile anda õiguslik alus 
otsuse teinud riigis ohvri kaitseks varem 
vastu võetud otsuse tunnustamiseks, 
vältides samuti vajadust, et ohver peaks 
täidesaatvas riigis taas uue menetluse 
algatama või tõendeid esitama, justkui 
otsuse teinud riik ei oleks otsust teinud.

(7) Selleks et ära hoida ohvri vastu uue 
kuriteo toimepanekut täidesaatvas riigis, 
tuleks sellele riigile anda õiguslik alus 
otsuse teinud riigis ohvri kaitseks varem 
vastu võetud otsuse tunnustamiseks, 
vältides samuti vajadust, et ohver peaks 
täidesaatvas riigis taas uue menetluse 
algatama või tõendeid esitama, justkui
otsuse teinud riik ei oleks otsust teinud. 
Samas tuleks arvesse võtta, et 
liikmesriikide kriminaalmenetlustes ja 
õigusloomeprotsessis esinevad erinevused.

Or. en

Selgitus

Igal liikmesriigil on erinev kohtusüsteem ja liikmesriigid peaksid Euroopa lähenemiskeeldu 
kohandama nii, et see sobiks nende õigussüsteemi kõige paremini.

Muudatusettepanek 104
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 7 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tuleks meenutada, et riigiasutustel on 
kohustus tagada, et austatakse kodanike 
põhiõigusi, mille kindlustamine on 
Euroopa lähenemiskeelu eesmärk, 
asjaosalisi ei tohiks koormata täiendavate 
rahaliste kuludega, asjaomased 
menetlused peaksid olema võimalikult 
lihtsad ning ulatus, mil määral meetmed 
mõjutavad nii ohus olevaid kui ka 
ohustavaid isikuid, peaks olema 
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läbipaistev.

Or. es

Muudatusettepanek 105
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, 
Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
ja jõustada selliselt, et kaitstav isik saab 
täidesaatvas riigis sama või samaväärse 
kaitse nagu ta saaks siis, kui kaitsemeede 
oleks selles riigis välja antud ab initio, 
hoidudes seega igasugusest 
diskrimineerimisest.

(8) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
ja jõustada selliselt, et kaitstav isik saab 
täidesaatvas riigis sama või samaväärse 
kaitse nagu ta saaks siis, kui kaitsemeede 
oleks selles riigis välja antud ab initio, 
hoidudes seega igasugusest 
diskrimineerimisest. Liikmesriigid peaksid 
võtma vajalikud meetmed, et kaitstav isik 
ei peaks Euroopa lähenemiskeelu 
väljastamise taotlemisel kandma 
finantskulusid.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku mõiste „võimalik” seoses ohvriga välja jätta, sest see ei ole määratletud ja 
võimaldab meelevaldset tõlgendust (raportööri muudatusettepanek 9).

Muudatusettepanek 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
ja jõustada selliselt, et kaitstav isik saab 
täidesaatvas riigis sama või samaväärse 
kaitse nagu ta saaks siis, kui kaitsemeede 
oleks selles riigis välja antud ab initio, 

(8) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
ja jõustada selliselt, et kaitstav isik saab 
täidesaatvas riigis sama või samaväärse 
kaitse nagu ta saaks siis, kui kaitsemeede 
oleks selles riigis välja antud ab initio, 
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hoidudes seega igasugusest 
diskrimineerimisest.

hoidudes seega igasugusest 
diskrimineerimisest. Nii toimides võtab 
pädev asutus täidesaatvas riigis oma 
siseriiklike õigusaktide kohaselt vastu 
sobivad meetmed, mis tagavad kaitstava 
isiku jätkuva tõhusa kaitse täidesaatvas 
riigis. Euroopa lähenemiskeelu 
väljastamisega seotud rahalisi kulusid ei 
tuleks lasta kanda kaitstaval isikul.

Or. en

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

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriikide eri õigussüsteeme 
silmas pidades tundub olevat asjakohane 
tagada, et käesolev direktiiv võimaldaks 
liikmesriikidevahelise koostöömehhanismi 
suurt paindlikkust. Pärast Euroopa 
lähenemiskeelu kättesaamist peaks 
täidesaatval riigil olema võimalik üldise 
tegutsemiskohustuse raames jõustada 
lähenemiskeeld nii, nagu see on tema 
õigussüsteemis kõige asjakohasem. 

Or. en

Muudatusettepanek 108
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriikide eri kohtusüsteeme 
arvesse võttes näib asjakohane tagada 
käesoleva direktiivi alusel 
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liikmesriikidevahelise koostöömehhanismi 
suur paindlikkus. Pärast Euroopa 
lähenemiskeelu kättesaamist peaks 
täidesaatval riigil olema võimalik üldise 
tegutsemiskohustuse raames jõustada 
lähenemiskeeld nii, nagu see on tema 
õigussüsteemis kõige asjakohasem, ning 
võtta kõiki vastavaid meetmeid, mis 
tagavad samal tasemel kaitse selle riigi 
õigusaktide alusel sarnasel juhul, et 
tagada kaitstava isiku kaitse.
Sellest tulenevalt võivad täidesaatvas 
riigis vastu võetud meetmed olla 
põhimõtteliselt ja õiguslikult sõltumatud 
otsuse teinud riigi ja Euroopa 
lähenemiskeelu aluseks olevatest 
esialgsetest kaitsemeetmetest.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement vise à améliorer le texte actuel de l'amendement 10 concernant la cohérence 
entre la mesure de protection initialement adoptée par l'Etat d'émission et celle ordonnée par 
l'Etat d'éxécution en vertu d'une décision de protection européenne. L'idée principale étant 
que la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour 
la victime", en lien avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'Etat d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection prévue 
par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne -
en lien avec l'amendement 52.

Muudatusettepanek 109
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8 a) Õiguskaitsemeetmeid tuleks kaaluda 
ka selliste kaitstavate isikute suhtes, kelle 
lähenemiskeelust või selle taotlusest on 
otsuse teinud riik või täidesaatev riik 
keeldunud või kes de facto ei saa 
täidesaatvas riigis piisavat kaitset seetõttu, 
et täidesaatev riik on võtnud Euroopa 
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lähenemiskeelu suhtes ebapiisavad 
meetmed. 

Or. en

Selgitus

Kaitstav isik peaks saama kasutada õiguskaitsemeetmeid, kui ametivõimud ei taga käesolevat 
direktiivi eirates tema õigusi.

Muudatusettepanek 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8 b) Käesoleva direktiivi rakendamisel 
peaksid liikmesriigid kaaluma selliste 
menetluste kehtestamist, mis võimaldaksid 
vajaduse korral kaitstava isiku ja 
ohustava isiku ärakuulamist enne 
Euroopa lähenemiskeelu tunnustamist ja 
täidesaatmist, ning kaaluma Euroopa 
lähenemiskeelu tunnustamise ja 
täidesaatmise otsuse vastu võetavate 
õiguskaitsevahendite kehtestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8 b) Täidesaatva riigi pädev asutus peaks 
teavitama ohustavat isikut, otsuse teinud 
riigi pädevat asutust ja kaitstavat isikut 
igast Euroopa lähenemiskeelu alusel 
võetud meetmest Ohustava isiku 
teavitamisel tuleks võtta nõuetekohaselt 
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arvesse kaitstava isiku huvi mitte 
avalikustada tema aadressi või muid 
kontaktandmeid. Sellised üksikasjad 
tuleks teatisest välja jätta, kui aadress või 
muud kontaktandmed juba ei sisaldu 
ohustava isiku suhtes täitemeetmena 
kehtestatud kohustuses või keelus.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 13. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Muudatusettepanek 112
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 8 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(8 b) Käesoleva direktiivi tõrgeteta 
kohaldamise tagamiseks iga konkreetse 
juhtumi puhul peaksid otsuse teinud riigi 
ja täidesaatva riigi pädevad asutused 
teostama oma pädevust kooskõlas 
käesoleva direktiivi sätetega, võttes 
arvesse ne bis in idem põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Ne bis in idem põhimõtet ei tohi käesoleva direktiivi väljatöötamisel tähelepanuta jätta. 
Direktiivi suurimateks õiguslikeks probleemideks on nõuetekohane koostöö, kohtualluvuse 
jagamine ja ne bis in idem olukorra vältimine.
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Muudatusettepanek 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(10) Vajaduse korral peaks olema võimalik 
kasutada elektroonilisi vahendeid 
käesoleva direktiivi kohaldamisel vastu 
võetud meetmete rakendamiseks kooskõlas 
siseriiklike õigusaktide ja menetlustega.

(10) Vajaduse korral peaks olema võimalik 
kasutada elektroonilisi vahendeid 
käesoleva direktiivi kohaldamisel vastu 
võetud meetmete rakendamiseks kooskõlas 
siseriiklike õigusaktide ja menetlustega. 
Sellega ei tohiks sillutada teed kõikide
Euroopa Liidu kaitstavate isikute 
andmebaasi loomiseks, sest see muudaks 
nad küberkuritegevust silmas pidades 
veelgi kaitsetumaks.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(10) Vajaduse korral peaks olema võimalik 
kasutada elektroonilisi vahendeid
käesoleva direktiivi kohaldamisel vastu 
võetud meetmete rakendamiseks 
kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja 
menetlustega.

(10) Vajaduse korral tuleks kasutada kõiki 
saadaolevaid tehnilisi vahendeid ohus 
olevate isikute tõhusamaks kaitsmiseks, et 
saavutada käesoleva direktiivi parem 
järgimine, ilma et see piiraks 
liikmesriikides kehtivate õigusaktide ja
menetluste ning ELi andmekaitsealaste 
õigusaktide kohaldamist. Kasutatavad 
vahendid võivad ulatuda kaitstavate või 
ohustavate isikute jälitamist, kaitset ja 
jälgimist hõlbustavatest 
telemaatikaseadmetest kuni ELi 
andmebaaside loomiseni Eurojustis või 
Europolis, mis võivad pädevaid asutusi 
abistada direktiivi eesmärkide 
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saavutamiseks vajaliku teabe vahetamisel.

Or. es

Muudatusettepanek 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid peaksid pöörama 
erilist tähelepanu juhtudele, millesse on 
kaasatud lapsed, ning peaksid vajaduse 
korral võtma meetmeid, mis vastavad 
lapse parimatele huvidele, et tagada 
koostöös asjakohaste riiklike 
lastekaitseühingutega lastele abi, toetus ja 
kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(10 b) Liikmesriigid peaksid pöörama 
eritähelepanu vaimse või füüsilise 
puudega isikutega seotud juhtumitele 
ning võtma arvesse liikmesriikide poolt 
antavat vajalikku tuge, meditsiinilist ja 
psühholoogilist abi.

Or. en

Selgitus

Eritähelepanu tuleks pöörata Euroopa lähenemiskeeldu taotlevatele vaimse või füüsilise 
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puudega isikutele.

Muudatusettepanek 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10 c (uus) 

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(10 c) Kuna terrorismiakte panevad 
tuvastamata kurjategijad tavaliselt toime 
rahvusvahelisel tasandil, need tõmbavad 
endale ajakirjanduse tähelepanu ja 
tekitavad ühiskonnas üldist hirmu, 
peaksid liikmesriigid pöörama erilist 
tähelepanu terrorismiohvritele.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 12 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid, nagu teavitus- ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniad, 
uuringu- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral tehakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
et tõsta teadlikkust Euroopa 
lähenemiskeelu väljastamise võimaluse 
olemasolu kohta ja vähendada vägivalla 
ohvriks langemise ohtu. Liikmesriigid 
peaksid edendama õigusasutuste ning 
ohvrite ja võimalike ohvritega tegeleda 
võivate teiste pädevate asutuste 
regulaarset koolitamist, et nad saaksid 
pakkuda asjakohast abi.
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Or. en

Selgitus

Kuna on nõutud, et liikmesriike tuleks juhendada, kuidas nad peaksid oma kodanikke 
Euroopa lähenemiskeelu võimalustest teavitama ja koolitama, on siin esitatud sellekohane 
põhjendus.

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

Direktiivi eelnõu
Artikkel -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel -1

Eesmärk

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
liikmesriigi õigusasutusel või samaväärsel 
asutusel, kus on välja antud kaitsemeede 
eesmärgiga kaitsta isikut teise isiku 
kuriteo või solvava või ähvardava 
käitumise eest, mis võib ohustada isiku 
elu, puutumatust, väärikust või 
isikuvabadust, anda välja Euroopa 
lähenemiskeeld, et teise liikmesriigi pädev 
asutus saaks jätkata asjaomase isiku 
kaitsmist oma territooriumil.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku jätta välja lõigu viimane osa selle ebaselguse tõttu, eriti mis puudutab 
mõisteid „oleks võinud olla” ja „eelkõige”. (Raportööri muudatusettepanek 24).
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Muudatusettepanek 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Artikkel -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel -1

Eesmärk

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad isikute tõhusat 
vaba liikumist liidus, võimaldades selle 
liikmesriigi õigusasutusel või samaväärsel 
asutusel, kus on välja antud kaitsemeede 
eesmärgiga kaitsta isikut teise isiku 
kuriteo või solvava või ähvardava 
käitumise eest, mis võib ohustada isiku 
elu, kehalist või psühholoogilist 
puutumatust ja väärikust, isikuvabadust 
või seksuaalset puutumatust, anda välja 
Euroopa lähenemiskeeld, et teise 
liikmesriigi pädev asutus saaks jätkata 
asjaomase isiku kaitsmist oma 
territooriumil pärast sellise teo 
toimepanemist, mis on olnud või oleks 
võinud olla eelkõige kriminaalkohtu 
menetluse objekt.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel -1

Eesmärk

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
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liikmesriigi õigusasutusel või samaväärsel 
asutusel, kus on välja antud kaitsemeede 
eesmärgiga kaitsta isikut teise isiku 
kuriteo või solvava või ähvardava 
käitumise eest, mis võib ohustada isiku 
elu, kehalist või psühholoogilist 
puutumatust ja väärikust, isikuvabadust 
või seksuaalset puutumatust, anda välja 
Euroopa lähenemiskeeld, et teise 
liikmesriigi pädev asutus saaks jätkata 
asjaomase isiku kaitsmist oma 
territooriumil.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis kirjeldatakse direktiivi eesmärki. Mõnes liikmesriigis kehtestatakse 
kaitsemeetmed eelnevalt seoses tuvastatud ohu või tulevikus toimepandava kuriteo või muu 
rikkumise tõenäosusega. Tuleb märkida, et siin pakutud sõnastus ei piira Euroopa 
lähenemiskeeldu ainult kaitsemeetmetega, mis järgnevad konkreetsele (kuri)teole.

Muudatusettepanek 122
Stanimir Ilchev

Direktiivi eelnõu
Artikkel -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel -1

Eesmärk

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
liikmesriigi õigusasutusel või samaväärsel 
asutusel, kus on välja antud kaitsemeede, 
või kui võib põhjendatult eeldada, et 
kaitsemeede tõenäoliselt väljastatakse, 
eesmärgiga kaitsta isikut teise isiku 
kuriteo või solvava või ähvardava 
käitumise eest, mis võib ohustada isiku 
elu, kehalist või psühholoogilist 
puutumatust ja väärikust, isikuvabadust 
või seksuaalset puutumatust, anda välja 
Euroopa lähenemiskeeld, et võimaldada 
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teise liikmesriigi pädeval asutusel jätkata 
asjaomase isiku kaitsmist oma 
territooriumil pärast sellise teo 
toimepanemist, mis on olnud või oleks 
võinud olla eelkõige kriminaalkohtu 
menetluse objekt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga välditakse probleemi, kas Euroopa lähenemiskeeld hõlmab 
võimalikke kuriteoohvreid. Antud juhul tuleb lihtsalt algatada kriminaalmenetlus, milles 
kogutud tõendusmaterjalile tuginedes saab põhjendatult eeldada, et kaitsemeede tõenäoliselt 
väljastatakse.

Muudatusettepanek 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel -1

Eesmärk

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
liikmesriigi õigusasutusel või samaväärsel 
asutusel, kus on välja antud kaitsemeede 
eesmärgiga kaitsta isikut teise isiku 
kuriteo eest, mis võib ohustada isiku elu, 
kehalist või psühholoogilist puutumatust, 
isikuvabadust või seksuaalset 
puutumatust, anda välja Euroopa 
lähenemiskeeld, et võimaldada teise 
liikmesriigi pädeval asutusel jätkata 
asjaomase isiku kaitsmist oma 
territooriumil.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Direktiivi eelnõu
Artikkel -1 (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel -1

Eesmärk

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
eeskirjad, mis võimaldavad selle 
liikmesriigi õigusasutusel või samaväärsel 
asutusel, kus on välja antud kaitsemeede 
eesmärgiga kaitsta isikut teise isiku 
kuriteo eest, mis võib ohustada isiku elu, 
kehalist või psühholoogilist puutumatust, 
isikuvabadust või seksuaalset 
puutumatust, anda välja Euroopa 
lähenemiskeeld, et võimaldada teise 
liikmesriigi pädeval asutusel jätkata 
asjaomase isiku kaitsmist oma 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1)„Euroopa lähenemiskeeld” –
õigusasutuse otsus, mis on seotud 
liikmesriigi poolt välja antud 
kaitsemeetmega ning mille eesmärk on 
hõlbustada teisel liikmesriigil võtta 
vajaduse korral kaitsemeetmeid tema 
enda siseriikliku õiguse alusel, 
eesmärgiga kaitsta isiku elu, kehalist ja 
psühholoogilist puutumatust, vabadust või 
seksuaalset puutumatust;

2)„Euroopa lähenemiskeeld” – liikmesriigi
õigusasutuse või samaväärse asutuse poolt 
seoses kaitsemeetmega tehtud otsus, mille 
alusel võtab teise liikmesriigi õigusasutus 
või samaväärne asutus vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele asjakohase 
meetme või meetmed eesmärgiga jätkata 
kaitstava isiku kaitsmist.
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(muutub artikli 1 punktiks 2)

Or. en

Selgitus

Kahe esimese määratluse järjekorra muutmine, et juhtida rohkem tähelepanu kaitsemeetme ja 
Euroopa lähenemiskeelu erinevusele; ka kaitstavate hüvede teistkordse loetelu väljajätmisega 
juhitakse lugeja tähelepanu pigem ülalnimetatud erinevusele. Kaitsemeetme eesmärgiks on 
kaitsta isikut otseselt, kuid Euroopa lähenemiskeelu mõte on laiendada kaitsemeetmetega 
tagatud kaitse geograafilist ulatust. Lisatud mitmuse vorm „või meetmed”.

Muudatusettepanek 126
Stanimir Ilchev

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1) „Euroopa lähenemiskeeld” –
õigusasutuse otsus, mis on seotud 
liikmesriigi poolt välja antud 
kaitsemeetmega ning mille eesmärk on 
hõlbustada teisel liikmesriigil võtta 
vajaduse korral kaitsemeetmeid tema 
enda siseriikliku õiguse alusel, 
eesmärgiga kaitsta isiku elu, kehalist ja 
psühholoogilist puutumatust, vabadust või 
seksuaalset puutumatust;

1) „Euroopa lähenemiskeeld” –
liikmesriigi õigusasutuse või samaväärse 
asutuse poolt seoses kaitsemeetmega 
tehtud otsus, mis käesoleva artikli 
tingimuste kohaselt vastu võetakse või 
tõenäoliselt vastu võetakse ning mille 
alusel võtab teise liikmesriigi õigusasutus 
või samaväärne asutus vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele kõik 
asjakohased meetmed eesmärgiga jätkata 
kaitstava isiku kaitsmist.

Or. en

Selgitus

Selgitav muudatusettepanek eelmise muudatusettepaneku täienduseks. 
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Muudatusettepanek 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1) „Euroopa lähenemiskeeld” –
õigusasutuse otsus, mis on seotud 
liikmesriigi poolt välja antud 
kaitsemeetmega ning mille eesmärk on 
hõlbustada teisel liikmesriigil võtta 
vajaduse korral kaitsemeetmeid tema enda 
siseriikliku õiguse alusel, eesmärgiga 
kaitsta isiku elu, kehalist ja psühholoogilist 
puutumatust, vabadust või seksuaalset 
puutumatust;

1) „Euroopa lähenemiskeeld” –
õigusasutuse otsus, mis on seotud 
liikmesriigi poolt seoses 
kriminaalkuriteole järgnenud 
kriminaalmenetlusega välja antud 
kaitsemeetmega ning mille eesmärk on 
hõlbustada teisel liikmesriigil võtta 
vajaduse korral kaitsemeetmeid tema enda 
siseriikliku õiguse alusel, eesmärgiga 
kaitsta isiku elu, kehalist ja psühholoogilist 
puutumatust, vabadust või seksuaalset 
puutumatust;

Or. en

Selgitus

Algatuse rakendusala peaks olema piiratud kriminaalõigusega, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 76 punktis b liikmesriikide algatuse kohta ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 82 lõikes 1.

Muudatusettepanek 128
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1) „Euroopa lähenemiskeeld” –
õigusasutuse otsus, mis on seotud 
liikmesriigi poolt välja antud 
kaitsemeetmega ning mille eesmärk on 
hõlbustada teisel liikmesriigil võtta 
vajaduse korral kaitsemeetmeid tema enda 
siseriikliku õiguse alusel, eesmärgiga 
kaitsta isiku elu, kehalist ja psühholoogilist 
puutumatust, vabadust või seksuaalset 

1) „Euroopa lähenemiskeeld” –
õigusasutuse otsus, mis on seotud 
liikmesriigi poolt välja antud 
kaitsemeetmega ning mille eesmärk on 
hõlbustada teisel liikmesriigil võtta 
vajaduse korral kaitsemeetmeid tema enda 
siseriikliku õiguse alusel, eesmärgiga 
kaitsta isiku elu, kehalist ja psühholoogilist 
puutumatust, vabadust, väärikust või 
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puutumatust; seksuaalset puutumatust;

Or. es

Muudatusettepanek 129
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2) „kaitsemeede” – liikmesriigi pädeva 
asutuse vastu võetud otsus, millega 
kehtestatakse ohustava isiku suhtes üks või 
mitu artikli 2 lõikes 2 loetletud kohustust 
või keeldu, eeldusel et selliste kohustuste 
või keeldude rikkumine on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt kuritegu 
või võib selles liikmesriigis olla muul viisil 
karistatav vabaduskaotusega;

2) „kaitsemeede” – otsuse teinud riigis 
siseriiklike õigusaktide ja menetluste 
kohaselt vastu võetud otsus, millega 
kehtestatakse ohustava(te) või tõenäoliselt 
ohustava(te) isiku(te) suhtes kaitstava 
isiku kaitseks üks või mitu artikli 2 lõikes 
2 nimetatud kohustust või keeldu
eesmärgiga kaitsta kaitstavat isikut 
ohustava isiku teo eest, mis võib ohustada 
kaitstava isiku elu, kehalist või 
psühholoogilist puutumatust ja väärikust, 
isikuvabadust või seksuaalset 
puutumatust;

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku kasutada raportööri esitatud muudatusettepaneku 26 lõigu viimases osas 
sõna „kuriteo”asemel sõna „teo”, sest viide kuriteole võib muuta meetme mõnes liikmesriigis 
mittekohaldatavaks.

Muudatusettepanek 130
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2 

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2)„kaitsemeede” – liikmesriigi pädeva 
asutuse vastu võetud otsus, millega 
kehtestatakse ohustava isiku suhtes üks või 

1) „kaitsemeede” – otsuse teinud riigis 
siseriiklike õigusaktide ja menetluste 
kohaselt vastu võetud otsus, millega 
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mitu artikli 2 lõikes 2 loetletud kohustust 
või keeldu, eeldusel et selliste kohustuste 
või keeldude rikkumine on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt kuritegu 
või võib selles liikmesriigis olla muul viisil 
karistatav vabaduskaotusega;

kehtestatakse ohustava(te) isiku(te) suhtes
kaitstava isiku kaitseks üks või mitu artikli 
2 lõikes 2 nimetatud kohustust või keeldu
eesmärgiga kaitsta kaitstavat isikut 
ohustava isiku kuriteo eest, mis võib
ohustada kaitstava isiku elu, kehalist või 
psühholoogilist puutumatust, väärikust, 
eraelu puutumatust, isikuvabadust või 
seksuaalset puutumatust;

(muutub artikli 1 punktiks 1)

Or. en

Selgitus

Kahe esimese määratluse järjekorra muutmine, et juhtida rohkem tähelepanu kaitsemeetme ja 
Euroopa lähenemiskeelu erinevusele. Kaitstavate hüvede loetellu lisatakse selles 
muudatusettepanekus ka eraelu puutumatus.

Muudatusettepanek 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2)„kaitsemeede” – liikmesriigi pädeva 
asutuse vastu võetud otsus, millega 
kehtestatakse ohustava isiku suhtes üks või 
mitu artikli 2 lõikes 2 loetletud kohustust 
või keeldu, eeldusel et selliste kohustuste 
või keeldude rikkumine on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt kuritegu 
või võib selles liikmesriigis olla muul viisil 
karistatav vabaduskaotusega;

2) „kaitsemeede” – otsuse teinud riigis 
kriminaalmenetlusega seoses vastuvõetud
otsus, millega kehtestatakse ohustava isiku 
suhtes kaitstava isiku kaitseks üks või mitu 
artikli 2 lõikes 2 nimetatud kohustust või 
keeldu eesmärgiga kaitsta kaitstavat isikut 
ohustava isiku kuriteo eest, mis võib
ohustada kaitstava isiku elu, kehalist või 
psühholoogilist puutumatust, 
isikuvabadust või seksuaalset 
puutumatust.

Or. en



PE445.751v01-00 30/84 AM\824371ET.doc

ET

Muudatusettepanek 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2) „kaitsemeede” – liikmesriigi pädeva 
asutuse vastu võetud otsus, millega 
kehtestatakse ohustava isiku suhtes üks või 
mitu artikli 2 lõikes 2 loetletud kohustust 
või keeldu, eeldusel et selliste kohustuste 
või keeldude rikkumine on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt kuritegu 
või võib selles liikmesriigis olla muul viisil 
karistatav vabaduskaotusega;

2) „kaitsemeede” – otsuse teinud riigis 
kriminaalmenetlusega seoses vastuvõetud
otsus, millega kehtestatakse ohustava isiku 
suhtes kaitstava isiku kaitseks üks või mitu 
artikli 2 lõikes 2 nimetatud kohustust või 
keeldu eesmärgiga kaitsta kaitstavat isikut 
ohustava isiku kuriteo eest, mis võib
ohustada kaitstava isiku elu, kehalist või 
psühholoogilist puutumatust, 
isikuvabadust või seksuaalset 
puutumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. „kaitsemeede” – liikmesriigi pädeva 
asutuse vastu võetud otsus, millega 
kehtestatakse ohustava isiku suhtes üks või 
mitu artikli 2 lõikes 2 loetletud kohustust 
või keeldu, eeldusel et selliste kohustuste 
või keeldude rikkumine on asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt kuritegu 
või võib selles liikmesriigis olla muul viisil 
karistatav vabaduskaotusega;

2. „kaitsemeede” – liikmesriigi pädeva 
asutuse vastu võetud otsus, millega 
kriminaalmenetluse raames ohustava 
isiku toimepandud kuriteo järel 
kehtestatakse ohustava isiku suhtes üks või 
mitu artikli 2 lõikes 2 loetletud kohustust 
või keeldu, et tagada kaitstava isiku elu, 
kehaline või psühholoogiline puutumatus, 
vabadus või seksuaalne puutumatus.

Or. de

Selgitus

Euroopa lähenemiskeeld peaks hõlmama ainult kriminaalõigusmeetmeid.
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Muudatusettepanek 134
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – punkt 4

Algatuse tekst Muudatusettepanek

4) „ohustav isik” – isik, kelle suhtes on 
kehtestatud üks või mitu artikli 2 lõikes 2 
loetletud kohustust või keeldu;

4) „ohustav isik” – füüsiline isik, kelle 
suhtes on kehtestatud üks või mitu artikli 2 
lõikes 2 loetletud kohustust või keeldu, või 
organisatsioon, mis ohustab nende isikute 
turvalisust või väärikust, kelle kaitsmiseks 
lähenemiskeeld on välja antud;

Or. es

Selgitus

Esineb juhtumeid, kus ohtude täpne allikas ei ole selge, kuid need on võrdselt ohtlikud 
isikutele kõikjal Euroopa Liidus. Näide sellest on organiseeritud kuritegevus.

Muudatusettepanek 135
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a) kohustus mitte siseneda teatavatesse 
paikadesse või kindlaksmääratud 
piirkondadesse, kus kaitstav isik elab või 
mida ta külastab;

a) keeld siseneda teatavatesse paikadesse 
või kindlaksmääratud piirkondadesse, kus 
kaitstav isik elab, töötab, õpib või mida ta 
külastab;

Or. en
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Muudatusettepanek 136
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a) kohustus mitte siseneda teatavatesse
paikadesse või kindlaksmääratud 
piirkondadesse, kus kaitstav isik elab või 
mida ta külastab;

a) keeld siseneda paikadesse või 
kindlaksmääratud piirkondadesse, kus 
kaitstav isik elab, töötab või mida ta 
külastab;

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 137
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Algatuse tekst Muudatusettepanek

(d) kohustus vältida kontakte kaitstava 
isikuga või

d) kohustus vältida mis tahes kujul - k.a 
telefonitsi, elektroonilisel või posti teel, 
faksi või muul kujul - kontakte kaitstava 
isikuga või

Or. de

Selgitus

Täpsustus ja selgitus



AM\824371ET.doc 33/84 PE445.751v01-00

ET

Muudatusettepanek 138
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d) kohustus vältida kontakte kaitstava 
isikuga või

d) keeld mitte võtta kontakti kaitstava 
isikuga ükskõik mil viisil, sealhulgas e-
posti, telefoni, faksi või kirja teel, või

Or. en

Muudatusettepanek 139
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d) kohustus vältida kontakte kaitstava 
isikuga või

d) keeld kontakteeruda kaitstava isikuga
kas isiklikult või sõnumite teel 
paberkandjal, salvestusvahenditel, 
telefoni, elektrooniliste või telemaatiliste 
andmekandjate kaudu või

Or. es

Muudatusettepanek 140
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d) kohustus vältida kontakte kaitstava 
isikuga või

d) kaitstava isikuga mis tahes vormis või 
kindlaksmääratud vormis, sealhulgas e-
posti, telefoni, faksi, teiste isikute kaudu 
või muul viisil kontaktivõtmise keeld või 
kontaktivõtmise reguleerimine, või
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Or. en

Muudatusettepanek 141
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

e a) ohustava isiku suhtes kohaldatav mis 
tahes piirang seoses kontakteerumisega, 
eestkostega, külastustega või muude 
asjaoludega, mis puudutavad alaealisi.

Or. es

Muudatusettepanek 142
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

e a) ohustavale isikule kehtestatud 
samaväärne, konkreetne kohustus või 
keeld, et kaitsta teatavat kaitstavat isikut 
nimetatud ohustava isiku võimalike 
tegude eest.

Or. en

Selgitus

Rõhuasetus samaväärsusele, et luua vastavus eelnenud loeteluga. Sätestatakse ka 
minimaalsed vajalikud tingimused: 1) konkreetne kohustus 2) isikule, 3) et kaitsta 4) teist 
isikut 5) selle isiku eest.



AM\824371ET.doc 35/84 PE445.751v01-00

ET

Muudatusettepanek 143
Barbara Matera

Direktiivi eelnõu
Artikkel 4 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik teatab nõukogu 
peasekretariaadile, milline õigusasutus (või 
millised õigusasutused) on tema 
siseriiklike õigusaktide alusel pädev 
(pädevad) käesoleva direktiivi kohaselt 
Euroopa lähenemiskeeldu välja andma ja 
sellist keeldu tunnustama, kui asjaomane 
liikmesriik on otsuse teinud riik või 
täidesaatev riik.

1. Iga liikmesriik teatab käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisel nõukogu 
peasekretariaadile ja komisjonile, milline 
õigusasutus (või millised õigusasutused) on 
tema siseriiklike õigusaktide alusel pädev 
(pädevad) käesoleva direktiivi kohaselt 
Euroopa lähenemiskeeldu välja andma ja 
sellist keeldu tunnustama, kui asjaomane 
liikmesriik on otsuse teinud riik või 
täidesaatev riik.
Pädevate asutuste nimekiri tehakse 
kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, 
kes peavad teavitama kõigist sellesse 
tehtavatest muudatustest.

Or. it

Muudatusettepanek 144
Anna Maria Corazza Bildt

Direktiivi eelnõu
Artikkel 4 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik teatab nõukogu 
peasekretariaadile, milline õigusasutus (või
millised õigusasutused) on tema 
siseriiklike õigusaktide alusel pädev
(pädevad) käesoleva direktiivi kohaselt 
Euroopa lähenemiskeeldu välja andma ja 
sellist keeldu tunnustama, kui asjaomane 
liikmesriik on otsuse teinud riik või 
täidesaatev riik.

1. Iga liikmesriik teatab nõukogu 
peasekretariaadile ja komisjonile, milline 
õigusasutus (või samaväärsed asutused) 
on tema siseriiklike õigusaktide alusel 
pädev (pädevad) käesoleva direktiivi 
kohaselt Euroopa lähenemiskeeldu välja 
andma ja sellist keeldu tunnustama, kui 
asjaomane liikmesriik on otsuse teinud riik 
või täidesaatev riik.

Or. en
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Selgitus

Mõnes liikmesriigis käsitlevad kaitsemeetmetega seotud küsimusi õigusasutustega sarnast 
pädevust omavad asutused. Seetõttu teen ma ettepaneku, et direktiivi kohaselt lubataks 
pädevate asutustena toimida ka samaväärsetel asutustel.

Muudatusettepanek 145
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 4 – lõige 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
käesoleva direktiivi alusel pädevateks 
otsuseid tegevateks asutusteks määrata 
asutused, mis ei ole õigusasutused, 
tingimusel et asjaomastel asutustel on 
pädevus võtta vastu samalaadseid otsuseid 
vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele 
ja menetlustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 146
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes määravad asutuse, 
mis ei ole õigusasutus, teavitavad sellisest 
otsusest viivitamata nõukogu ja komisjoni 
ja annavad neile institutsioonidele 
kõikehõlmava hinnanguaruande 
nimetatud asutuse pädevuse kohta, et 
oleks võimalik teha kindlaks selle asutuse 
õiguslik pädevus käesoleva direktiivi 
nõuete täitmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Salvatore Iacolino

Direktiivi eelnõu
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 a. Pakutava kaitse parandamiseks tuleks 
luua Euroopa ohvriregister, millele 
antakse juurdepääs ainult liikmesriikide 
õigusasutustele, Eurojustile ja Europolile. 
Registrisse kogutavad andmed ja teave 
aitavad paremini kaitsta ohvreid ning 
neist on kasu ennetustöö tegemisel. 
Komisjon esitab käesolevas artiklis 
nimetatud andmed ja teabe pärast seda, 
kui on saanud liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse.

Or. it

Selgitus

Euroopa registri olemasolu tähendab, et kaitset vajavaid isikuid on võimalik muid kanaleid 
kasutamata kiiresti tuvastada. Registris sisalduv informatsioon, millele on juurdepääs ainult 
pädevatel asutustel, annab võimaluse kasutada andmeid teaduslikuks ja statistiliseks 
hindamiseks, mille tulemusi saab kasutada pikaajaliste strateegiate kavandamiseks 
süüteokategooriate kaupa.

Muudatusettepanek 148
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 4 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Lähenemiskeeldude, kaitstavate isikute ja 

ohustavate isikute Euroopa register
1. Liikmesriigi pädevad asutused loovad 
selliste organite kaudu nagu Eurojust või 
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Europol Euroopa õigusasutuste või 
õiguskaitseasutuste andmebaasid, mille 
ainus eesmärk on tagada, et kõnealustel 
asutustel oleksid vahendid käesoleva 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks. 
Nende registrite suhtes kohaldatakse 
siseriiklikke ja ELi andmekaitsealaseid 
õigusakte ning nende puhul on tagatud 
suurim võimalik turvalisus ja eraelu 
puutumatuse kaitse. 
2. Luuakse Euroopa lähenemiskeeldude 
register, mis sisaldab vähemalt kaitstavate 
isikute nime ja elukohta, otsuse teinud, 
täidesaatva ja järelevalvet teostava riigi 
nime, asjaomaste kaitsemeetmete 
üksikasju ning meetmete jõustamise eest 
otseselt vastutavate isikute nimesid.
3. Luuakse ohustavate isikute register, 
mis sisaldab asjaomaste isikute nime ja 
elukohta, nende suhtes kohaldatavate 
piirangute üksikasju ning neid 
puudutavaid kohtuotsuseid. 
4. Iga liikmesriigi määratud pädevad 
asutused kehtestavad korra, mille kohaselt 
edastatakse viivitamata teave iga uue 
juhtumi kandmisel nendesse registritesse 
ning koheselt teavitatakse kaitstavaid 
isikuid, ohustavaid isikuid ning 
täidesaatva riigi õigus-, õiguskaitse- ja 
haldusasutusi, mis vastutavad 
kaitsemeetmete rakendamise eest.
5. Teatis saadetakse kaitstavatele isikutele 
ja ohustavatele isikutele, et mõlemad 
osapooled omaksid teavet neid 
puudutavate kaitsemeetmete ja piirangute 
täielikust ulatusest, et nad saaksid 
kasutada edasikaebamisõigust, õigust 
esitada oma seisukoht või mis tahes muud 
õigust, mis on nende olukorras 
kohaldatav ning kooskõlas 
andmekaitsealaste õigusaktidega.

Or. es



AM\824371ET.doc 39/84 PE445.751v01-00

ET

Muudatusettepanek 149
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Otsuse teinud riigis vastu võetud 
kaitsemeetme alusel annab selle riigi 
õigusasutus või muu artikli 4 lõikes 2 
osutatud pädev asutus üksnes kaitstava 
isiku taotlusel välja Euroopa 
lähenemiskeelu, olles eelnevalt veendunud 
selles, et kaitsemeede vastab kõigile artikli 
3 lõikes 1 kehtestatud nõuetele.

1. Otsuse teinud riigis vastu võetud 
kaitsemeetme alusel võib Euroopa 
lähenemiskeelu välja anda, kui kaitstav 
isik otsustab asuda elama teise 
liikmesriiki või juba elab seal või kui 
kaitstav isik otsustab viibida või juba 
viibib teises liikmesriigis. Otsuse teinud
riigi õigusasutus või muu pädev asutus võib 
anda üksnes kaitstava isiku või tema 
seadusliku esindaja, eestkostja või 
hooldaja taotlusel välja Euroopa 
lähenemiskeelu, olles eelnevalt veendunud 
selles, et kaitsemeede vastab kõigile artikli 
2 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 39. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Muudatusettepanek 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Otsuse teinud riigis vastu võetud 
kaitsemeetme alusel annab selle riigi 

1. Otsuse teinud riigis vastu võetud 
kaitsemeetme alusel annab selle riigi 
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õigusasutus või muu artikli 4 lõikes 2 
osutatud pädev asutus üksnes kaitstava 
isiku taotlusel välja Euroopa 
lähenemiskeelu, olles eelnevalt veendunud 
selles, et kaitsemeede vastab kõigile artikli 
3 lõikes 1 kehtestatud nõuetele.

õigusasutus või muu artikli 4 lõikes 2 
osutatud pädev asutus üksnes kaitstava 
isiku, tema seadusliku esindaja, eestkostja 
või hooldaja taotlusel, ükskõik kas 
kaitstav isik on juba sellesse liikmesriiki 
elama asunud või mitte, välja Euroopa 
lähenemiskeelu, olles eelnevalt veendunud 
selles, et kaitsemeede vastab kõigile artikli 
2 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1 a. Kui on täidetud artikli 2 lõike 2 
tingimused, võib pädev asutus keelduda 
Euroopa lähenemiskeelu väljaandmisest 
ainult sel juhul, kui taotlus on ilmselgelt 
ja kahtluseta põhjendamatu ning seetõttu 
kaitstava isiku kaitsmiseks selgelt mitte 
õigustatud, võttes muu hulgas arvesse 
ajavahemiku või ajavahemike pikkust, 
mille jooksul kaitstav isik kavatseb 
täidesaatvas riigis viibida, ning kaitse 
vajaduse tõsisust.

Or. en

Selgitus

As unwilling as we should be to grant the Member States any discretion regarding the 
issuance of EPOs, a minimum safety valve must be granted for clearly immaterial requests. If 
indeed there will be as many as 100 000 EPOs issued in Europe, it is inevitable that a small 
fraction of them will be baseless due to, for instance, the person causing danger being in 
long-term custody or medical incapacitation, or an individual applicant demanding 
protection measures in a large number of Member States he or she is for some reason clearly 
not intending to visit. However, this margin of discretion granted to competent authorities 
must be kept as narrow and strict as possible in order to fully respect the rights of victims to 
protection.
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Muudatusettepanek 152
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1 b. Pädev asutus, kes keeldub Euroopa 
lähenemiskeeldu välja andmast, peab 
viivitamata ja ex officio andma kaitstavale 
isikule või tema seaduslikule esindajale, 
eestkostjale või hooldajale selged ja 
arusaadavad juhised, kuidas taotleda 
kaitset õiguskaitsevahendite abil või 
kaevata keeldumise vaidlustamiseks edasi.

Or. en

Selgitus

Kui asutustele antakse diskretsiooniõigus, peab ka taotlejal olema juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele.

Muudatusettepanek 153
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 2 

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Kaitstav isik või tema seaduslik esindaja 
võib esitada taotluse Euroopa 
lähenemiskeelu väljaandmiseks kas otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele või 
täidesaatva riigi pädevale asutusele.

2. Kaitstav isik või tema seaduslik 
esindaja, eestkostja või hooldaja võib 
esitada taotluse Euroopa lähenemiskeelu 
väljaandmiseks kas otsuse teinud riigi 
pädevale asutusele või täidesaatva riigi 
pädevale asutusele.

Kui selline taotlus esitatakse täidesaatvas 
riigis, siis edastab selle riigi pädev asutus 
kõnealuse taotluse otsuse teinud riigi 
pädevale asutusele, et vajaduse korral 
Euroopa lähenemiskeeld välja anda.

Kui selline taotlus esitatakse täidesaatvas 
riigis, siis edastab selle riigi pädev asutus 
kõnealuse taotluse viivitamata otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele, et see 
asutus annaks välja Euroopa 
lähenemiskeelu.
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Or. en

Selgitus

Selles artiklis käsitletakse menetluse esimest etappi, milleks on Euroopa lähenemiskeelu 
väljaandmise taotlus. Euroopa lähenemiskeelu annab välja otsuse teinud riigi asutus. Alles 
pärast seda, kui otsuse teinud riik on Euroopa lähenemiskeelu väljastanud, tuleks sellest 
teavitada täidesaatvat riiki või täidesaatvaid riike. Selguse huvides on käesolev lõige 
sõnastatud nii, et selles arvestatakse ainult ühe täidesaatva riigi ja otsuse teinud riigi vahelist 
suhet.

Muudatusettepanek 154
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 2 

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Kaitstav isik või tema seaduslik esindaja 
võib esitada taotluse Euroopa 
lähenemiskeelu väljaandmiseks kas otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele või 
täidesaatva riigi pädevale asutusele. 

2. Kaitstav isik või tema seaduslik 
esindaja, eestkostja või hooldaja võib 
esitada taotluse Euroopa lähenemiskeelu 
väljaandmiseks kas otsuse teinud riigi 
pädevale asutusele või täidesaatva riigi 
pädevale asutusele. 

Kui selline taotlus esitatakse täidesaatvas 
riigis, siis edastab selle riigi pädev asutus 
kõnealuse taotluse otsuse teinud riigi 
pädevale asutusele, et vajaduse korral 
Euroopa lähenemiskeeld välja anda.

Kui selline taotlus esitatakse täidesaatvas 
riigis, siis edastab selle riigi pädev asutus 
kõnealuse taotluse otsuse teinud riigi 
pädevale asutusele, et vajaduse korral 
Euroopa lähenemiskeeld välja anda.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 40. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Muudatusettepanek 155
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Kaitstav isik või tema seaduslik esindaja 
võib esitada taotluse Euroopa 
lähenemiskeelu väljaandmiseks kas otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele või 
täidesaatva riigi pädevale asutusele.

2. Kaitstav isik või tema seaduslik esindaja
või eestkostja võib esitada taotluse 
Euroopa lähenemiskeelu väljaandmiseks 
kas otsuse teinud riigi pädevale asutusele 
või täidesaatva riigi pädevale asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Kui selline taotlus esitatakse täidesaatvas 
riigis, siis edastab selle riigi pädev asutus 
kõnealuse taotluse otsuse teinud riigi 
pädevale asutusele, et vajaduse korral 
Euroopa lähenemiskeeld välja anda.

Kui selline taotlus esitatakse täidesaatvas 
riigis, siis edastab selle riigi pädev asutus 
kõnealuse taotluse otsuse teinud riigi 
pädevale asutusele, et vajaduse korral 
Euroopa lähenemiskeeld välja anda. Otsuse 
teinud liikmesriik teavitab ohvrit või 
taotlejat aegsasti Euroopa lähenemiskeelu 
seisust ja piirangutest 

Or. en

Selgitus

On ülimalt tähtis, et ohver ei kannataks tarbetu stressi all ning et ta oleks väljaantud Euroopa 
lähenemiskeelu piiranguteks vaimselt valmis.
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Muudatusettepanek 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2 a. Enne Euroopa lähenemiskeelu 
väljaandmist antakse ohustavale isikule 
õigus esitada oma seisukoht ja õigus 
kaitsemeede vaidlustada, kui tal ei olnud 
neid õigusi kaitsemeetme vastuvõtmiseni 
viinud menetluses.

Or. es

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

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 3

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3. Asutus, kes võtab vastu kaitsemeetme, 
mis sisaldab ühte või mitut artikli 2 lõikes 
2 osutatud kohustust, teavitab kaitstavat 
isikut võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeeldu, kui isik kavatseb liikuda
teise liikmesriiki. Kõnealune asutus 
soovitab kaitstaval isikul esitada taotlus 
enne otsuse teinud riigi territooriumilt 
lahkumist.

3. Asutus, kes võtab vastu kaitsemeetme, 
mis sisaldab ühte või mitut artikli 2 lõikes 
2 osutatud kohustust, teavitab kaitstavat 
isikut või tema seaduslikku esindajat, 
eestkostjat või hooldajat mis tahes 
asjakohasel viisil vastavalt siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud korrale
võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeeldu, kui isik otsustab asuda 
elama teise liikmesriiki või juba elab seal 
või kui ta kavatseb viibida või juba viibib 
teise liikmesriigi territooriumil. Kõnealune 
asutus soovitab kaitstaval isikul esitada 
taotlus enne otsuse teinud riigi 
territooriumilt lahkumist, teavitades 
kaitstavat isikut võimalusest taotleda 
Euroopa lähenemiskeelu väljastamist 
täidesaatvas riigis. Ohver võib taotleda, et 
sotsiaaltöötaja teda Euroopa 
lähenemiskeelu väljaandmise ajal 
vajaduse korral füüsiliselt saadaks.
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Or. en

Selgitus

Riiklike kaitsemeetmete olemasolust hoolimata võib ohver karta, et ründaja võib teda 
vägivaldselt sundida Euroopa lähenemiskeelu taotlemisest loobuma. Sotsiaaltöötaja füüsiline 
kohalolek võib anda ohvrile kindlustunde taotluse esitamiseks.

Muudatusettepanek 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 3

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3. Asutus, kes võtab vastu kaitsemeetme, 
mis sisaldab ühte või mitut artikli 2 lõikes 
2 osutatud kohustust, teavitab kaitstavat 
isikut võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeeldu, kui isik kavatseb liikuda
teise liikmesriiki. Kõnealune asutus 
soovitab kaitstaval isikul esitada taotlus 
enne otsuse teinud riigi territooriumilt 
lahkumist.

3. Kui asutus võtab vastu kaitsemeetme, 
mis sisaldab ühte või mitut artikli 2 lõikes 
2 osutatud kohustust, teavitab ta kaitstavat 
isikut või tema seaduslikku esindajat, 
eestkostjat või hooldajat meetme välja 
andmisel mis tahes asjakohasel viisil 
vastavalt siseriiklike õigusaktide kohasele 
korrale võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeeldu, kui isik otsustab asuda 
elama teise liikmesriiki või juba elab seal 
või kui ta kavatseb viibida või juba viibib 
teises liikmesriigis. Kõnealune asutus 
soovitab kaitstaval isikul esitada taotlus 
enne otsuse teinud riigi territooriumilt 
lahkumist ja teavitab kaitstavat isikut ka 
võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeelu väljaandmist täidesaatvas 
riigis.

Or. es
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Muudatusettepanek 160
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 3

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3. Asutus, kes võtab vastu kaitsemeetme, 
mis sisaldab ühte või mitut artikli 2 lõikes 
2 osutatud kohustust, teavitab kaitstavat 
isikut võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeeldu, kui isik kavatseb liikuda
teise liikmesriiki. 

3. Asutus, kes võtab vastu kaitsemeetme, 
mis sisaldab ühte või mitut artikli 2 lõikes 
2 osutatud kohustust, teavitab kaitstavat 
isikut või tema seaduslikku esindajat, 
eestkostjat või hooldajat mis tahes 
asjakohasel viisil vastavalt siseriiklikes 
õigusaktides kehtestatud korrale 
võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeeldu, kui isik otsustab asuda 
elama teise liikmesriiki või juba elab seal 
või kui ta kavatseb viibida või juba viibib 
teises liikmesriigis.

Kõnealune asutus soovitab kaitstaval isikul
esitada taotlus enne otsuse teinud riigi 
territooriumilt lahkumist.

Kõnealune asutus teavitab kaitstavat isikut 
sellest, et tal tuleks esitada taotlus enne 
otsuse teinud riigi territooriumilt 
lahkumist. Samuti teavitab asutus isikut 
võimalusest esitada see taotlus, kui ta elab 
või viibib juba täidesaatvas riigis.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek 41 praeguses sõnastuses ei ole eriti mõttekas, sest see on sama, kui öelda, 
et täidesaatev riik on pädev väljastama Euroopa lähenemiskeeldu. Seepärast on vaja muuta 
muudatusettepaneku viimast lauset.

Muudatusettepanek 161
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 3 (sellest saab artikkel 5 – lõige 1)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3. Asutus, kes võtab vastu kaitsemeetme, 
mis sisaldab ühte või mitut artikli 2 lõikes 
2 osutatud kohustust, teavitab kaitstavat 

1. Liikmesriigi asutus, kes võtab vastu 
kaitsemeetme, mis sisaldab ühte või mitut 
artikli 2 lõikes 2 osutatud kohustust, 
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isikut võimalusest taotleda Euroopa 
lähenemiskeeldu, kui isik kavatseb liikuda
teise liikmesriiki. Kõnealune asutus 
soovitab kaitstaval isikul esitada taotlus 
enne otsuse teinud riigi territooriumilt 
lahkumist.

teavitab kaitstavat isikut või tema 
seaduslikku esindajat, eestkostjat või 
hooldajat mis tahes asjakohasel viisil 
vastavalt siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud korrale võimalusest taotleda 
Euroopa lähenemiskeeldu, kui isik otsustab 
asuda elama teise liikmesriiki või juba 
elab seal või kui ta kavatseb viibida või 
juba viibib teise liikmesriigi territooriumil. 
Kõnealune asutus soovitab kaitstaval isikul 
esitada taotlus enne otsuse teinud riigi 
territooriumilt lahkumist ja teavitab 
kaitstavat isikut ka võimalusest taotleda 
Euroopa lähenemiskeelu väljastamist 
täidesaatvas riigis.

Or. en

Selgitus

Tekst on toodud artikli 5 lõikest 3 artikli algusesse. Selguse huvides tuleks artikli 5 lõigete 
järjekorda muuta, et selgemalt määratleda menetluse kronoloogiline järjekord. 

Muudatusettepanek 162
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 a) Enne Euroopa lähenemiskeelu 
väljaandmist antakse ohustavale isikule 
õigus anda selgitusi ja õigus kaitsemeede 
vaidlustada, kui tal ei olnud neid õigusi 
kaitsemeetme vastuvõtmiseni viinud 
menetluses.

Or. de
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Muudatusettepanek 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – punkt b

Algatuse tekst Muudatusettepanek

b) vajaduse korral mis tahes selliste
tehnoloogiliste vahendite kasutamine
(nende olemasolu korral), mis on antud 
kaitstava isiku käsutusse kaitsemeetme 
viivitamata jõustamise eesmärgil;

b) vajaduse korral mis tahes selliste
tehniliste seadmete kasutamine (nende 
olemasolu korral), mis on antud kaitstava 
isiku või ohustava isiku käsutusse 
kaitsemeetme viivitamata jõustamise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

c a) otsuse teinud riigi pädeva asutuse või 
pädevate asutuste nimi, aadress, telefoni-
ja faksinumber ning e-posti aadress;

Or. fr

Selgitus

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 45. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Muudatusettepanek 165
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

c a) vajaduse korral selle täidesaatva 
liikmesriigi või nende täidesaatvate 
liikmesriikide pädeva(te) asutus(t)e nimi, 
aadress, telefoni- ja faksinumbrid ning e-
posti aadress, kus juba varem on samal 
kaitsemeetmel põhinevate Euroopa 
lähenemiskeeldude alusel võetud 
kaitsemeetmeid või millele samaaegselt 
väljastatakse Euroopa lähenemiskeeldu.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – punkt d

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d) vastu võetud Euroopa lähenemiskeelu 
aluseks oleva kaitsemeetme kirjeldus;

d) viide (näiteks number või kuupäev) 
õigusaktile, millega on kehtestatud 
kaitsemeede, mille alusel võetakse vastu 
Euroopa lähenemiskeeld;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – punkt f

Algatuse tekst Muudatusettepanek

f) ohustava isiku suhtes kaitsemeetmega 
kehtestatud kohustused või keelud, 

f) ohustava isiku suhtes kaitsemeetmega 
kehtestatud kohustused või keelud, 
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kaitsemeetme kestus ning selgesõnaline 
märge selle kohta, et selle rikkumist 
käsitatakse kuriteona otsuse teinud riigi 
õigusaktide alusel või see võib olla muul 
viisil vabaduskaotusega karistatav;

kaitsemeetme kestus ning viide 
võimalikule karistusele või sanktsioonile, 
mille otsuse teinud riigi õiguse kohaselt
võib määrata asjaomaste kohustuste või 
keeldude rikkumise korral;

Or. en

Selgitus

See sõnastus vastab paremini olukorrale, kus liikmesriigi õigusaktides on ette nähtud eri 
raskusastmega karistused ja konkreetse karistuse määravad asutused alles pärast rikkumist.

Muudatusettepanek 168
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – punkt h a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

h a) ohustava isiku aadress, e-posti 
aadress, telefoninumber või muud 
kontaktandmed;

Or. en

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

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – punkt i a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

i a) nii otsuse teinud kui ka täidesaatev 
riik, austades täielikult sõnavabadust, 
julgustavad vajadusel ajakirjandust ja 
ajakirjanikke kasutama enesedistsipliini, 
et tagada teabetegevuse käigus ohvrite 
era- ja pereelu kaitse.

Or. en
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Selgitus

Euroopa lähenemiskeeldu taotlev ohver võib olla nii otsuse teinud kui ka täidesaatvas riigis 
avalikkusele tuntud. Ohvri andmete kaitse tagamiseks tema ohutuse huvides peaks 
ajakirjandus olema teadlik sellest, kui tundlik on ohvri Euroopa lähenemiskeelu olemasolust 
või andmetest teadaandmine või nende avaldamine.

Muudatusettepanek 170
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 7 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
edastab Euroopa lähenemiskeelu 
täidesaatva riigi pädevale asutusele, teeb ta 
seda viisil, mis jätab kirjaliku jälje, et 
täidesaatva riigi pädeval asutusel oleks 
võimalik selle autentsust kindlaks teha.

1. Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
edastab Euroopa lähenemiskeelu 
täidesaatva riigi pädevale asutusele, teeb ta 
seda viisil, mis jätab kirjaliku jälje, et 
täidesaatva riigi pädeval asutusel oleks 
võimalik selle autentsust kindlaks teha. 
Parim viis selleks oleks teatise saatmine 
lähenemiskeelu ja asjaomaste isikute 
artiklis 4 a osutatud registrisse kandmise 
kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 171
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 7 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
edastab Euroopa lähenemiskeelu 
täidesaatva riigi pädevale asutusele, teeb ta 
seda viisil, mis jätab kirjaliku jälje, et 
täidesaatva riigi pädeval asutusel oleks 
võimalik selle autentsust kindlaks teha.

1. Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
edastab Euroopa lähenemiskeelu 
täidesaatva riigi pädevale asutusele, teeb ta 
seda viisil, mis jätab kirjaliku jälje, et 
täidesaatva riigi pädeval asutusel oleks 
võimalik selle autentsust kindlaks teha. 
Nimetatud pädevad asutused edastavad 
kõik teated teineteisele samuti otse.
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Or. de

Selgitus

Kasulik selgitus menetluse kohta.

Muudatusettepanek 172
Nathalie Griesbeck

Direktiivi eelnõu
Artikkel 7 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
edastab Euroopa lähenemiskeelu 
täidesaatva riigi pädevale asutusele, teeb ta 
seda viisil, mis jätab kirjaliku jälje, et 
täidesaatva riigi pädeval asutusel oleks 
võimalik selle autentsust kindlaks teha.

1. Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
edastab Euroopa lähenemiskeelu 
täidesaatva riigi pädevale asutusele, teeb ta 
seda viisil, mis jätab kirjaliku jälje, et 
täidesaatva riigi pädeval asutusel oleks 
võimalik selle autentsust kindlaks teha. 
Nimetatud pädevad asutused edastavad 
kõik ametlikud teated üksteisele samuti 
otse.

Or. fr

Selgitus

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 49. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Muudatusettepanek 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1 a. Suhtlemisraskuste vähendamiseks 
ohvriga kaitsemeetmete olemuse 
mõistmise osas tuleb võtta vajalikke 
meetmeid, nagu võimalus taotleda 
täidesaatvas riigis teavet ohvri räägitavas 
keeles;

Or. en

Selgitus

Ohvritel, kes kavatsevad elama asuda teise riiki, tekivad täidesaatvas riigis tõenäoliselt 
keeleprobleemid. Nende takistuste kõrvaldamine ohvrite teelt on väga tähtis.

Muudatusettepanek 174
Barbara Matera

Direktiivi eelnõu
Artikkel 7 – lõige 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Kui kas täidesaatva riigi või otsuse 
teinud riigi pädev asutus on kõnealuse teise 
riigi pädevale asutusele teadmata, teeb 
viimane vajaliku teabe saamiseks kõik 
vajalikud järelepärimised, sealhulgas
nõukogu 29. juuni 1998. aasta 
ühismeetmega 98/428/JSK (Euroopa 
kohtute võrgu loomise kohta) loodud 
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 
kontaktasutuste, Eurojusti liikmesriikide 
liikmete või kõnealuse riigi Eurojusti töö 
koordineerimise riikliku süsteemi kaudu.

2. Kui kas täidesaatva riigi või otsuse 
teinud riigi või riikide pädev asutus on 
kõnealuse teise riigi pädevale asutusele 
teadmata, teeb viimane vajaliku teabe 
saamiseks kõik vajalikud järelepärimised 
nõukogu peasekretariaadis ja komisjonis 
hoitava nimekirja alusel ning nõukogu 29. 
juuni 1998. aasta ühismeetmega 
98/428/JSK (Euroopa kohtute võrgu 
loomise kohta) loodud Euroopa õigusalase 
koostöö võrgustiku kontaktasutuste, 
Eurojusti liikmesriikide liikmete või 
kõnealuse riigi Eurojusti töö 
koordineerimise riikliku süsteemi kaudu.

Or. it
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Muudatusettepanek 175
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 7 – lõige 3

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3. Kui täidesaatva riigi asutus, kes saab 
Euroopa lähenemiskeelu, ei ole pädev seda 
tunnustama, edastab kõnealune asutus 
Euroopa lähenemiskeelu ex officio 
pädevale asutusele.

3. Kui täidesaatva riigi asutus, kes saab 
Euroopa lähenemiskeelu, ei ole pädev seda 
tunnustama, edastab kõnealune asutus 
Euroopa lähenemiskeelu ex officio 
pädevale asutusele ja teavitab otsuse 
teinud riigi pädevat asutust vastavalt mis 
tahes kirjalikku jälge jätval viisil.

Or. de

Selgitus

Kasulik selgitus.

Muudatusettepanek 176
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a) artikli 7 kohaselt edastatud Euroopa 
lähenemiskeelu kättesaamisel tunnustab ta 
seda lähenemiskeeldu ja võtab vajaduse 
korral kõik meetmed, mis oleksid 
võimalikud selle riigi õigusaktide alusel 
sarnasel juhul, et tagada kaitstava isiku 
kaitse, välja arvatud juhul, kui ta otsustab 
tugineda mõnele artiklis 9 sätestatud 
mittetunnustamise põhjusele;

a) artikli 7 kohaselt edastatud Euroopa 
lähenemiskeelu kättesaamisel tunnustab ta
viivitamata seda lähenemiskeeldu ja võtab 
kõik vastavad meetmed, mis tagavad 
kaitstava isiku jätkuva kaitse selle riigi 
õigusaktide alusel sarnasel juhul, välja 
arvatud juhul, kui ta otsustab tugineda 
mõnele artiklis 9 sätestatud 
mittetunnustamise põhjusele; sel juhul 
peavad täidesaatva riigi pädeva asutuse 
võetud meetmed vastama võimalikult 
suurel määral algselt väljaantud 
kaitsemeetmele;
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Or. en

Muudatusettepanek 177
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a) artikli 7 kohaselt edastatud Euroopa 
lähenemiskeelu kättesaamisel tunnustab ta 
seda lähenemiskeeldu ja võtab vajaduse 
korral kõik meetmed, mis oleksid 
võimalikud selle riigi õigusaktide alusel 
sarnasel juhul, et tagada kaitstava isiku 
kaitse, välja arvatud juhul, kui ta otsustab 
tugineda mõnele artiklis 9 sätestatud 
mittetunnustamise põhjusele;

a) artikli 7 kohaselt edastatud Euroopa 
lähenemiskeelu kättesaamisel tunnustab ta 
seda lähenemiskeeldu viivitamata ja teeb 
otsuse meetmete võtmiseks, mis oleksid 
võimalikud selle riigi õigusaktide alusel 
sarnasel juhul, et tagada kaitstava isiku 
kaitse, välja arvatud juhul, kui ta otsustab 
tugineda mõnele artiklis 9 sätestatud 
mittetunnustamise põhjusele. Vastuvõetud 
meetmed ja kaitstavale isikule tagatava 
kaitse tase peavad vastama võimalikult 
suurel määral otsuse teinud riigis 
kehtestatud kaitsemeetmele, kusjuures 
arvestada tuleb täidesaatva riigi 
õigusaktides sätestatud eeskirju ja 
põhimõtteid;

Or. en

Selgitus

This is opposite to the Amendment of the rapporteurs. Here, priority is given to the national 
legislation of the executing State, with emphasis on finding a corresponding protective 
measure from within the national framework. Mutual recognition and cooperation is here 
based on the rules and principles of every Member State and focused more on mutual 
recognition on decisions and legal acts imposing a protection measure rather than mutual 
concurrence of legally available means. The opposite approach – correspondence before 
national legal system – would indicate an increased transfer of judicial discretion regarding 
control mechanisms to the issuing State and, de facto, a demand for substantial 
harmonisation between Member States. It would, in short, mean serious difficulties in 
situations where, due to difference in legal systems, corresponding measures would simply 
not be legally available.
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Muudatusettepanek 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a a) teavitab otsuse teinud riigi pädevat 
asutust täidesaatva riigi pädeva asutuse 
kehtestatud tähtaegadest Euroopa 
lähenemiskeelu puuduste kõrvaldamiseks, 
et vältida Euroopa lähenemiskeelu 
mittetunnustamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Algatuse tekst Muudatusettepanek

b) vajaduse korral annab ohustavale isikule 
teavet täidesaatvas riigis võetud meetmete 
kohta;

b) vajaduse korral annab ohustavale isikule 
teavet täidesaatvas riigis võetud meetmete 
kohta, vältides sellise teabe avaldamist, 
mis annab teavet kaitstava isiku kohta, 
nagu tema aadress või muud 
kontaktandmed, kui selline teave ei 
sisaldu ohustava isiku suhtes 
täitemeetmena kehtestatud kohustuses või 
keelus;

Or. en
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Muudatusettepanek 180
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

b a) annab ohustavale isikule, otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule teavet kõigist vastavalt 
punktile a võetud meetmetest, vältides 
vajaduse korral kaitstava isiku aadressi 
või muude kontaktandmete 
avalikustamist, mis võib kaitstavat isikut 
ohustada; 

Or. de

Selgitus

Kirjeldatud meedet nõuavad õigusriigi põhimõte ja ohvrikaitse. 

Muudatusettepanek 181
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

b a) kui täidesaatva riigi pädev asutus 
toob tunnustamisest keeldumise põhjuseks 
artiklis 9 kirjeldatud asjaolu, teavitatakse 
otsuse teinud riiki, kaitstavat isikut või 
tema esindajat või hooldajat sellest 
otsusest viivitamata, lisades põhjaliku 
selgituse tunnustamisest keeldumise 
põhjuste kohta; 

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

b a) täidesaatva riigi pädev asutus teavitab 
kaitstavat isikut viivitamata, kui Euroopa 
lähenemiskeelu täideviimiseks võetud 
meetmete maksimaalne tähtaeg on tema 
siseriiklike seaduste järgi möödunud.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

b b) teavitab viivitamatult otsuse teinud 
riigi pädevat asutust viisil, mis jätab 
kirjaliku jälje, ja määrab asutusele 
tähtaja puuduvate andmete edastamiseks, 
kui leiab, et koos Euroopa 
lähenemiskeeluga edastatud teave ei ole 
artikli 6 kohaselt täiuslik; 

Or. de

Selgitus

Tähtaja seadmise eesmärk on protseduuri kiirendamine.
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Muudatusettepanek 184
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

b b) täidesaatva riigi pädev asutus teavitab 
kaitstavat isikut viivitamata, kui Euroopa 
lähenemiskeelu täideviimiseks võetud 
meetmete maksimaalne tähtaeg on tema 
siseriiklike seaduste järgi möödunud.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Salvatore Iacolino

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d a) võtab kõik vajalikud meetmed, et 
tagada Euroopa lähenemiskeelu täitmisel 
ka kaitstava isiku kogu perekonna arvesse 
võtmine.

Or. it

Selgitus

Kaitstava isiku kaitsemeetmete juures tuleb võtta nõuetekohaselt arvesse kogu perekonda ning 
vajadust kaitsta perekonda kui tervikut laiemas mõttes, isegi siis kui laste olemasolu korral 
seda ametlikult ei tunnustata.
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Muudatusettepanek 186
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Täidesaatva riigi pädev asutus teatab
otsuse teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kooskõlas Manfred Weberi muudatusettepanekuga 5.

Muudatusettepanek 187
Barbara Matera

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Täidesaatva riigi pädev asutus teatab 
otsuse teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetest.

2. Täidesaatva riigi pädev asutus teatab 
viivitamata ohustavale isikule, otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetest, 
avaldamata kaitstava isiku 
kontaktandmeid.

Or. it



AM\824371ET.doc 61/84 PE445.751v01-00

ET

Muudatusettepanek 188
Anna Maria Corazza Bildt

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Täidesaatva riigi pädev asutus teatab 
otsuse teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetest.

2. Täidesaatva riigi pädev asutus teatab
viivitamata ohustavale isikule, otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetest, vältides 
vajaduse korral kaitstava isiku aadressi 
või teiste kontaktandmete avalikustamist.

Or. en

Selgitus

On väga vajalik, et ohustav isik teaks, mida kaitsemeede hõlmab. Kui lähenemiskeeld hõlmab 
keeldu siseneda kaitstava isiku koju, peab vastuvõetud otsus sisaldama kaitstava isiku kodust 
aadressi. Ohustavale isikule tuleb otsust tutvustada, et ta teaks, mida tal ei ole lubatud teha.

Muudatusettepanek 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 2

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2. Täidesaatva riigi pädev asutus teatab 
otsuse teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetest.

2. Täidesaatva riigi pädev asutus teatab
viivitamata ohustavale isikule, otsuse 
teinud riigi pädevale asutusele ja 
kaitstavale isikule käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetest, vältides 
kaitstava isiku aadressi või teiste 
kontaktandmete avalikustamist. 
Ohustaval isikul peab olema võimalik 
neid meetmeid vaidlustada.

Or. en

Selgitus

Eelnõu näeb ette, et ohustavat isikut tuleb teavitada täidesaatvas riigis väljaantud uue keelu 
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tingimustest, kuid ei luba ohustaval isikul keeldu vaidlustada. Võib juhtuda, et täidesaatev riik 
annab välja keelu, mis ei vasta Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigustele.
Näiteks võib Hispaanias väljaantud keelus sisalduda lause „te ei tohi tulla Barcelonasse” ja 
Ühendkuningriigi keelus lause „te ei tohi tulla Londonisse”. Kuid kui see isik töötab 
Londonis, siis oleks keeld liiga ulatuslik ja ebaproportsionaalne. Sellisel juhul rikutaks 
sellega Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigusi. Isikul peaks olema õigus 
vaidlustada mõlemad meetmed, mitte ainult esimene.

Muudatusettepanek 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 8 a 

Ennetamine, teavituskampaaniad ja 
koolitus 

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid isikutevastase vägivalla 
ennetamiseks.
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, nagu teavitus- ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniad, uuringu- ja 
haridusprogrammid, mida vajaduse 
korral tehakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
et tõsta teadlikkust Euroopa 
lähenemiskeelu väljastamise võimaluse 
olemasolu kohta ja vähendada vägivalla 
ohvriks langemise ohtu. Vägivalla ohvreid 
julgustatakse teatama nende vastu toime 
pandud ahistamisjuhtumitest, et tagada 
piisaval tasemel kaitse.
3. Liikmesriigid edendavad õigusasutuste 
ja teiste ohvrite ning võimalike ohvritega 
tegeleda võivate pädevate asutuste 
regulaarset koolitamist, et nad saaksid 
pakkuda asjakohast abi ja psühholoogilist 
tuge.

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Ennetamine, teavituskampaaniad ja 

koolitus
1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid isikutevastase vägivalla 
ennetamiseks.
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, nagu teavitus- ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniad, uuringu- ja 
haridusprogrammid, sealhulgas ennetus-
ja hoiatusmeetmed ohustavale isikule, 
mida vajaduse korral tehakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
et tõsta teadlikkust Euroopa 
lähenemiskeelu väljastamise võimaluse 
olemasolu kohta ja vähendada vägivalla 
ohvriks langemise ohtu.
3. Liikmesriigid edendavad õigusasutuste 
ja teiste ohvrite ning võimalike ohvritega 
tegeleda võivate pädevate asutuste 
regulaarset koolitamist, et nad saaksid 
pakkuda asjakohast abi.

Or. en

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

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
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Ennetamine, teavituskampaaniad ja 
koolitus

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, nagu teavitus- ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniad, uuringu- ja 
haridusprogrammid, mida vajaduse 
korral tehakse koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
et tõsta teadlikkust Euroopa 
lähenemiskeelu väljastamise võimaluse 
olemasolu kohta ja vähendada vägivalla 
ohvriks langemise ohtu.
2. Liikmesriigid edendavad õigusasutuste 
töötajate ning ohvrite ja võimalike 
ohvritega tegeleda võivate muude 
pädevate asutuste regulaarset koolitamist, 
et nad saaksid pakkuda asjakohast abi.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku jätta raportööri muudatusettepanekust 57 välja „ning võimalike 
ohvritega”, sest mõiste ei ole määratletud ja võimaldab meelevaldset tõlgendust.

Muudatusettepanek 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Ennetamine, teavituskampaaniad ja 
koolitus

1. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid isikuvastase vägivalla 
ennetamiseks.
2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, nagu teavitus- ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniad, uuringu- ja 
haridusprogrammid, mis hõlmavad 
ennetus- ja rehabilitatsioonimeetmeid 
kurjategijatele ning mida vajaduse korral 
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viiakse ellu koostöös kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, et tõsta teadlikkust 
Euroopa lähenemiskeelu välja andmise 
võimaluse olemasolu kohta ja vähendada 
vägivalla ohvriks langemise ohtu.
3. Liikmesriigid edendavad õigusasutuste 
ja teiste ohvrite ning võimalike ohvritega 
tegeleda võivate pädevate asutuste 
regulaarset koolitamist, et nad saaksid 
pakkuda asjakohast abi.
4. Komisjon ja liikmesriigid võtavad vastu 
meetmed, et seada sisse tasuta 
telefoninumber soolise vägivalla ohvrite 
teavitamiseks ja abistamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Iga Euroopa lähenemiskeelu 
tunnustamisest keeldumise korral tuleb 
esitada põhjused.

1. Iga Euroopa lähenemiskeelu 
tunnustamisest keeldumise korral tuleb 
esitada põhjused. Enne tunnustamisest 
keeldumist tuleb ära kuulata kaitstava 
isiku seisukoht.

Or. es

Muudatusettepanek 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a) Euroopa lähenemiskeeld ei ole lõplik või 
seda ei ole lõpule viidud täidesaatva riigi 
pädeva asutuse poolt kehtestatud tähtaja 

a) Euroopa lähenemiskeeld ei ole
korduvalt lõplik, on tagasi saadetud 
menetluslikel põhjustel või seda ei ole 
lõpule viidud täidesaatva riigi pädeva 
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jooksul; asutuse poolt kehtestatud mõistliku tähtaja 
jooksul;

Or. es

Muudatusettepanek 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a) Euroopa lähenemiskeeld ei ole lõplik või
seda ei ole lõpule viidud täidesaatva riigi 
pädeva asutuse poolt kehtestatud tähtaja 
jooksul;

a) Euroopa lähenemiskeeld ei ole lõplik ja
seda ei ole lõpule viidud täidesaatva riigi 
pädeva asutuse poolt kehtestatud mõistliku
tähtaja jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d a) kaitsemeede on seotud teoga, mis ei 
ole täidesaatva riigi õigusaktide alusel 
kuritegu; 

Or. de

Selgitus

Täidesaatvas riigis süüdistuse mitteesitamise korral puudub kohustus meetmeid võtta. 
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Muudatusettepanek 198
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d b) täidesaatva riigi õigusaktides ei ole 
sätestatud kaitsemeetmete võtmine 
kriminaalmenetluse raames;

Or. de

Muudatusettepanek 199
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d c (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d c) kriminaalmenetlust ei saa ohustava 
isiku suhtes alustada, kuna tegu või 
käitumine, millega seoses on vastu võetud 
kaitsemeede, on täidesaatva riigi 
õigusaktide alusel aegunud, kui tegu või 
käitumine kuulub tema siseriikliku õiguse 
alla;

Or. de

Muudatusettepanek 200
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d d (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

d d) kaitsemeede on seotud üksnes 
kuriteoga, mis täidesaatva riigi 
õigusaktide kohaselt on täielikult või 
olulises osas toime pandud tema 
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territooriumil.

Or. de

Muudatusettepanek 201
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 a. Kui täidesaatva riigi pädev asutus 
keeldub Euroopa lähenemiskeeldu 
tunnustamast ühel lõike 2 punktides a ja b 
nimetatud põhjustest, annab ta 
viivitamata ja ex officio otsuse teinud riigi 
asutustele ning kaitstavale isikule või 
tema esindajale, eestkostjale või 
hooldajale selged ja arusaadavad juhised, 
kuidas taotleda õiguskaitset või 
keeldumise vaidlustamiseks edasi kaevata, 
ning vajaduse korral teavitab kaitstavat 
isikut võimalusest taotleda kaitsemeetme 
vastuvõtmist vastavalt täidesaatva riigi 
õigusele.

Or. en

Selgitus

Õiguskaitsevahendi olemasolu korral tuleks seda otsuse teinud asutustele ja kaitstavale 
isikule tutvustada kohe pärast keeldumist, enne kui kaitstavat isikut teavitatakse võimalusest 
alustada ohustava isiku suhtes täidesaatvas riigis uut kohtuprotsessi. Käesolev lõige on 
lisatud artiklisse 9 seetõttu, et selle kohaldamine on selles artiklis määratletud keeldumise 
otsene tagajärg.
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Muudatusettepanek 202
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 a) Kui täidesaatva riigi pädev asutus 
keeldub tunnistamast Euroopa 
lähenemiskeeldu ühel lõikes 2 loetletud 
põhjustest, teavitab ta kaitstavat isikut 
võimaluse korral võimalusest taotleda 
kriminaalõigusliku või tsiviilõigusliku 
kaitsemeetme vastuvõtmist vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele.

Or. de

Selgitus

Täiendav säte kriminaalõiguslike kaitsemeetmete kohaldamisala vähendamiseks.

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

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Läbivaatamistaotlus
Ohver, kelle Euroopa lähenemiskeelu 
taotlus on tagasi lükatud, võib taotleda 
selle uut läbivaatamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Täidesaatva riigi kohaldatav õigus ja 
täidesaatva riigi pädevus

1. Täidesaatva riigi pädeval asutusel on 
pädevus võtta pärast Euroopa 
lähenemiskeelu tunnustamist oma riigis 
vastu meetmeid ja neid jõustada. 
Täidesaatva riigi õigusakte kohaldatakse 
artikli 8 lõikes 1 ette nähtud otsuse 
vastuvõtmise ja jõustamise suhtes, 
sealhulgas eeskirjade suhtes, mis 
käsitlevad õiguskaitsevahendeid otsuste 
vastu, mis on täidesaatvas riigis vastu 
võetud seoses Euroopa lähenemiskeeluga. 
2. Täidesaatva riigi pädeva asutuse poolt 
pärast Euroopa lähenemiskeelu 
tunnustamist võetud ühe või mitme 
meetme rikkumise korral on sellel 
asutusel pädevus teha järgmist: 
a) kehtestada sellise meetme rikkumise 
korral kriminaalkaristusi ja võtta mis 
tahes muid meetmeid, kui rikkumine on 
täidesaatva riigi õigusaktide alusel 
käsitatav kuriteona; 
b) teha rikkumiste kohta muid kui 
kriminaalõiguslikke otsuseid;
c) võtta mis tahes kiireloomulisi ja ajutisi 
meetmeid rikkumise lõpetamiseks, 
vajaduse korral kuni otsuse teinud riigi 
poolt vastava otsuse tegemiseni.

Or. de

Selgitus

Ulatuslikud ja kooskõlastatud meetmed pädevuse ja kohaldatava õiguse kohta; rõhutatud on 
täidesaatva riigi pädevust.
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Muudatusettepanek 205
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

a) kaitsemeetme uuendamine, 
läbivaatamine ja tühistamine;

a) Euroopa lähenemiskeelu aluseks oleva
kaitsemeetme ja sellest tulenevalt Euroopa 
lähenemiskeelu uuendamine, 
läbivaatamine, muutmine, tühistamine ja 
tagasivõtmine;

Or. en

Selgitus

Täpsustamaks käesoleva artikliga antud ainupädevust, osutatakse algsele kaitsemeetmele ja 
mitte täidesaatva riigi võetud meetmele.

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

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1 a. Kui ohver lahkub täidesaatvast riigist 
ja pöördub tagasi otsuse teinud riiki, 
tagab otsuse teinud riik ohvrile jätkuvalt 
need kaitsemeetmed, mille see riik algselt 
määras.

Or. en
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Muudatusettepanek 207
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 3

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3. Kui nõukogu raamotsuse 2008/947/JSK 
artiklis 2 määratletud kohtuotsus või 
nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 
4 määratletud järelevalvemeetmete 
rakendamise otsus on teisele liikmesriigile 
juba edastatud, võetakse edasised otsused 
vastu kooskõlas kõnealuste raamotsuste 
asjakohaste sätetega.

3. Kui nõukogu raamotsuse 2008/947/JSK 
artiklis 2 määratletud kohtuotsus või 
nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 
4 määratletud järelevalvemeetmete 
rakendamise otsus on teisele liikmesriigile 
juba edastatud või edastatakse pärast 
Euroopa lähenemiskeelu väljaandmist, 
võetakse edasised otsused vastu kooskõlas 
kõnealuste raamotsuste asjakohaste 
sätetega.

Or. de

Muudatusettepanek 208
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 a) Otsuse teinud riigi pädev asutus 
teavitab täidesaatva riigi pädevat asutust 
viivitamata kõigist vastavalt lõikele 1 
tehtud otsustest.

Or. de
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Muudatusettepanek 209
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 b) Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
on Euroopa lähenemiskeelu vastavalt 
lõike 1 punktile a tühistanud või tagasi 
võtnud, lõpetab täidesaatva riigi pädev 
asutus vastavalt artikli 8 lõikele 1 vastu 
võetud meetmete täidesaatmise kohe, kui 
otsuse teinud riigi pädev asutus on teda 
nõuetekohaselt teavitanud.

Or. de

Muudatusettepanek 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 3 c (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 c. Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
on Euroopa lähenemiskeeldu vastavalt 
lõike 1 punktile a muutnud, siis 
täidesaatva riigi pädev asutus kas:
a) muudab Euroopa lähenemiskeelu 
alusel võetud meetmeid, toimides vastavalt 
artiklile 8; või
b) keeldub muudetud kohustuse või keelu 
jõustamisest, kui tegemist ei ole seda liiki 
kohustuse või keeluga, millele on 
osutatud artiklis 4, kui see ei vasta ohvri 
soovile või Euroopa inimõiguste 
konventsioonile või kui artikli 6 kohaselt 
Euroopa lähenemiskeeluga edastatud 
teave ei ole täielik ja otsuse teinud riigi 
pädev asutus ei ole vastavalt artikli 8 
lõikele 2 a puuduvat teavet määratud 
tähtajaks esitanud.



PE445.751v01-00 74/84 AM\824371ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Eelnõu võimaldab otsuse teinud riigil lähenemiskeeldu muuta ning nõuab, et täidesaatev riik 
teeks sama muudatuse. Kuid olgugi et ohver otsustab protsessi alguses Euroopa 
lähenemiskeeldu taotleda, puudub garantii, et ta soovib ka muudetud varianti. Siinkohal 
peaks tal olema valikuvõimalus (ja täidesaatvat riiki ei tohiks sundida jõustama keeldu, mida 
ohver ei soovi ja mis võib olla vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaste ohvri 
õigustega).

Muudatusettepanek 211
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 3 c (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 c) Kui otsuse teinud riigi pädev asutus 
on Euroopa lähenemiskeeldu vastavalt 
lõike 1 punktile a muutnud, teeb 
täidesaatva riigi pädev asutus vajaduse 
korral järgmist:
a) muudab Euroopa lähenemiskeelu 
alusel võetud meetmeid, toimides vastavalt 
artiklile 8 või
b) keeldub muudetud kohustuse või keelu 
jõustamisest, kui tegemist ei ole artiklis 2 
osutatud kohustuse või keeluga või kui 
vastavalt artiklile 7 Euroopa 
lähenemiskeeluga edastatud teave ei ole 
täielik ja otsuse teinud riigi pädev asutus 
ei ole vastavalt artikli 8 lõikele 2 a 
puuduvat teavet määratud tähtajaks 
esitanud.

Or. de
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Muudatusettepanek 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Täidesaatva riigi pädev asutus võib 
Euroopa lähenemiskeelu tunnustamisest 
loobuda, kui on tõendeid selle kohta, et 
kaitstav isik on täidesaatva riigi 
territooriumilt lõplikult lahkunud.

1. Täidesaatva riigi pädev asutus võib
lõpetada Euroopa lähenemiskeelu alusel 
võetud meetmete täidesaatmise:

a) kui ohver taotleb kaitsemeetme 
lõpetamist või kaitsemeetme lõpetamine 
on vajalik ükskõik millise isiku õiguste 
kaitsmiseks vastavalt Euroopa 
inimõiguste konventsioonile.

Or. en

Selgitus

Sama põhjendus mis eespool; ohver võib muuta meelt ega soovi enam lähenemiskeeldu 
(näiteks võib ta oma endise partneriga ära leppida ja soovib temaga jälle koos elada).
Täidesaatval riigil peaks olema võimalus keeld sellisel juhul tühistada.

Muudatusettepanek 213
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 11

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 11
Euroopa lähenemiskeelu tunnustamisest 

loobumise põhjused

välja jäetud

Täidesaatva riigi pädev asutus võib 
Euroopa lähenemiskeelu tunnustamisest 
loobuda, kui on tõendeid selle kohta, et 
kaitstav isik on täidesaatva riigi 
territooriumilt lõplikult lahkunud.

Or. de



PE445.751v01-00 76/84 AM\824371ET.doc

ET

Muudatusettepanek 214
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 11 a (uus) 

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Euroopa lähenemiskeelu alusel võetud 

meetmete täidesaatmise lõpetamise 
põhjused

1. Täidesaatva riigi pädev asutus võib 
lõpetada Euroopa lähenemiskeelu alusel 
võetud meetmete täidesaatmise:
a) kui on piisavalt alust arvata, et kaitstav 
isik ei ela või ei viibi täidesaatva riigi 
territooriumil või on kõnealuselt 
territooriumilt lõplikult lahkunud;
b) kui Euroopa lähenemiskeelu 
täidesaatmiseks vastu võetud meetmete 
maksimaalne kehtivusaeg on vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele lõppenud;
c) artikli 10 lõike 3 c punktis b osutatud 
juhul;
d) kui nõukogu raamotsuse 2008/947/JSK 
artiklis 2 määratletud kohtuotsus või 
nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK 
artiklis 4 määratletud järelevalvemeetmete 
rakendamise otsus on saadetud 
täidesaatvale riigile pärast Euroopa 
lähenemiskeelu tunnustamist.
2. Täidesaatva riigi pädev asutus teavitab 
väljaandva riigi pädevat asutust 
viivitamata sellisest otsusest.
3. Enne meetmete täidesaatmise 
lõpetamist vastavalt lõike 1 punktile b võib 
täidesaatva riigi pädev asutus kutsuda 
otsuse teinud riigi pädevat asutust üles 
esitama teavet selle kohta, kas Euroopa 
lähenemiskeeluga pakutav kaitse on 
menetlemisel oleva juhtumi asjaolusid 
arvestades veel vajalik. Otsuse teinud riigi 
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pädev asutus vastab sellisele 
järelpärimisele viivitamata.

Or. de

Selgitus

Täidesaatva riigi pädevale asutusele on jäetud rohkem tegutsemisruumi; ühilduvus Euroopa 
Liidu teiste õigusaktidega on tagatud.

Muudatusettepanek 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktiivi eelnõu
Artikkel 12 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Euroopa lähenemiskeeldu 
tunnustatakse viivitamata.

1. Euroopa lähenemiskeeld viiakse täide 
20 päeva jooksul. Kaitstavat isikut 
teavitatakse lähenemiskeelu kestusest.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 12 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Euroopa lähenemiskeeldu tunnustatakse
viivitamata.

1. Euroopa lähenemiskeeldu tunnustatakse
hiljemalt 15 päeva jooksul.

Or. es
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Muudatusettepanek 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktiivi eelnõu
Artikkel 12 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Euroopa lähenemiskeeldu 
tunnustatakse viivitamata.

1. Euroopa lähenemiskeeld viiakse täide 
hiljemalt 20 päeva jooksul olenevalt 
juhtumi kiireloomulisusest.

Or. en

Selgitus

Direktiivi peaks saama kohaldada ka olukordades, kus kaitstav isik soovib külastada 
lühiajaliselt teist riiki, isegi lühemalt kui 20 päevaks. Tuleb tagada, et liikmesriigid oleksid 
võimelised vajaduse korral kiiresti tegutsema, ning sätestada viivituste vältimiseks konkreetne 
tähtaeg.

Muudatusettepanek 218
Salvatore Iacolino

Direktiivi eelnõu
Artikkel 12 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Euroopa lähenemiskeeldu
tunnustatakse viivitamata.

1. Euroopa lähenemiskeeld täidetakse 
viivitamata ja igal juhul viieteist päeva 
jooksul ning kaitstavale isikule tagatakse 
vajalik kaitse enne keelu täitmist.

Or. it

Muudatusettepanek 219
Marina Yannakoudakis

Direktiivi eelnõu
Artikkel 12 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Euroopa lähenemiskeeldu tunnustatakse 1. Euroopa lähenemiskeeldu tunnustatakse 
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viivitamata. viivitamata, välja arvatud hädaolukorra, 
reisimise või surma puhul.

Or. en

Selgitus

On oluline, et ohvritel oleks võimalus reisida ning et nende liikumine ei oleks ootamatu reisi 
puhul piiratud. 

Muudatusettepanek 220
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused teavitavad 
asjaomaseid isikuid otsuse tegemise 
päeval, kas Euroopa lähenemiskeeldu 
tunnustatakse või selle tunnustamisest 
keeldutakse.

Or. es

Muudatusettepanek 221
Manfred Weber

Direktiivi eelnõu
Artikkel 13

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Artikkel 13
Kohaldatav õigus

välja jäetud

Täidesaatva riigi pädeva asutuse poolt 
käesoleva direktiivi alusel tehtud otsuste 
suhtes kohaldatakse kõnealuse riigi 
õigusakte.

Or. de
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Muudatusettepanek 222
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused vahetavad 
andmeid, et koostada Euroopa statistika, 
mis sisaldab teavet vähemalt välja antud, 
tunnustatud ja tunnustamast keeldutud 
lähenemiskeeldude arvu, keeldumise 
põhjuste, vastu võetud kaitsemeetmete 
liigi, ohustavate isikute arvu ning 
käesoleva direktiivi mõju kohta 
kuritegude ennetamisele ning selliste 
kuritegude esinemissagedusele, mille 
ennetamiseks lähenemiskeeld on välja 
töötatud, eelkõige seksuaalkuriteod ja 
naistevastase vägivalla juhtumid. 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituut vastutab eespool nimetatud 
statistika koostamise ja vastavate näitajate 
eest ning lisaks koostab kahe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist võrdleva uuringu 
kaitsemeetmete õigusliku seisundi kohta 
liikmesriikides.

Or. es

Muudatusettepanek 223
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 14 – lõige 2 b (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et käivitada üleeuroopaline 
haridus- ja teavituskampaania Euroopa 
lähenemiskeelu ja selle kohaldamisala 
kohta. Kampaania on suunatud eelkõige 
õigusasutustele, õigusala töötajatele, 
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õiguskaitseasutustele ja üldiselt kõigile 
avalikele teenistustele, eriti 
sotsiaalteenuseid osutavatele asutustele, 
mis puutuvad kokku probleemidega, mille 
ennetamiseks lähenemiskeeld on välja 
töötatud. Käivitatakse ka üldsusele 
suunatud teadlikkuse tõstmise 
kampaaniad.

Or. es

Muudatusettepanek 224
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 16 – lõik 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Euroopa lähenemiskeeld tõlgitakse 
täidesaatva riigi ametlikku keelde või ühte 
tema ametlikest keeltest.

Euroopa lähenemiskeeld tõlgitakse 
täidesaatva riigi ametlikku keelde ning 
keelde, mida eelistab kaitstav ja/või 
ohustav isik, kui ta elab piirkonnas või
alal, kus lisaks liikmesriigi keeltele on 
veel ametlikult tunnustatud keeli.

Or. es

Muudatusettepanek 225
Norica Nicolai

Direktiivi eelnõu
Artikkel 16 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Euroopa lähenemiskeeld tõlgitakse 
täidesaatva riigi ametlikku keelde või ühte
tema ametlikest keeltest. Iga liikmesriik 
võib kas käesoleva direktiivi vastuvõtmisel 
või hiljem kinnitada avalduses, mis antakse 
hoiule nõukogu peasekretariaati, et ta 
tunnistab tõlget ühte või mitmesse liidu 
institutsioonide ametlikku keelde.

1. Euroopa lähenemiskeeld tõlgitakse 
täidesaatva riigi ametlikesse keeltesse ja 
otsuse teinud riigi ametlikesse keeltesse 
ning kaitstava isiku keelde ja tema
eestkostja või hooldaja keelde, juhul kui 
need keeled ei ole nimetatud ametlikud 
keeled. Iga liikmesriik võib kas käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisel või hiljem 
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kinnitada avalduses, mis antakse hoiule 
nõukogu peasekretariaati, et ta tunnistab 
tõlget liidu institutsioonide ametlikesse 
keeltesse ning kummaski riigis oleva 
olulise vähemuse keelde.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 16 – lõik 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Euroopa lähenemiskeeld tõlgitakse
täidesaatva riigi ametlikku keelde või ühte 
tema ametlikest keeltest.

1. Otsuse teinud riigi pädev asutus tõlgib
Euroopa lähenemiskeelu täidesaatva riigi 
ametlikku keelde või ühte tema ametlikest 
keeltest.

Or. en

Selgitus

Dokumendid tuleb enne täidesaatvatele asutustele saatmist tõlkida. Euroopa lähenemiskeelu 
kulusid reguleerib artikkel 17, mille kohaselt need katab täidesaatev riik, välja arvatud kulud, 
mis on tekkinud otsuse teinud riigi territooriumil.

Muudatusettepanek 227
Heidi Hautala

Direktiivi eelnõu
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

2 a. Kui kaitstav isik ei saa piisavalt aru 
otsuse teinud või täidesaatva riigi 
ametlikust keelest või ametlikest keeltest, 
tuleb teave ja dokumendid, mida selle riigi 
või nende riikide pädevad asutused 
kaitstavale isikule annavad, tõlkida 
keelde, millest ta piisavalt aru saab. 
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Or. en

Selgitus

Piisav tõlge on kaitstavate isikute jaoks tähtis. Kuigi riikide õigusaktid ja Euroopa õigused 
tõlkele tagavad tõenäoliselt parema kaitse kui käesolev direktiiv, on minimaalne säte 
siinkohal siiski vajalik.

Muudatusettepanek 228
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 17

Algatuse tekst Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
tulenevad kulud kannab täidesaatev riik, 
välja arvatud kulud, mis tekivad eranditult 
otsuse teinud riigi territooriumil.

Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
tulenevad kulud kannab täidesaatev riik, 
välja arvatud kulud, mis tekivad eranditult 
otsuse teinud riigi territooriumil. Mingil 
juhul ei nõuta lähenemiskeeluga 
kaitstavalt isikult täiendavate kulude 
katmist lisaks Euroopa lähenemiskeelu 
rakendamisega seotud tavalistele 
halduskuludele. Samuti ei ole ta 
kohustatud algatama täidesaatvas riigis 
haldusmenetlusi seoses 
lähenemiskeeluga.

Or. es

Muudatusettepanek 229
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Algatuse tekst Muudatusettepanek

3 a. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja esitab 
kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist uuringu selle kohta, 
kas oleks õiguslikult võimalik sõlmida 
kokkuleppeid ELi mittekuuluvate 
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riikidega, mis muudaksid Euroopa 
lähenemiskeelu kõnealustes riikides 
täitmisele pööratavaks, määrates kindlaks 
selle saavutamiseks vajalikud prioriteedid 
ja strateegiad.

Or. es

Muudatusettepanek 230
Izaskun Bilbao Barandica

Direktiivi eelnõu
Artikkel 20 – lõige 1

Algatuse tekst Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab hiljemalt … aruande, 
mis põhineb liikmesriikidelt vastavalt 
artikli 19 lõikele 2 saadud teabel.

1. Komisjon koostab aastaaruande 
lähenemiskeeldude järgimise taseme 
kohta ning esitab selle Euroopa 
Parlamendile vastavalt artikli 14 lõikele 3 
ja artikli 19 lõikele 2. Kogutud andmete 
põhjal edastab komisjon nõukogule 
hiljemalt ...* aruande, milles hinnatakse:

–––––––––––––––––
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev neli 
aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. es


