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Tarkistus 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
3 artiklan 2 kohdan,

Or. en

Tarkistus 90
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan -1 viite (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
3 artiklan 2 kohdan,

Or. fr

Tarkistus 91
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan – 1 viite (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan, 
jossa unioni sitoutuu tarjoamaan 
"kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueen, jolla ei ole sisärajoja 
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ja jolla taataan henkilöiden vapaa 
liikkuvuus, toteuttaen samalla [...] 
rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa 
koskevat aiheelliset toimenpiteet",

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan suojelumääräyksen oikeusperustaa. 82 artiklan 1 kohdassa 
esitetty rikosoikeuden alan oikeudellisen yhteistyön mekanismi aiheuttaa suuren osan 
määräyksen käsittelyssä tavatuista teknisistä erimielisyyksistä. Parlamentin oikeudelliset 
yksiköt ovat laatineet selvityksen, jonka mukaan tämä artikla, jossa vedotaan perusoikeuksien 
kunnioittamiseen ja suojelemiseen, olisi paras menettely suojelumääräysten välittömän 
tunnustamisen aikaansaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 92
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan 
"unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla ei 
ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden 
vapaa liikkuvuus, toteuttaen samalla 
ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, 
turvapaikkaa, maahanmuuttoa sekä 
rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa 
koskevat aiheelliset toimenpiteet".

Or. fr
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Tarkistus 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentin 2 päivänä 
helmikuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja 
mahdollisista tulevista toimista 
suositellaan, että jäsenvaltiot ottaisivat 
käyttöön nollatoleranssiin perustuvan 
suhtautumistavan kaikenlaisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan osalta, ja 
kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan uhrien ja potentiaalisten 
uhrien parempi suojelu ja tukeminen.

(4) Euroopan parlamentin 26 päivänä 
marraskuuta 2009 antama 
päätöslauselma naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisesta1, jossa 

a) todetaan YK:n Pekingin 
toimintaohjelmaan viitaten, että naisiin 
kohdistuva väkivalta on kaikkea 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, joka 
aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa 
naisille fyysistä, seksuaalista tai henkistä 
vahinkoa tai kärsimystä, mukaan lukien 
tällaisilla teoilla uhkaaminen, 
pakottaminen tai mielivaltainen 
vapaudenriisto,
b) todetaan YK:n Pekingin 
toimintaohjelmaan viitaten, että naisiin 
kohdistuva väkivalta ilmentää miesten ja 
naisten historiallisesti eriarvoisia 
valtasuhteita;
c) vaaditaan jäsenvaltioita parantamaan 
kaikenlaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamista koskevaa omaa 
lainsäädäntöään ja omia 
toimintalinjojaan ja ryhtymään toimiin, 
joilla puututaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan syihin, etenkin 
ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, ja 
kehotetaan unionia varmistamaan, että 
kaikilla väkivallan uhreilla on oikeus 
apuun ja tukeen. Euroopan parlamentin 
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10 päivänä helmikuuta 20092 antamassa 
päätöslauselmassa naisten ja miesten 
tasa-arvosta Euroopan unionissa – 2009 
tuetaan puheenjohtajavaltio Espanjan 
ehdotuksia, jotka koskevat eurooppalaisen 
uhrien suojelumääräyksen käyttöön 
ottamista ja koko Euroopan unionin 
laajuisen uhreja auttavan puhelimen 
perustamista.
–––––––––––––––––

1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.

Or. en

Tarkistus 94
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentin 2 päivänä
helmikuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja 
mahdollisista tulevista toimista 
suositellaan, että jäsenvaltiot ottaisivat 
käyttöön nollatoleranssiin perustuvan 
suhtautumistavan kaikenlaisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan osalta, ja
kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan
aiheellisia toimenpiteitä, joilla
varmistetaan uhrien ja potentiaalisten 
uhrien parempi suojelu ja tukeminen.

(4) Euroopan parlamentin 26 päivänä
marraskuuta 2009 antamassa 
päätöslauselmassa naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisesta vaaditaan 
jäsenvaltioita laatimaan kattavia 
kansallisia toimintasuunnitelmia
kaikenlaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan, mukaan lukien naisten 
sukupuolielinten silpominen, 
kunniamurhat, ihmiskauppa, 
perheväkivalta, torjumiseksi ja 
toteuttamaan konkreettisia toimia 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
kriminalisoimiseksi. Kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin olisi sisällyttävä 
myös toimia, joilla pyritään kehittämään 
tehokas menetelmä sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa koskevien tilastojen 
keruuta varten.

Or. en



AM\824371FI.doc 7/90 PE445.751v01-00

FI

Tarkistus 95
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentin 2 päivänä 
helmikuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja 
mahdollisista tulevista toimista 
suositellaan, että jäsenvaltiot ottaisivat 
käyttöön nollatoleranssiin perustuvan 
suhtautumistavan kaikenlaisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan osalta, ja 
kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan uhrien ja potentiaalisten 
uhrien parempi suojelu ja tukeminen.

(4) Euroopan parlamentin 2 päivänä 
helmikuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja 
mahdollisista tulevista toimista 
suositellaan, että jäsenvaltiot ottaisivat 
käyttöön nollatoleranssiin perustuvan 
suhtautumistavan kaikenlaisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan osalta, ja 
kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan 
aiheellisia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan uhrien ja potentiaalisten 
uhrien parempi suojelu ja tukeminen, 
johon pitää kuulua uhkailun, 
vainoamisen tai ahdistelun kohteeksi 
joutuneiden ihmisten fyysisten ja 
henkisten vammojen sekä ihmisarvon 
loukkaamisen ennaltaehkäisy.

Or. es

Tarkistus 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luissa Macovei, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(4 a) Väkivallan syiden määrittämiseksi ja 
uhrien suojelun parantamiseksi tarvitaan 
tilastotietoja ja vertailtavia tietoja 
väkivallasta unionin tasolla. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoja 
pyydettyjen, annettujen ja täytäntöön 
pantujen eurooppalaisten 
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suojelumääräysten lukumäärästä, tietoja 
suojelumääräyksen täytäntöön 
panemiseksi määrättyjen toimenpiteiden 
rikkomisesta sekä tietoja rikostyypeistä, 
esimerkiksi perheväkivalta, 
pakkoavioliitot, naisten sukuelinten 
silpominen, kunniaan liittyvä väkivalta, 
vaaniminen ja ahdistelu, ikääntyneiden 
hyväksikäyttö ja muut sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muodot. Tietojen 
keruun olisi katettava myös tiedot 
terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden uhreista, ja kaikki tiedot 
olisi eriteltävä sukupuolen mukaan ja 
toimitettava vuosittain komissiolle ja 
Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 97

Carmen Romero, Silvia Costa

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(4 a) Väkivallan syiden määrittämiseksi ja 
uhrien suojelun parantamiseksi tarvitaan 
tilastoja ja vertailtavia tietoja väkivallasta 
unionin tasolla. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tiedot 
pyydettyjen, annettujen ja täytäntöön 
pantujen eurooppalaisten 
suojelumääräysten lukumäärästä, tiedot 
suojelutoimenpiteiden laiminlyönneistä 
sekä tiedot rikostyypeistä, esimerkiksi 
perheväkivalta, pakkoavioliitot, naisten 
sukuelinten silpominen, kunniaan liittyvä 
väkivalta, vaaniminen ja ahdistelu ja 
muut sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot. Tietojen keruun olisi katettava 
myös tiedot terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden uhreista, ja kaikki tiedot on 
eriteltävä sukupuolen mukaan ja 
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toimitettava Eurojustille ja komissiolle. 
Komissio laatii vuosittain näiden tietojen 
perusteella kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja jäsenvaltioiden 
parlamenteille.

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(4 a) Yksi neljästä eurooppalaisesta 
joutuu rikoksen uhriksi, 90 prosenttia 
kaikista suojelumääräyksistä on annettu 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
perusteella ja yli 100 000:lla EU:ssa 
asuvalla naisella on suojelumääräys.

Or. en

Tarkistus 99

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin soveltamista ei 
saisi rajoittaa ainoastaan sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreihin vaan sitä 
olisi sovellettava kaikentyyppisen 
väkivallan uhreihin heidän 
suojelemisekseen sellaiselta toisen 
henkilön teolta tai käyttäytymiseltä, joka 
voi millä tahansa tavalla vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, 
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tai henkilökohtaisen vapauden. Tämän 
direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimilla 
olisi myös pyrittävä estämään 
kaikenlainen häirintä, kaappaukset, 
vaaniminen ja muunlainen epäsuora 
pakottaminen. Niillä olisi myös pyrittävä 
välttämään uusia rikoksia ja lievittämään 
aiempien rikosten seurauksia.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että poistetaan esittelijän tarkistuksen 5 viimeinen virke: "Tätä direktiiviä on 
tarkoitus soveltaa rikosten uhrien tai mahdollisten uhrien hyväksi määrättyihin 
suojelutoimenpiteisiin", koska viittausta "mahdolliseen uhriin" ei ole määritelty ja siten se 
voidaan tulkita mielivaltaisesti.

Tarkistus 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(6 a) Tätä direktiiviä sovelletaan 
suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään 
suojelemaan – esimerkiksi estämällä 
kaikenlainen häirintä – henkilöä toisen 
henkilön teolta tai käyttäytymiseltä, joka 
voi millä tahansa tavalla vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden tai 
seksuaalisen koskemattomuuden, sekä 
suojelemaan – esimerkiksi estämällä 
kaappaukset, vaanimisen tai muunlaisen 
epäsuoran pakottamisen – häntä teolta tai 
käyttäytymiseltä, joka voi vaarantaa 
hänen henkilökohtaisen vapautensa, ja 
joilla pyritään välttämään uudet rikokset 
tai lievittämään aiempien rikosten 
seurauksia. On syytä korostaa, että tätä 
direktiiviä sovelletaan 
suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään 
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suojelemaan kaikkia uhreja eikä 
pelkästään naisiin kohdistuvan väkivallan 
uhreja. Tätä direktiiviä on tarkoitus 
soveltaa rikosten uhrien tai mahdollisten 
uhrien hyväksi määrättyihin 
suojelutoimenpiteisiin. Naisiin kohdistuva 
väkivalta voi olla erilaista eri 
jäsenvaltioissa kulttuuriperinnön, etnisen 
alkuperän, mentaliteetin tai sosiaalisen 
taustan perusteella.

Or. en

Tarkistus 101
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(6 a) Tätä direktiiviä sovelletaan 
suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään 
suojelemaan – esimerkiksi estämällä 
kaikenlainen häirintä – henkilöä toisen 
henkilön teolta tai käyttäytymiseltä, joka 
voi millä tahansa tavalla vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon 
tai seksuaalisen koskemattomuuden, sekä 
suojelemaan – esimerkiksi estämällä 
kaappaukset, vaanimisen tai muunlaisen 
epäsuoran pakottamisen – häntä teolta tai 
käyttäytymiseltä, joka voi vaarantaa 
hänen henkilökohtaisen vapautensa, ja 
joilla pyritään välttämään uudet rikokset 
tai lievittämään aiempien rikosten 
seurauksia. On syytä korostaa, että tätä 
direktiiviä sovelletaan 
suojelutoimenpiteisiin, joilla pyritään 
suojelemaan kaikkia uhreja eikä 
pelkästään naisiin kohdistuvan väkivallan 
uhreja. Tätä direktiiviä on tarkoitus 
soveltaa suojelutoimenpiteisiin, jotka on 
määrätty rikosten uhrien hyväksi tai 
sellaisten henkilöiden hyväksi, joita 
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oikeusviranomaiset tai vastaavat 
viranomaiset pitävät mahdollisina 
uhreina tuleville rikoksille ja muille 
vahingollisille teoille, joita tekevät uhrien 
tuntemat henkilöt tai tunnetusti vaaraa 
aiheuttavat henkilöt.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(6 b) Jäsenvaltioiden olisi myös 
helpotettava eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista 
eurooppalaisen suojelumääräyksen jo 
saaneen uhrin kanssa asuvien 
perheenjäsenten suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Voidaan kuvitella sellainen tilanne, että uhrin (jolla on jo eurooppalainen suojelumääräys), 
ainoaa perheenjäsentä koskevat kansalliset suojelutoimenpiteet, joilla häntä suojellaan 
samalta vaaraa aiheuttavalta henkilöltä, joka aiheuttaa myös vaaraa uhrille. Jos 
perheenjäsen haluaa muuttaa samalle paikkakunnalle kuin uhri, viranomaisten olisi otettava 
huomioon perheenjäsenen suhde uhriin, kun ne päättävät eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamisesta.

Tarkistus 103
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(7) Jotta estetään uhrin joutuminen uuden 
rikoksen kohteeksi 

(7) Jotta estetään uhrin joutuminen uuden 
rikoksen kohteeksi 



AM\824371FI.doc 13/90 PE445.751v01-00

FI

täytäntöönpanovaltiossa, tälle valtiolle olisi 
annettava oikeudellinen perusta 
määräyksen antaneessa valtiossa aiemmin 
uhrin hyväksi tehdyn päätöksen 
tunnustamiseksi, samalla kun vältetään 
myös se, että uhri joutuu panemaan vireille 
uuden menettelyn tai toimittamaan 
todistusaineistoa jälleen 
täytäntöönpanovaltiossa ikään kuin 
määräyksen antanut valtio ei olisi 
määrännyt suojelutointa.

täytäntöönpanovaltiossa, tälle valtiolle olisi 
annettava oikeudellinen perusta 
määräyksen antaneessa valtiossa aiemmin 
uhrin hyväksi tehdyn päätöksen 
tunnustamiseksi, samalla kun vältetään 
myös se, että uhri joutuu panemaan vireille 
uuden menettelyn tai toimittamaan 
todistusaineistoa jälleen 
täytäntöönpanovaltiossa ikään kuin 
määräyksen antanut valtio ei olisi 
määrännyt suojelutointa. Olisi kuitenkin 
myönnettävä, että jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisissa ja 
lainsäädäntömenettelyissä on eroja.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on erilaiset oikeusjärjestelmät ja niiden olisi voitava soveltaa eurooppalaista 
suojelumääräystä oman oikeusjärjestelmänsä kannalta sopivimmalla tavalla.

Tarkistus 104
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(7 a) Tämän direktiivin soveltamisessa on 
otettava huomioon, että viranomaisilla on 
velvollisuus huolehtia, että kansalaiset 
voivat käyttää perusoikeuksiaan, jotka 
pyritään turvaamaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen käyttöön ottamisella. 
Siitä ei saa aiheutua lisäkustannuksia 
asianosaisille, ja on huolehdittava, että 
vaadittavat menettelyt ovat 
mahdollisimman yksinkertaisia ja että 
vaarassa olevia henkilöitä ja vaaraa 
aiheuttavia henkilöitä koskevien 
toimenpiteiden laajuus ilmoitetaan 
avoimesti.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava ja se 
olisi pantava täytäntöön siten, että suojeltu 
henkilö saa saman tai vastaavan suojelun 
täytäntöönpanovaltiossa kuin hän olisi 
saanut, jos suojelutoimenpide olisi 
määrätty tuossa valtiossa jo alun alkaen, 
jolloin vältetään kaikenlainen syrjintä.

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava ja se 
olisi pantava täytäntöön siten, että suojeltu 
henkilö saa saman tai vastaavan suojelun 
täytäntöönpanovaltiossa kuin hän olisi 
saanut, jos suojelutoimenpide olisi 
määrätty tuossa valtiossa jo alun alkaen, 
jolloin vältetään kaikenlainen syrjintä.
Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä 
tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että 
suojellulle henkilölle ei aiheudu 
taloudellisia kustannuksia, kun hän 
pyytää eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan ilmauksen " mahdolliselle uhrille" poistamista, koska sitä ei ole määritelty ja se 
on siten mahdollista tulkita mielivaltaisesti (esittelijän tarkistus 9).

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava ja se 
olisi pantava täytäntöön siten, että suojeltu 
henkilö saa saman tai vastaavan suojelun 
täytäntöönpanovaltiossa kuin hän olisi 
saanut, jos suojelutoimenpide olisi 
määrätty tuossa valtiossa jo alun alkaen, 

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava ja se 
olisi pantava täytäntöön siten, että suojeltu 
henkilö saa saman tai vastaavan suojelun 
täytäntöönpanovaltiossa kuin hän olisi 
saanut, jos suojelutoimenpide olisi 
määrätty tuossa valtiossa jo alun alkaen, 
jolloin vältetään kaikenlainen syrjintä. 
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jolloin vältetään kaikenlainen syrjintä. Näin ollen täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, joiden avulla voidaan 
tehokkaasti jatkaa 
täytäntöönpanovaltiossa suojellun 
henkilön suojelua. Eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamiseen liittyviä 
taloudellisia kustannuksia ei saisi sälyttää 
suojellulle henkilölle.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(8 a) Ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset oikeusjärjestelmät vaikuttaa 
asianmukaiselta edellyttää tässä 
direktiivissä erittäin joustavaa 
jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyömekanismia. Vastaanotettuaan 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
täytäntöönpanojäsenvaltiolla, jonka 
yleisenä velvollisuutena on toimia, olisi 
oltava mahdollisuus toimeenpanna 
määräys oman oikeusjärjestelmänsä 
kannalta sopivimmalla tavalla.

Or. en
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Tarkistus 108
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(8 a) Ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset oikeusjärjestelmät vaikuttaa 
asianmukaiselta edellyttää tässä 
direktiivissä erittäin joustavaa 
jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyömekanismia. Vastaanotettuaan 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
täytäntöönpanovaltion, jonka yleisenä 
velvollisuutena on toimia, on sallittava 
toimeenpanna määräys oman 
oikeusjärjestelmänsä kannalta 
sopivimmalla tavalla ja toteuttaa 
suojellun henkilön suojelemiseksi kaikki 
vastaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
sama suojelun taso vastaavanlaisessa 
tapauksessa sen kansallisen 
lainsäädännön mukaan.
Tämä voi merkitä, että 
täytäntöönpanovaltiossa määrätty 
toimenpide on käsitteellisesti ja 
oikeudellisesti riippumaton määräyksen 
antaneen jäsenvaltion toteuttamasta ja 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
perustana olevasta alkuperäisestä 
suojelutoimenpiteestä.

Or. {FR}fr

Perustelu

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.
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Tarkistus 109
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(8 a) Olisi myös otettava huomioon, mitä 
oikeussuojakeinoja on niiden suojeltujen 
henkilöiden ulottuvilla, joilta määräyksen 
antanut valtio tai täytäntöönpanovaltio on 
evännyt eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tai torjunut sitä 
koskevan pyynnön tai joilta on 
tosiasiallisesti evätty riittävä suojelu 
täytäntöönpanovaltiossa, koska 
täytäntöönpanovaltio on laiminlyönyt 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
edellyttämien toimien toteuttamisen. 

Or. en

Perustelu

Suojellulla henkilöllä on oltava oikeus valittaa, jos viranomaiset rikkovat hänen tämän 
direktiivin mukaisia oikeuksiaan.

Tarkistus 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(8 b) Pannessaan täytäntöön tätä 
direktiiviä jäsenvaltioiden olisi harkittava 
sellaisten menettelyjen käyttöönottoa, 
joiden avulla suojeltua henkilöä ja vaaraa 
aiheuttavaa henkilöä voidaan tarvittaessa 
kuulla ennen eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa, samoin kuin 
oikeussuojakeinoja eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustamis- ja 
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täytäntöönpanopäätöksiä vastaan.

Or. en

Tarkistus 111
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(8 b) Täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
ilmoitettava vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle, määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
suojellulle henkilölle kaikista 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
perusteella toteutetuista toimenpiteistä. 
Vaaraa aiheuttavalle henkilölle 
ilmoitettaessa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon suojellun 
henkilön intressi olla paljastamatta 
osoitettaan tai muita yhteystietojaan. 
Tällaisia tietoja ei saisi sisällyttää 
tiedoksiantoon, ellei osoite tai muu 
yhteystieto sisälly vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle pakkotoimenpiteeksi 
määrättyyn velvollisuuteen tai kieltoon.

Or. fr

Perustelu

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.
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Tarkistus 112
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(8 b) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin moitteeton soveltaminen 
kussakin yksittäistapauksessa määräyksen 
antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
käytettävä toimivaltaansa tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti ottaen 
huomioon ne bis in idem -periaatteen.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin laadinnassa ei saa sivuuttaa ne bis in idem -periaatetta. Asianmukainen 
yhteistyö, toimivallan jakaminen ja päällekkäisten rangaistusten välttäminen ovat tämän 
direktiivin suurimpia haasteita.

Tarkistus 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(10) Tarvittaessa olisi voitava kansallisten 
lainsäädäntöjen ja menettelyjen mukaisesti 
käyttää sähköisiä keinoja tämän direktiivin 
soveltamiseksi määrättyjen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi käytännössä.

(10) Tarvittaessa olisi voitava kansallisten 
lainsäädäntöjen ja menettelyjen mukaisesti 
käyttää sähköisiä keinoja tämän direktiivin 
soveltamiseksi määrättyjen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi käytännössä. Tämän ei 
saisi kuitenkaan johtaa kaikkia Euroopan 
unionissa suojeltuja henkilöitä koskevan 
tietokannan luomiseen, koska siten nämä 
henkilöt olisivat entistä alttiimpia 
verkkorikollisuudelle.

Or. en
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Tarkistus 114
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Aloitteen teksti Tarkistus

(10) Tarvittaessa olisi voitava kansallisten 
lainsäädäntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti käyttää sähköisiä keinoja 
tämän direktiivin soveltamiseksi 
määrättyjen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi käytännössä.

(10) Tarvittaessa olisi direktiivin 
noudattamisen tehostamiseksi 
hyödynnettävä kaikkia käytettävässä 
olevia teknisiä keinoja vaarassa olevien 
henkilöiden suojelumahdollisuuksien 
parantamiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kussakin jäsenvaltiossa 
sovellettavien säädösten ja menettelyjen ja 
EU:n tietosuojalainsäädännön 
soveltamista. Nämä keinot ulottuvat 
telemaattisista laitteista, joilla voidaan 
helpottaa suojeltavien henkilöiden tai
vaaraa aiheuttavien henkilöiden 
paikantamista, suojelua ja tarkkailua, 
aina Eurojustiin ja Europoliin luotaviin 
eurooppalaisiin tietokantoihin, joiden 
avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vaihtaa tarvittavia tietoja tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota lapsia koskeviin 
tapauksiin ja ryhdyttävä tarvittaviin 
toimiin yhteistyössä asianomaisten 
kansallisten lastensuojelujärjestöjen 
kanssa varmistaakseen, että lapset saavat 
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apua, tukea ja suojelua lapsen edun 
huomioon ottaen.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(10 b) Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota psyykkisesti tai 
fyysisesti vammaisten henkilöiden 
tapauksiin ja otettava huomioon 
jäsenvaltioiden tarjoama tarvittava tuki, 
lääketieteellinen ja psykologinen apu.

Or. en

Perustelu

On kiinnitettävä erityistä huomiota eurooppalaista suojelumääräystä hakevien psyykkisesti tai 
fyysisesti vammaisten henkilöiden tarpeisiin.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi) 

Aloitteen teksti Tarkistus

(10 c) Koska terroriteot ovat tavallisesti 
luonteeltaan kansainvälisiä ja niiden 
tekijät tuntemattomia, tiedotusvälineet 
kiinnittävät niihin helposti huomiota ja 
lietsovat yleistä pelkoa yhteiskunnassa. 
Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota terrorismin uhreihin.
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Or. en

Tarkistus 118
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla 
pyritään lisäämään tietoisuutta 
mahdollisuudesta antaa eurooppalainen 
suojelumääräys, ja vähentämään 
väkivallan uhriksi joutumisen riskiä. 
Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
säännöllistä koulutusta 
oikeusviranomaisille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kosketuksiin 
uhrien ja mahdollisten uhrien kanssa, 
jotta ne voivat tarjota asianmukaista 
tukea.

Or. en

Perustelu

Koska on esitetty pyyntöjä, että jäsenvaltiot antaisivat tietoja ja koulutusta kansalaisille 
eurooppalaisen suojelumääräyksen mahdollisuuksista, asia on tuotu esiin tässä johdanto-
osan kappaleessa.
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Tarkistus 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-1 artikla

Tarkoitus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti oikeusviranomainen tai 
vastaava viranomainen jäsenvaltiossa, 
jossa on määrätty suojelutoimenpide 
henkilön suojelemiseksi toisen henkilön 
rikokselta, loukkaavalta tai uhkaavalta
käyttäytymiseltä, joka voi vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon 
tai henkilökohtaisen vapauden, voi antaa 
eurooppalaisen suojelumääräyksen, jonka 
perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
asianomaisen henkilön suojelua 
alueellaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan artiklan loppuosan poistamista sen ja erityisesti ilmausten "olisi voinut olla" ja 
"erityisesti" tulkinnanvaraisuuden vuoksi (esittelijän tarkistus 24).
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Tarkistus 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-1 artikla

Tarkoitus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, 
jotka mahdollistavat todellisen 
liikkumisvapauden Euroopan unionissa 
ja joiden mukaisesti oikeusviranomainen 
jäsenvaltiossa, jossa on määrätty 
suojelutoimenpide henkilön 
suojelemiseksi toisen henkilön rikokselta, 
loukkaavalta tai uhkaavalta 
käyttäytymiseltä, joka voi vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden tai 
seksuaalisen koskemattomuuden, voi 
antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen, 
jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
kyseisen jäsenvaltion alueella 
asianomaisen henkilön suojelua, sellaisen 
teon tekemisen johdosta, joka on ollut tai 
olisi voinut olla sellaisen tuomioistuimen 
menettelyssä, jolla on tuomiovaltaa 
erityisesti rikosasioissa.

Or. en
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Tarkistus 121
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-1 artikla

Tarkoitus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti oikeusviranomainen tai 
vastaava viranomainen jäsenvaltiossa, 
jossa on määrätty suojelutoimenpide 
henkilön suojelemiseksi toisen henkilön 
rikokselta tai loukkaavalta tai uhkaavalta 
käyttäytymiseltä, joka voi vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden tai 
seksuaalisen koskemattomuuden, voi 
antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen, 
jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
kyseisen jäsenvaltion alueella 
asianomaisen henkilön suojelua.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa esitetään direktiivin tavoitteet. Joissakin jäsenvaltioissa monia 
suojelutoimenpiteitä määrätään ennaltaehkäisevästi tunnetun uhan tai mahdollisten tulevien 
rikosten tai rikkomusten varalta. Todettakoon, että tässä ehdotettu muotoilu ei rajoita 
eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista ainoastaan tietyntyyppisen rikoksen johdosta 
annettaviin määräyksiin.
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Tarkistus 122
Stanimir Ilchev

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-1 artikla

Tarkoitus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti oikeusviranomainen tai 
vastaava viranomainen jäsenvaltiossa, 
jossa on määrätty suojelutoimenpide 
henkilön suojelemiseksi toisen henkilön 
rikokselta tai loukkaavalta tai uhkaavalta 
käyttäytymiseltä, joka voi vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden tai 
seksuaalisen koskemattomuuden, voi 
antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen, 
jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
kyseisen jäsenvaltion alueella 
asianomaisen henkilön suojelua, sellaisen 
teon tekemisen johdosta, joka on ollut tai 
olisi voinut olla sellaisen tuomioistuimen 
menettelyssä, jolla on tuomiovaltaa 
erityisesti rikosasioissa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vastaamaan kysymykseen, kuinka eurooppalainen 
suojelumääräys kattaa mahdolliset rikosten uhrit. Tässä tapauksessa on ainoastaan 
aloitettava rikosoikeudellinen menettely, jonka aikana, kerätyn todistusaineiston perusteella, 
voidaan tehdä perusteltu olettamus siitä, että todennäköisesti päätös suojelutoimenpiteestä 
tehdään.
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Tarkistus 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-1 artikla

Tarkoitus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti oikeusviranomainen tai 
vastaava viranomainen jäsenvaltiossa, 
jossa on määrätty suojelutoimenpide 
henkilön suojelemiseksi toisen henkilön 
rikokselta teolta, joka voi vaarantaa 
ensiksi mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, 
henkilökohtaisen vapauden tai 
seksuaalisen koskemattomuuden, voi 
antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen, 
jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
kyseisen jäsenvaltion alueella 
asianomaisen henkilön suojelua 
edellyttäen, että suojelutoimenpide on 
määrätty rikosta seuranneen 
rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

-1 artikla

Tarkoitus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti oikeusviranomainen tai 
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vastaava viranomainen jäsenvaltiossa, 
jossa on määrätty suojelutoimenpide 
henkilön suojelemiseksi toisen henkilön 
rikokselta, joka voi vaarantaa ensiksi 
mainitun hengen, ruumiillisen tai 
henkisen koskemattomuuden, 
henkilökohtaisen vapauden tai 
seksuaalisen koskemattomuuden, voi 
antaa eurooppalaisen suojelumääräyksen, 
jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
kyseisen jäsenvaltion alueella 
asianomaisen henkilön suojelua, 
edellyttäen että suojelutoimenpide on 
määrätty rikosta seuranneessa 
rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Or. en

Tarkistus 125
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1)'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion määräämään 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä 
oikeudellista päätöstä, jonka tarkoituksena 
on auttaa toista jäsenvaltiota tarvittaessa 
toteuttamaan oman kansallisen
lainsäädäntönsä mukainen 
suojelutoimenpide henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, vapauden tai 
sukupuolisen itsemääräämisoikeuden 
turvaamiseksi;

2)'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion oikeusviranomaisen tai 
vastaavan viranomaisen tekemää
suojelutoimenpidettä koskevaa päätöstä, 
jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
oikeusviranomainen tai vastaava 
viranomainen toteuttaa oman kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti aiheellisen 
toimenpiteen tai aiheellisia toimenpiteitä 
suojellun henkilön suojelun jatkamiseksi;

(uusi 1 artiklan 2 kohta)

Or. en

Perustelu

Kahden ensimmäisen määritelmän järjestystä on muutettu, jotta voidaan kiinnittää paremmin 
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huomio suojelutoimenpiteen ja eurooppalaisen suojelumääräyksen väliseen eroon. Samasta 
syystä luettelo suojeltavista asioista on poistettu, jotta lukijan huomio kiinnittyisi paremmin 
edellä mainittuun eroon. Suojelutoimenpide on tarkoitettu suoraan yksittäisen henkilön 
suojeluun, kun taas eurooppalainen suojelumääräys on tarkoitettu suojelutoimenpiteisiin 
perustuvan suojelun maantieteellisen soveltamisalan laajentamiseen. Monikko "tai 
toimenpiteitä" on lisätty.

Tarkistus 126
Stanimir Ilchev

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1) 'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion määräämään 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä 
oikeudellista päätöstä, jonka tarkoituksena 
on auttaa toista jäsenvaltiota tarvittaessa 
toteuttamaan oman kansallisen
lainsäädäntönsä mukainen 
suojelutoimenpide henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, vapauden tai
sukupuolisen itsemääräämisoikeuden 
turvaamiseksi;

1) 'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion oikeusviranomaisen tai 
vastaavan viranomaisen tekemää päätöstä
suojelutoimenpiteestä, joka hyväksytään 
tai mahdollisesti hyväksytään tässä 
artiklassa asetettujen ehtojen mukaisesti 
ja jonka perusteella toisen jäsenvaltion 
oikeusviranomainen tai vastaava 
viranomainen toteuttaa oman kansallisen
lakinsa nojalla kaikki aiheelliset 
toimenpiteet suojellun henkilön suojelun 
jatkamiseksi;

Or. en

Perustelu

Selventävä tarkistus, joka täydentää edellistä tarkistusta.

Tarkistus 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1) 'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion määräämään 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä

1) 'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion määräämään 
suojelutoimenpiteeseen liittyvää
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oikeudellista päätöstä, jonka tarkoituksena 
on auttaa toista jäsenvaltiota tarvittaessa 
toteuttamaan oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukainen 
suojelutoimenpide henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, vapauden tai
sukupuolisen itsemääräämisoikeuden
turvaamiseksi;

oikeudellista päätöstä, joka on tehty 
rikoksen johdosta käydyn 
rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä 
ja jonka tarkoituksena on auttaa toista 
jäsenvaltiota tarvittaessa toteuttamaan 
oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukainen suojelutoimenpide henkilön 
hengen, ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, vapauden tai
seksuaalisen koskemattomuuden
turvaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tämän aloitteen soveltamisala olisi rajoitettava rikosoikeuteen jäsenvaltioiden aloiteoikeutta 
koskevan SEUT 76 artiklan b kohdan ja SEUT 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 128
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1) 'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion määräämään 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä 
oikeudellista päätöstä, jonka tarkoituksena 
on auttaa toista jäsenvaltiota tarvittaessa 
toteuttamaan oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukainen 
suojelutoimenpide henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, vapauden tai 
sukupuolisen itsemääräämisoikeuden
turvaamiseksi;

1) 'eurooppalaisella suojelumääräyksellä' 
jäsenvaltion määräämään 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä 
oikeudellista päätöstä, jonka tarkoituksena 
on auttaa toista jäsenvaltiota tarvittaessa 
toteuttamaan oman kansallisen 
lainsäädäntönsä mukainen 
suojelutoimenpide henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, vapauden, ihmisarvon 
tai seksuaalisen koskemattomuuden
turvaamiseksi;

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

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2) 'suojelutoimenpiteellä' jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää
päätöstä, jolla vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle on asetettu yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto edellyttäen, että 
tällaisten velvollisuuksien tai kieltojen 
rikkominen on asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan rikos tai siitä 
voidaan muuten rangaista vapauden 
menetyksellä tuossa jäsenvaltiossa;

2) 'suojelutoimenpiteellä' määräyksen 
antaneessa valtiossa kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten 
menettelyjen mukaisesti tehtyä päätöstä, 
jolla vaaraa aiheuttavalle henkilölle tai 
henkilöille on asetettu yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto suojellun henkilön 
hyväksi, jotta häntä suojellaan teolta, joka 
voi vaarantaa hänen henkensä, 
ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuutensa, ihmisarvonsa, 
henkilökohtaisen vapautensa tai 
seksuaalisen koskemattomuutensa;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan sanan "rikos" poistamista esittelijän esittämän tarkistuksen 26 loppuosasta, koska 
viittaus rikokseen voi johtaa siihen, ettei toimenpidettä voida ottaa käyttöön tietyissä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 130
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta 

Aloitteen teksti Tarkistus

2)'suojelutoimenpiteellä' jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää
päätöstä, jolla vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle on asetettu yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto edellyttäen, että 
tällaisten velvollisuuksien tai kieltojen 
rikkominen on asianomaisen jäsenvaltion 

1) 'suojelutoimenpiteellä' määräyksen 
antaneessa valtiossa kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten 
menettelyjen mukaisesti tehtyä päätöstä, 
jolla vaaraa aiheuttavalle henkilölle tai 
henkilöille on asetettu yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto suojellun henkilön 
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lainsäädännön mukaan rikos tai siitä 
voidaan muuten rangaista vapauden 
menetyksellä tuossa jäsenvaltiossa;

hyväksi, jotta häntä suojellaan rikokselta, 
joka voi vaarantaa hänen henkensä, 
ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuutensa, ihmisarvonsa, 
yksityisyytensä, henkilökohtaisen 
vapautensa tai seksuaalisen 
koskemattomuutensa;

(uusi 1 artiklan 1 kohta)

Or. en

Perustelu

Kahden ensimmäisen määritelmän järjestystä on muutettu, jotta voidaan kiinnittää paremmin 
huomio suojelutoimenpiteen ja eurooppalaisen suojelumääräyksen väliseen eroon. 
Tarkistuksessa on lisätty myös yksityisyys suojeltaviin asioihin.

Tarkistus 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2)'suojelutoimenpiteellä' jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää
päätöstä, jolla vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle on asetettu yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto edellyttäen, että 
tällaisten velvollisuuksien tai kieltojen 
rikkominen on asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan rikos tai siitä 
voidaan muuten rangaista vapauden 
menetyksellä tuossa jäsenvaltiossa;

2) 'suojelutoimenpiteellä' määräyksen 
antaneessa valtiossa rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhteydessä tehtyä päätöstä, 
jolla vaaraa aiheuttavalle henkilölle on 
asetettu yksi tai useampi 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu velvollisuus tai 
kielto suojellun henkilön hyväksi, jotta 
viimeksi mainittua suojellaan rikokselta, 
joka voi vaarantaa hänen henkensä, 
ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuutensa, henkilökohtaisen 
vapautensa tai seksuaalisen 
koskemattomuutensa;

Or. en
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Tarkistus 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2) 'suojelutoimenpiteellä' jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää
päätöstä, jolla vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle on asetettu yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto edellyttäen, että 
tällaisten velvollisuuksien tai kieltojen 
rikkominen on asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan rikos tai siitä 
voidaan muuten rangaista vapauden 
menetyksellä tuossa jäsenvaltiossa;

2) 'suojelutoimenpiteellä' määräyksen 
antaneessa valtiossa rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhteydessä tehtyä päätöstä, 
jolla vaaraa aiheuttavalle henkilölle on 
asetettu yksi tai useampi 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu velvollisuus tai 
kielto suojellun henkilön hyväksi, jotta 
viimeksi mainittua suojellaan rikokselta, 
joka voi vaarantaa hänen henkensä, 
ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuutensa, henkilökohtaisen 
vapautensa tai seksuaalisen 
koskemattomuutensa;

Or. en

Tarkistus 133
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. 'suojelutoimenpiteellä' jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
päätöstä, jolla vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle on asetettu yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto edellyttäen, että 
tällaisten velvollisuuksien tai kieltojen 
rikkominen on asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan rikos tai siitä 
voidaan muuten rangaista vapauden
menetyksellä tuossa jäsenvaltiossa;

2. 'suojelutoimenpiteellä' jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
päätöstä, joka on tehty vaaraa aiheuttavan 
henkilön tekemän rikoksen johdosta 
käynnistettyjen rikosoikeudellisten 
menettelyjen yhteydessä ja jolla vaaraa 
aiheuttavalle henkilölle on asetettu yksi tai 
useampi 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto suojellun henkilön 
hengen, ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, vapauden sekä 
seksuaalisen koskemattomuuden 
turvaamiseksi;
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Or. de

Perustelu

Eurooppalaisen suojelumääräyksen on katettava ainoastaan rikosoikeuden piiriin kuuluvat 
toimenpiteet.

Tarkistus 134
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

4) 'vaaraa aiheuttavalla henkilöllä' 
henkilöä, jolle on määrätty yksi tai useampi 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto;

4) 'vaaraa aiheuttavalla henkilöllä' 
luonnollista henkilöä, jolle on määrätty 
yksi tai useampi 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu velvollisuus tai kielto, tai 
järjestöjä, jotka vaarantavat tietyn 
henkilön, jota varten on otettu käyttöön 
suojelutoimenpiteitä, turvallisuuden tai 
ihmisarvon;

Or. es

Perustelu

Joskus uhka saattaa olla peräisin tunnistamattomilta henkilöiltä ja aiheuttaa tietyille 
henkilöille yhtä todellista vaaraa koko unionin alueella. Tällainen tapaus on esimerkiksi 
järjestäytynyt rikollisuus.

Tarkistus 135
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) velvollisuus olla tulematta tietyille
paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai 
määritellyille alueille, joilla suojeltu 
henkilö oleskelee tai vierailee;

a) kielto tulla paikkakunnille, paikkoihin 
tai määritellyille alueille, joilla suojeltu 
henkilö oleskelee, työskentelee, opiskelee
tai vierailee;
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Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) velvollisuus olla tulematta tietyille
paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai 
määritellyille alueille, joilla suojeltu 
henkilö oleskelee tai vierailee;

a) kielto tulla paikkakunnille, paikkoihin 
tai määritellyille alueille, joilla suojeltu 
henkilö oleskelee, työskentelee tai 
vierailee;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan esittelijän tarkistuksessa 31 käytetyn ilmauksen "tietty" pois jättämistä, koska 
paikkakunnat, paikat ja määritellyt alueet on tekstissä täsmennetty muuten.

Tarkistus 137
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

d) velvollisuus välttää yhteyksiä suojeltuun 
henkilöön; tai

d) velvollisuus välttää kaikenlaista 
yhteydenpitoa suojeltuun henkilöön, 
mukaan lukien yhteydenpito puhelimitse, 
sähköpostitse tai postitse, faksitse tai 
muilla keinoin; tai

Or. de

Perustelu

Täsmennys ja selvennys.
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Tarkistus 138
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

d) velvollisuus välttää yhteyksiä suojeltuun 
henkilöön; tai

d) kielto ottaa millään tavoin yhteyttä
suojeltuun henkilöön, mukaan lukien 
sähköpostitse, puhelimitse, faksitse tai 
kirjeitse;

Or. en

Tarkistus 139
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

d) velvollisuus välttää yhteyksiä suojeltuun 
henkilöön; tai

d) kielto ottaa yhteyttä suojeltuun 
henkilöön joko henkilökohtaisesti tai 
puhelimitse tai jollakin fyysisellä, 
elektronisella tai telemaattisella 
viestintämenetelmällä;

Or. es

Tarkistus 140
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

d) velvollisuus välttää yhteyksiä suojeltuun 
henkilöön; tai

d) kielto tai sääntely, joka koskee 
kaikenlaisia tai tietynlaisia yhteyksiä 
suojeltuun henkilöön, mukaan lukien 
puhelimitse, sähköpostitse, postitse, 
faksitse, muiden henkilöiden kautta tai 
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muilla keinoin;

Or. en

Tarkistus 141
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

e a) mikä tahansa vaaraa aiheuttavaan 
henkilöön sovellettava rajoitus, joka 
koskee yhteydenpitoa, suojelua, vierailuja 
tai muita seikkoja, jotka vaikuttavat 
lapsiin.

Or. es

Tarkistus 142
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(e a) mikä tahansa vastaava tietty 
velvollisuus tai kielto, joka on asetettu 
vaaraa aiheuttavalle henkilölle, jotta 
tiettyä suojeltua henkilöä voidaan suojella 
mainitun vaaraa aiheuttavan henkilön 
mahdollisilta teoilta.

Or. en

Perustelu

Vastaavuuden korostamisella luodaan yhteys edellä olevaan luetteloon. Siinä annetaan myös 
seuraavat vähimmäisehdot: 1) tietty velvollisuus asetetaan 2) tietylle henkilölle, 3) jotta 
voidaan suojella 4) tiettyä toista henkilöä 5) ensiksi mainitulta henkilöltä.
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Tarkistus 143
Barbara Matera

Luonnos direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
neuvoston pääsihteeristölle, millä yhdellä 
tai useammalla oikeusviranomaisella on 
sen kansallisen lainsäädännön nojalla 
toimivalta antaa ja tunnustaa tämän 
direktiivin mukaisesti eurooppalainen 
suojelumääräys, kun tämä jäsenvaltio on 
määräyksen antanut valtio tai 
täytäntöönpanovaltio.

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
direktiivin hyväksymishetkellä neuvoston 
pääsihteeristölle ja komissiolle, millä 
yhdellä tai useammalla 
oikeusviranomaisella on sen kansallisen 
lainsäädännön nojalla toimivalta antaa ja 
tunnustaa tämän direktiivin mukaisesti 
eurooppalainen suojelumääräys.
Luettelo on kaikkien jäsenvaltioiden 
saatavilla ja niiden on ilmoitettava 
kaikista siihen tehtävistä muutoksista.

Or. it

Tarkistus 144
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
neuvoston pääsihteeristölle, millä yhdellä 
tai useammalla oikeusviranomaisella on 
sen kansallisen lainsäädännön nojalla 
toimivalta antaa ja tunnustaa tämän 
direktiivin mukaisesti eurooppalainen 
suojelumääräys, kun tämä jäsenvaltio on 
määräyksen antanut valtio tai 
täytäntöönpanovaltio.

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle, 
millä oikeusviranomaisella tai vastaavilla 
viranomaisilla on sen kansallisen 
lainsäädännön nojalla toimivalta antaa ja 
tunnustaa tämän direktiivin mukaisesti 
eurooppalainen suojelumääräys, kun tämä 
jäsenvaltio on määräyksen antanut valtio 
tai täytäntöönpanovaltio.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa viranomaiset, joilla on oikeusviranomaisten toimivaltaa vastaava 
toimivalta, käsittelevät suojelutoimenpiteisiin liittyviä asioita. Siksi ehdotetaan, että 
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vastaavien viranomaisten sallitaan toimia toimivaltaisten viranomaisten tavoin tämän 
direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 145
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin 
oikeusviranomaisia tämän direktiivin 
mukaisten päätösten tekemiseen 
toimivaltaisiksi viranomaisiksi edellyttäen, 
että näillä viranomaisilla on kansallisen 
lainsäädännön ja menettelyjen nojalla 
toimivalta tehdä vastaavanluonteisia 
päätöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 146
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden, jotka päättävät 
nimetä muun kuin oikeusviranomaisen, 
on ilmoitettava päätöksestään välittömästi 
neuvostolle ja komissiolle sekä annettava 
kyseisille toimielimille kattava 
arviointikertomus asianomaisen muun 
kuin oikeusviranomaisen pätevyydestä,
jotta sen oikeudellinen pätevyys panna 
täytäntöön tässä direktiivissä asetetut 
velvoitteet voidaan vahvistaa.

Or. en
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Tarkistus 147
Salvatore Iacolino

Luonnos direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 a. Suojelun vahvistamiseksi on 
perustettava rikosten uhrien 
eurooppalainen rekisteri, jota ainoastaan 
jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset, 
Eurojust ja Europol saavat käyttää. 
Rekisteriin kerätään tietoja, joiden 
perusteella uhrien suojelua voidaan 
parantaa ja harjoittaa ennaltaehkäisevää 
toimintaa. Komissio toimittaa tässä 
artiklassa tarkoitetut tiedot 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
perustellusta pyynnöstä.

Or. it

Perustelu

Eurooppalainen rekisteri auttaisi yksilöimään nopeasti ja suoraan suojelua tarvitsevat 
henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot, joihin ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset saavat 
tutustua, antavat myös aineksia tieteelliseen ja tilastolliseen arviointityöhön, jota voidaan 
käyttää eri rikostyyppejä koskevan pitkän aikavälin strategian suunnittelussa. 

Tarkistus 148
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

4 a artikla
Suojelumääräysten, suojeltavien 
henkilöiden ja vaaraa aiheuttavien 
henkilöiden eurooppalainen rekisteri
1. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset
viranomaiset laativat oikeus- ja 
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poliisiasioissa esimerkiksi Eurojustin tai 
Europolin avulla EU:n laajuisia 
tietokantoja, joiden yksinomaisena 
tarkoituksena on tarjota toimivaltaisille 
viranomaisille välineitä tämän direktiivin 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Näihin 
rekistereihin sovelletaan kansallista ja 
unionin tietosuojalainsäädäntöä ja ne on 
suojattava mahdollisimman 
korkeatasoisesti turvallisuuden ja 
yksityisyyden suojan osalta.
2. Perustetaan eurooppalaisten 
suojelumääräysten rekisteri, johon 
kirjataan ainakin suojelumääräyksen 
kohteen henkilöllisyys ja asuinpaikka, 
määräyksen antanut valtio, 
täytäntöönpanovaltio ja valvontavaltio 
sekä häneen sovellettavat 
suojelutoimenpiteet ja toimenpiteiden 
toteuttamisesta välittömässä vastuussa 
olevat tahot.
3. Perustetaan vaaraa aiheuttavien 
henkilöiden rekisteri, johon kirjataan 
heidän henkilöllisyytensä ja 
asuinpaikkansa, heitä koskevat 
rajoitukset ja oikeuden päätökset.
4. Kunkin jäsenvaltion nimeämä 
toimivaltainen viranomainen ottaa 
käyttöön menettelyn, jolla ilmoitetaan 
täsmällisesti jokaisesta rekisteriin 
kirjattavasta tapauksesta, ja lähettää 
välittömästi asiaa koskevan tiedonannon 
suojeltaville henkilöille ja vaaraa 
aiheuttaville henkilöille sekä 
oikeusviranomaisille, poliisille ja 
hallintoviranomaisille, joiden tehtävänä 
on toteuttaa suojelutoimenpiteet 
täytäntöönpanovaltiossa.
5. Suojeltaville henkilöille ja vaaraa 
aiheuttaville henkilöille toimitettavien 
ilmoitusten tarkoituksena on varmistaa, 
että he tietävät suojelutoimien ja 
rajoitusten laajuuden, jotta he voivat 
käyttää valitusoikeutta, oikeutta tulla 
kuulluksi tai muuta heille kuuluvaa 
oikeutta ja jotta varmistetaan 
tietosuojalainsäädännön säännösten 
noudattaminen.



PE445.751v01-00 42/90 AM\824371FI.doc

FI

Or. es

Tarkistus 149
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Määräyksen antaneessa valtiossa 
määrätyn suojelutoimenpiteen perusteella 
tuon valtion oikeusviranomaisen tai muun 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava, mutta vain suojellun henkilön 
pyynnöstä, eurooppalainen 
suojelumääräys tarkistettuaan, että 
suojelutoimenpide täyttää kaikki 3 artiklan 
1 kohdassa asetetut vaatimukset.

1. Määräyksen antaneessa valtiossa 
määrätyn suojelutoimenpiteen perusteella 
eurooppalainen suojelumääräys voidaan 
antaa, kun suojeltu henkilö päättää 
oleskella tai jo oleskelee toisessa 
jäsenvaltiossa taikka kun suojeltu henkilö 
päättää olla tai jo on toisessa 
jäsenvaltiossa. Määräyksen antaneen
valtion oikeusviranomainen tai vastaava 
viranomainen voi antaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen vain suojellun 
henkilön tai hänen laillisen edustajansa, 
edunvalvojansa tai holhoojansa pyynnöstä
ja tarkistettuaan, että suojelutoimenpide 
täyttää kaikki 2 artiklan 2 kohdassa
asetetut vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

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.
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Tarkistus 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Määräyksen antaneessa valtiossa 
määrätyn suojelutoimenpiteen perusteella 
tuon valtion oikeusviranomaisen tai muun 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava, 
mutta vain suojellun henkilön pyynnöstä, 
eurooppalainen suojelumääräys 
tarkistettuaan, että suojelutoimenpide 
täyttää kaikki 3 artiklan 1 kohdassa asetetut 
vaatimukset.

1. Määräyksen antaneessa valtiossa 
määrätyn suojelutoimenpiteen perusteella 
tuon valtion oikeusviranomaisen tai muun 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava, 
mutta vain suojellun henkilön tai hänen 
laillisen edustajansa, edunvalvojansa tai 
holhoojansa pyynnöstä, riippumatta siitä, 
onko suojeltu henkilö jo muuttanut 
kyseiseen jäsenvaltioon vai ei, 
eurooppalainen suojelumääräys 
tarkistettuaan, että suojelutoimenpide 
täyttää kaikki 2 artiklan 2 kohdassa asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 151
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 a. Edellyttäen, että 2 artiklan 
2 kohdassa asetetut vaatimukset on 
täytetty, toimivaltainen viranomainen voi 
kieltäytyä antamasta eurooppalaista 
suojelumääräystä ainoastaan siinä 
tapauksessa, että pyyntö on ilmeisesti ja 
epäilyksettä perusteeton ja siksi 
suorastaan tarpeeton suojellun henkilön 
turvallisuuden kannalta, kun muun 
muassa otetaan huomioon sen ajanjakson 
tai niiden ajanjaksojen pituus, jona tai 
joina suojeltu henkilö aikoo oleskella 
täytäntöönpanovaltiossa, ja tosiasiallinen 
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suojelun tarve.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 152
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

1 b. Toimivaltainen viranomainen, joka 
kieltäytyy antamasta eurooppalaista 
suojelumääräystä, on velvollinen 
antamaan välittömästi ja viran puolesta 
suojellulle henkilölle tai hänen lailliselle 
edustajalleen, edunvalvojalleen tai 
holhoojalleen selkeät ja kattavat ohjeet 
siitä, mihin oikeussuojakeinoihin voidaan 
turvautua ja kuinka päätöksestä voidaan 
valittaa.

Or. en

Perustelu

Vaikka viranomaisten päätös on luottamuksellinen, hakijalla on oltava oikeus valittaa.
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Tarkistus 153
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Suojeltu henkilö tai hänen laillinen 
edustajansa voi toimittaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista koskevan 
pyynnön joko määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

2. Suojeltu henkilö tai hänen laillinen 
edustajansa, edunvalvojansa tai
holhoojansa voi toimittaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista koskevan 
pyynnön joko määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

Jos tällainen pyyntö toimitetaan 
täytäntöönpanovaltiolle, sen toimivaltaisen 
viranomaisen on siirrettävä pyyntö 
tarvittaessa mahdollisimman pian
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamista varten.

Jos tällainen pyyntö toimitetaan 
täytäntöönpanovaltiolle, sen toimivaltaisen 
viranomaisen on siirrettävä pyyntö 
viipymättä määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä 
voi antaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa käsitellään menettelyn ensimmäistä askelta: eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista koskevaa pyyntöä. Määräyksen antaneen valtion viranomaiset 
antavat eurooppalaisen suojelumääräyksen. Vasta sen jälkeen kun määräyksen antanut valtio 
on antanut eurooppalaisen suojelumääräyksen, se saadaan antaa tiedoksi muille 
täytäntöönpanovaltioille. Tämä kohta on selvyyden vuoksi muotoiltu niin, että siinä otetaan 
huomioon ainoastaan täytäntöönpanovaltion ja määräyksen antaneen valtion välinen suhde.

Tarkistus 154
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Suojeltu henkilö tai hänen laillinen 
edustajansa voi toimittaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista koskevan 

2. Suojeltu henkilö, hänen laillinen 
edustajansa, edunvalvojansa tai 
holhoojansa voi toimittaa eurooppalaisen 
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pyynnön joko määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

suojelumääräyksen antamista koskevan 
pyynnön joko määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Jos tällainen pyyntö toimitetaan 
täytäntöönpanovaltiolle, sen toimivaltaisen 
viranomaisen on siirrettävä pyyntö 
tarvittaessa mahdollisimman pian 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamista varten.

Jos tällainen pyyntö toimitetaan 
täytäntöönpanovaltiolle, sen toimivaltaisen 
viranomaisen on siirrettävä pyyntö 
tarvittaessa mahdollisimman pian 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamista varten.

Or. fr

Perustelu

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.

Tarkistus 155
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Suojeltu henkilö tai hänen laillinen
edustajansa voi toimittaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista koskevan 
pyynnön joko määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

2. Suojeltu henkilö tai hänen laillinen 
edustajansa tai edunvalvojansa voi 
toimittaa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen antamista koskevan 
pyynnön joko määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 156
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

Jos tällainen pyyntö toimitetaan 
täytäntöönpanovaltiolle, sen toimivaltaisen 
viranomaisen on siirrettävä pyyntö 
tarvittaessa mahdollisimman pian 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamista varten.

Jos tällainen pyyntö toimitetaan 
täytäntöönpanovaltiolle, sen toimivaltaisen 
viranomaisen on siirrettävä pyyntö 
tarvittaessa mahdollisimman pian 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamista varten. Määräyksen antaneen 
valtion on ilmoitettava uhrille tai hakijalle 
hyvissä ajoin eurooppalaisen 
suojelumääräyksen sisällöstä ja 
rajoituksista.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, ettei uhri kärsi tarpeettomasti stressistä ja on henkisesti valmistautunut 
annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen rajoituksiin.

Tarkistus 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Ennen kuin eurooppalainen 
suojelumääräys annetaan, vaaraa 
aiheuttavalle henkilölle on annettava 
oikeus tulla kuulluksi ja oikeus valittaa 
suojelutoimenpiteestä, jos hänellä ei ole 
ollut näitä oikeuksia suojelutoimenpiteen 
toteuttamiseen johtaneessa menettelyssä.
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Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle mahdollisuudesta pyytää 
eurooppalaista suojelumääräystä henkilön 
aikoessa siirtyä toiseen jäsenvaltioon.
Viranomaisen on neuvottava suojeltua 
henkilöä toimittamaan hakemus ennen 
poistumistaan määräyksen antaneen valtion 
alueelta.

3. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle tai hänen lailliselle 
edustajalleen, edunvalvojalleen tai 
holhoojalleen sopivalla tavalla oman 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia 
menettelyjä noudattaen mahdollisuudesta 
pyytää eurooppalaista suojelumääräystä, 
kun henkilö päättää oleskella tai jo 
oleskelee toisessa jäsenvaltiossa taikka 
kun henkilö päättää olla tai jo on toisessa 
jäsenvaltiossa. Viranomaisen on 
neuvottava suojeltua henkilöä toimittamaan 
hakemus ennen poistumistaan määräyksen 
antaneen valtion alueelta, ja samalla sen 
on tiedotettava suojellulle henkilölle 
mahdollisuudesta pyytää eurooppalaista 
suojelumääräystä 
täytäntöönpanovaltiossa. Uhrilla on 
oltava mahdollisuus pyytää tarvittaessa 
sosiaalityöntekijää olemaan läsnä 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamisessa.

Or. en

Perustelu

Kansallisista suojelutoimenpiteistä huolimatta uhri voi pelätä, että vaaraa aiheuttava henkilö 
voi yrittää estää väkivalloin eurooppalaisen suojelumääräyksien antamisen 
Sosiaalityöntekijän fyysinen läsnäolo voi antaa uhrille itseluottamusta hakemuksessa 
pitäytymiseen.
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Tarkistus 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle mahdollisuudesta pyytää 
eurooppalaista suojelumääräystä henkilön 
aikoessa siirtyä toiseen jäsenvaltioon.
Viranomaisen on neuvottava suojeltua 
henkilöä toimittamaan hakemus ennen 
poistumistaan määräyksen antaneen valtion 
alueelta.

3. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle tai hänen lailliselle 
edustajalleen tai holhoojalleen sopivalla 
tavalla oman kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisia menettelyjä noudattaen
mahdollisuudesta pyytää eurooppalaista 
suojelumääräystä, kun henkilö päättää 
oleskella tai jo oleskelee toisessa 
jäsenvaltiossa taikka kun henkilö päättää 
olla tai jo on toisessa jäsenvaltiossa. 
Viranomaisen on neuvottava suojeltua 
henkilöä toimittamaan hakemus ennen 
poistumistaan määräyksen antaneen valtion 
alueelta, ja samalla sen on tiedotettava 
suojellulle henkilölle mahdollisuudesta 
pyytää eurooppalaista suojelumääräystä 
täytäntöönpanovaltiossa.

Or. es

Tarkistus 160
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle mahdollisuudesta pyytää 
eurooppalaista suojelumääräystä henkilön 
aikoessa siirtyä toiseen jäsenvaltioon.

3. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle tai hänen lailliselle 
edustajalleen, edunvalvojalleen tai 
holhoojalleen sopivalla tavalla oman 
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kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia 
menettelyjä noudattaen mahdollisuudesta 
pyytää eurooppalaista suojelumääräystä, 
kun henkilö päättää oleskella tai jo 
oleskelee toisessa jäsenvaltiossa taikka 
kun henkilö päättää olla tai jo on toisessa 
jäsenvaltiossa.

Viranomaisen on neuvottava suojeltua 
henkilöä toimittamaan hakemus ennen 
poistumistaan määräyksen antaneen valtion 
alueelta.

Viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle, että hänen on toimitettava
hakemus ennen poistumistaan määräyksen 
antaneen valtion alueelta. Viranomaisen 
on myös ilmoitettava hänelle 
mahdollisuudesta toimittaa hakemus, kun 
hän oleskelee tai on 
täytäntöönpanovaltiossa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksesta 41 ei nykyisellään saa oikein selvää, mitä sillä tarkoitetaan. Siinä sanotaan, 
että täytäntöönpanovaltiolla on toimivalta antaa eurooppalainen suojelumääräys. 
Tarkistuksen viimeistä virkettä on siksi muutettava.

Tarkistus 161
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta (uusi 5 artiklan 1 kohta)

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
viranomaisen on ilmoitettava suojellulle 
henkilölle mahdollisuudesta pyytää 
eurooppalaista suojelumääräystä henkilön 
aikoessa siirtyä toiseen jäsenvaltioon. 
Viranomaisen on neuvottava suojeltua 
henkilöä toimittamaan hakemus ennen 
poistumistaan määräyksen antaneen valtion 
alueelta.

1. Yhden tai useamman 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden 
käsittävän suojelutoimenpiteen antavan 
jäsenvaltion viranomaisen on ilmoitettava 
suojellulle henkilölle tai hänen lailliselle 
edustajalleen, edunvalvojalleen tai 
holhoojalleen sopivalla tavalla oman 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia 
menettelyjä noudattaen mahdollisuudesta 
pyytää eurooppalaista suojelumääräystä, 
jos henkilö päättää oleskella tai jo 
oleskelee toisessa jäsenvaltiossa taikka jos 
henkilö päättää olla tai jo on toisessa 
jäsenvaltiossa. Viranomaisen on 
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neuvottava suojeltua henkilöä toimittamaan 
hakemus ennen poistumistaan määräyksen 
antaneen valtion alueelta, ja samalla sen 
on tiedotettava suojellulle henkilölle 
mahdollisuudesta pyytää eurooppalaista 
suojelumääräystä 
täytäntöönpanovaltiossa.

Or. en

Perustelu

Teksti siirretty 5 artiklan 3 kohdasta artiklan alkuun. 5 artiklan kohtien järjestystä on 
muutettava, jotta menettelyn kronologinen järjestys tulee selkeämmin esiin.

Tarkistus 162
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 a. Ennen kuin eurooppalainen 
suojelumääräys annetaan, vaaraa 
aiheuttavalle henkilölle on annettava 
oikeus tulla kuulluksi ja oikeus valittaa 
suojelutoimenpiteestä, jos hänellä ei ole 
ollut näitä oikeuksia suojelutoimenpiteen 
toteuttamiseen johtaneessa menettelyssä.

Or. de

Tarkistus 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) tapauksen mukaan mahdolliset tekniset 
välineet, jotka on annettu suojellun 
henkilön käyttöön suojelutoimenpiteen 
välitöntä täytäntöönpanoa varten;

b) tapauksen mukaan sellaisen teknisen 
laitteen mahdollinen käyttö, joka on 
annettu suojellun henkilön tai vaaraa 
aiheuttavan henkilön käyttöön 
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suojelutoimenpiteen välitöntä 
täytäntöönpanoa varten;

Or. en

Tarkistus 164
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

c a) täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten nimi, osoite, puhelin- ja 
faksinumerot sekä sähköpostiosoite;

Or. fr

Perustelu

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.

Tarkistus 165
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(c a) tapauksen mukaan toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten nimi, osoite, puhelin- ja 
faksinumerot sekä sähköpostiosoite 
muissa täytäntöönpanovaltioissa, joissa 
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suojelutoimenpiteitä on aikaisemmin 
toteutettu samaan suojelutoimenpiteeseen 
perustuvan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen nojalla tai joille 
eurooppalainen suojelumääräys on 
annettu samanaikaisesti;

Or. en

Tarkistus 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – d alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

d) maininta suojelutoimenpiteestä, jonka 
perusteella eurooppalainen suojelumääräys 
annetaan;

d) yksilöintitiedot (esimerkiksi numero ja 
päiväys) säädöksestä, joka sisältää 
suojelutoimenpiteen, jonka perusteella 
eurooppalainen suojelumääräys annetaan;

Or. en

Tarkistus 167
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – f alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

f) velvollisuudet ja kiellot, jotka vaaraa 
aiheuttavalle henkilölle on asetettu 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
perustana olevassa suojelutoimenpiteessä, 
niiden kesto ja nimenomainen maininta
siitä, että niiden rikkominen on rikos
määräyksen antaneen valtion 
lainsäädännön mukaan tai siitä voidaan 
muuten rangaista vapauden menetyksellä;

f) velvollisuudet ja kiellot, jotka vaaraa 
aiheuttavalle henkilölle on asetettu 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
perustana olevassa suojelutoimenpiteessä, 
niiden kesto sekä maininta mahdollisesta 
rangaistuksesta tai seuraamuksesta, joka 
voidaan määrätä määräyksen antaneen 
valtion lainsäädännön mukaisesti kyseisten 
velvollisuuksien ja kieltojen 
rikkomistapauksessa;

Or. en
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Perustelu

Tämä muotoilu vastaa paremmin tilanteita, joissa jäsenvaltion lainsäädännössä on 
rangaistusasteikko ja joissa viranomaiset määrittelevät erityiset seuraamukset vasta 
rikkomisen jälkeen.

Tarkistus 168
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – h a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(h a) vaaraa aiheuttavan henkilön osoite, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muut 
mahdolliset yhteystiedot;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – i a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(i a) Sekä määräyksen antaneen valtion 
että täytäntöönpanovaltion on tarvittaessa 
ja sananvapautta täysimääräisesti 
kunnioittaen kehotettava tiedotusvälineitä 
ja toimittajia itsekuriin, jotta 
tiedotustoiminnassa huolehditaan uhrien 
yksityis- ja perhe-elämän suojelemisesta.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaista suojelumääräystä pyytävä uhri voi olla julkisesti tunnettu joko määräyksen 
antavassa valtiossa tai täytäntöönpanovaltiossa. Uhrin tietosuojan ja turvallisuuden 
varmistamiseksi tiedotusvälineiden on oltava tietoisia siitä, kuinka arkaluonteista 
eurooppalaisen suojelumääräyksen olemassa olosta tai sen yksityiskohdista kertominen voi 
olla uhrille.
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Tarkistus 170
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimittaessaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä se 
sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen 
todiste, jotta täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi todeta sen 
aitouden.

1. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimittaessaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä se 
sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen 
todiste, jotta täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi todeta sen 
aitouden. Ensisijaisesti tämä vaatimus 
voidaan 4 a artiklan säännösten 
mukaisesti toteuttaa ilmoittamalla, että 
määräys ja sen kohteena olevat henkilöt 
on kirjattu siinä esitettyihin 
tietokantoihin.

Or. es

Tarkistus 171
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimittaessaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä se 
sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen 
todiste, jotta täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi todeta sen 
aitouden.

1. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimittaessaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä se 
sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen 
todiste, jotta täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi todeta sen 
aitouden. Myös kaiken virallisen 
yhteydenpidon on tapahduttava suoraan 
mainittujen toimivaltaisten viranomaisten 
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välillä.

Or. de

Perustelu

Menettelyä koskeva aiheellinen täsmennys.

Tarkistus 172
Nathalie Griesbeck

Luonnos direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimittaessaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä se 
sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen 
todiste, jotta täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi todeta sen 
aitouden.

1. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimittaessaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä se 
sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen 
todiste, jotta täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi todeta sen 
aitouden. Myös kaiken virallisen 
yhteydenpidon on tapahduttava suoraan 
mainittujen toimivaltaisten viranomaisten 
välillä.

Or. fr

Perustelu

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(1 a) Välttämättömät toimenpiteet, kuten 
mahdollisuus pyytää tietoja 
täytäntöönpanovaltiossa uhrin puhumalla 
kielellä, on otettava huomioon uhrin 
kommunikointiongelmien vähentämiseksi 
kun kyse on uhrin mahdollisuuksista 
ymmärtää suojelutoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Todennäköisimmin toiseen valtioon muuttavilla uhreilla on kieliongelmia 
täytäntöönpanovaltion kanssa. Uhrien kannalta on tärkeää vähentää näitä esteitä.

Tarkistus 174
Barbara Matera

Luonnos direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Jos joko täytäntöönpanovaltion tai 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltainen viranomainen ei ole toisen 
valtion toimivaltaisen viranomaisen 
tiedossa, viimeksi mainitun on, saadakseen 
vaaditut tiedot, suoritettava kaikki 
tarvittavat tiedustelut, myös Euroopan 
oikeudellisen verkoston perustamisesta 
29 päivänä kesäkuuta 1998 hyväksytyllä 
neuvoston yhteisellä toiminnalla 
98/428/YOS1 perustetun Euroopan 
oikeudellisen verkoston 
yhteysviranomaisten, Eurojustin 
kansallisen jäsenen tai Eurojustin 

2. Jos joko täytäntöönpanovaltion tai 
määräyksen antaneen valtion tai valtioiden
toimivaltainen viranomainen ei ole toisen 
valtion toimivaltaisen viranomaisen 
tiedossa, viimeksi mainitun viranomaisen 
on saadakseen vaaditut tiedot, suoritettava 
kaikki asiaankuuluvat tiedustelut, 
käyttämällä neuvoston pääsihteeristön ja 
komission saamaa luetteloa sekä myös 
Euroopan oikeudellisen verkoston 
perustamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1998 
hyväksytyllä neuvoston yhteisellä 
toiminnalla 98/428/YOS perustetun 
Euroopan oikeudellisen verkoston 
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kansallisen koordinointijärjestelmän kautta. yhteysviranomaisten, oman valtionsa 
Eurojustin kansallisen jäsenen tai 
Eurojustin kansallisen 
koordinointijärjestelmän kautta.

Or. it

Tarkistus 175
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Jos eurooppalaisen suojelumääräyksen 
vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion 
viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa 
sitä, tämän viranomaisen on viran puolesta 
toimitettava eurooppalainen 
suojelumääräys toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

3. Jos eurooppalaisen suojelumääräyksen 
vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion 
viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa 
sitä, tämän viranomaisen on viran puolesta 
toimitettava eurooppalainen 
suojelumääräys toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja ilmoitettava asiasta 
viipymättä tuomion antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella 
tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

Or. de

Perustelu

Asiallinen ja aiheellinen täsmennys.

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) vastaanotettuaan 7 artiklan mukaisesti 
toimitetun eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustettava tuo 
määräys ja toteutettava suojellun henkilön 
suojelemiseksi tarvittaessa kaikki 

a) vastaanotettuaan 7 artiklan mukaisesti 
toimitetun eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustettava
viipymättä tuo määräys ja toteutettava 
suojellun henkilön suojelemiseksi kaikki
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toimenpiteet, jotka olisivat
vastaavanlaisessa tapauksessa käytettävissä
sen kansallisen lainsäädännön mukaan, 
jollei se päätä vedota johonkin 9 artiklassa 
tarkoitettuun perusteeseen kieltäytyä 
tunnustamisesta;

vastaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
suojellun henkilön suojelun jatkuminen
vastaavanlaisessa tapauksessa sen 
kansallisen lainsäädännön mukaan, jollei se 
päätä vedota johonkin 9 artiklassa 
tarkoitettuun perusteeseen kieltäytyä 
tunnustamisesta; täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen toteuttamien 
toimien on siten mahdollisimman pitkälle 
vastattava alussa päätettyä 
suojelutoimenpidettä;

Or. en

Tarkistus 177
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) vastaanotettuaan 7 artiklan mukaisesti 
toimitetun eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustettava tuo 
määräys ja toteutettava suojellun henkilön 
suojelemiseksi tarvittaessa kaikki 
toimenpiteet, jotka olisivat 
vastaavanlaisessa tapauksessa käytettävissä 
sen kansallisen lainsäädännön mukaan, 
jollei se päätä vedota johonkin 9 artiklassa 
tarkoitettuun perusteeseen kieltäytyä 
tunnustamisesta;

a) vastaanotettuaan 7 artiklan mukaisesti 
toimitetun eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustettava tuo 
määräys viipymättä ja tehtävä päätös 
kaikkien niiden toimien toteuttamisesta
suojellun henkilön suojelemiseksi, jotka 
olisivat vastaavanlaisessa tapauksessa 
käytettävissä sen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jollei se päätä vedota johonkin 
9 artiklassa tarkoitettuun perusteeseen 
kieltäytyä tunnustamisesta; toteutettujen 
toimien ja suojellun henkilön saaman 
suojelun tason on vastattava 
suojelutoimenpidettä koskevaa päätöstä, 
jonka määräyksen antanut valtio on 
tehnyt mahdollisimman pitkälle 
täytäntöönpanovaltion kansallisen 
lainsäädännön sääntöjen ja periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

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.

Tarkistus 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(a a) ilmoitettava määräyksen antaneen 
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle 
täytäntöönpanovaltion asettamista 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
täydentämistä koskevista määräajoista, 
jotta voidaan välttää eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustamisesta 
kieltäytyminen;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

b) tarvittaessa ilmoitettava 
täytäntöönpanovaltiossa toteutetuista 
toimenpiteistä vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle;

b) tarvittaessa ilmoitettava 
täytäntöönpanovaltiossa toteutetuista 
toimenpiteistä ja vältettävä paljastamasta 
mitään tietoja suojellusta henkilöstä, 
kuten hänen osoitettaan tai muita 
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yhteystietoja, elleivät sellaiset tiedot sisälly
vaaraa aiheuttavalle henkilölle
pakkotoimenpiteeksi määrättyyn 
velvollisuuteen tai kieltoon.

Or. en

Tarkistus 180
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(b a) ilmoitettava vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle, määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
suojellulle henkilölle kaikista a kohdan 
nojalla toteutetuista toimenpiteistä 
välttäen tarvittaessa paljastamasta 
suojellun henkilön osoitetta tai muita 
tämän yhteystietoja, jotka voisivat saattaa 
hänet vaaraan.

Or. de

Perustelu

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja uhrin suojeleminen edellyttävät tällaista 
toimenpidettä.

Tarkistus 181
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(b a) vedotessaan mihin tahansa 
9 artiklassa tarkoitettuun tunnustamisesta 
kieltäytymisen perusteena olevaan 
olosuhteeseen ilmoitettava viipymättä 
kyseisestä päätöksestä määräyksen 
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antaneelle valtiolle ja suojellulle 
henkilölle tai hänen lailliselle 
edustajalleen tai holhoojalleen sekä 
esitettävä samalla kattava selitys 
tunnustamisesta kieltäytymiselle;

Or. en

Tarkistus 182
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(b a) ilmoitettava viipymättä suojellulle 
henkilölle, kun täytäntöönpanovaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
täytäntöön panemiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden enimmäisvoimassaoloaika 
on kulunut umpeen;

Or. en

Tarkistus 183
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(b b) jos täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
mukana 6 artiklan mukaisesti toimitetut 
tiedot ovat puutteellisia, sen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta määräyksen antaneen 
valtion viranomaiselle sellaisella tavalla, 
josta jää kirjallinen todiste, ja ilmoitettava 
määräaika, jonka kuluessa kyseisen 
viranomaisen on toimitettava puuttuvat 
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tiedot;.

Or. de

Perustelu

Määräaika on tarkoitettu nopeuttamaan asioiden hoitoa.

Tarkistus 184
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(b b) ilmoitettava viipymättä suojellulle 
henkilölle, kun täytäntöönpanovaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
täytäntöön panemiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden enimmäisvoimassaoloaika 
on kulunut umpeen;

Or. en

Tarkistus 185
Salvatore Iacolino

Luonnos direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

d a) ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimiin, jotta eurooppalaisen 
suojelumääräyksen täytäntöönpanossa 
turvataan myös toimenpiteen kohteena 
olevan henkilön koko perhe. 

Or. it
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Perustelu

Toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle annettavissa takeissa on otettava asianmukaisesti 
huomioon koko perheyhteisö, ja siihen liittyvä perheen suojelun vaatimus, vaikka sitä ei olisi 
virallisesti tunnustettu, jos perheessä on lapsia.

Tarkistus 186
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tämän 
artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä määräyksen antaneen 
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
suojellulle henkilölle.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on linjassa Manfred Weberin tarkistuksen 5 kanssa.

Tarkistus 187
Barbara Matera

Luonnos direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tämän 
artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä määräyksen antaneen 
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
suojellulle henkilölle.

2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
tämän artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle, määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
suojellulle henkilölle, paljastamatta 
suojellun henkilön yhteystietoja.

Or. it



AM\824371FI.doc 65/90 PE445.751v01-00

FI

Tarkistus 188
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tämän 
artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä määräyksen antaneen 
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
suojellulle henkilölle.

2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä ilmoitettava 
tämän artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle, määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
suojellulle henkilölle välttäen 
paljastamasta suojellun henkilön osoitetta 
tai muita yhteystietoja tapauksen mukaan.

Or. en

Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä, että vaaraa aiheuttava henkilö on tietoinen 
suojelutoimenpiteen sisällöstä. Jos määräys sisältää kiellon astua suojellun henkilön kotiin, 
tehdyssä päätöksessä täytyy olla suojellun henkilön kodin osoite. Vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle on ilmoitettava päätöksestä, jotta hän tietää, mitä hän saa tehdä ja mitä ei.

Tarkistus 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tämän 
artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä määräyksen antaneen 
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
suojellulle henkilölle.

2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä ilmoitettava 
tämän artiklan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä vaaraa aiheuttavalle 
henkilölle, määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
suojellulle henkilölle ja vältettävä siinä 
yhteydessä paljastamasta suojellun 
henkilön osoitetta tai muita yhteystietoja. 
Vaaraa aiheuttavalla henkilöllä on oltava 
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mahdollisuus valittaa toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan vaaraa aiheuttavalle henkilölle on ilmoitettava 
täytäntöönpanojäsenvaltiossa annetun uuden määräyksen ehdoista, mutta hänellä ei ole 
oikeutta valittaa niistä. On mahdollista, että täytäntöönpanojäsenvaltio voi antaa 
määräyksen, joka ei sovi yhteen Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa Esimerkiksi 
espanjalaisessa määräyksessä saatetaan sanoa, että "te ette saa tulla Barcelonaan", ja 
brittiläisessä määräyksessä, että "te ette saa tulla Lontooseen". Jos asianomainen henkilö 
työskentelee Lontoossa, tämä olisi suhteetonta ja rikkoisi hänen Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklasta johtuvia oikeuksiaan Asianomaisella henkilöllä olisi 
oltava oikeus valittaa molemmista toimenpiteistä, ei pelkästään ensin mainitusta.

Tarkistus 190
Georgios Papanikolaou,Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

8 a artikla

Ennaltaehkäisy, tiedotuskampanjat ja 
koulutus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet henkilöihin kohdistuvan 
väkivallan estämiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla 
pyritään lisäämään tietoisuutta 
mahdollisuudesta antaa eurooppalainen 
suojelumääräys ja vähentämään 
väkivallan uhriksi joutumisen riskiä. 
Väkivallan uhreja on rohkaistava 
ilmoittamaan heihin kohdistuneesta 
häirinnästä, jotta he voivat saada 
asianmukaista suojelua.
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3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllistä koulutusta 
oikeusviranomaisille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kosketuksiin 
uhrien ja mahdollisten uhrien kanssa, 
jotta ne voivat tarjota asianmukaista ja 
psykologista tukea.

Or. en

Tarkistus 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

8 a artikla
Ennaltaehkäisy, tiedotuskampanjat ja 

koulutus
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet henkilöihin kohdistuvan 
väkivallan estämiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita, mukaan 
lukien vaaraa aiheuttavaan henkilöön 
kohdistuvia ennaltaehkäiseviä ja 
varoittavia toimia, sekä tutkimus- ja 
opetusohjelmia, joilla pyritään lisäämään 
tietoisuutta mahdollisuudesta antaa 
eurooppalainen suojelumääräys ja 
vähentämään väkivallan uhriksi 
joutumisen riskiä.
3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllistä koulutusta 
oikeusviranomaisille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kosketuksiin 
uhrien ja mahdollisten uhrien kanssa, 
jotta ne voivat tarjota asianmukaista 
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tukea.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

8 a artikla
Ennaltaehkäisy, tiedotuskampanjat ja 

koulutus
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, joilla 
pyritään lisäämään tietoisuutta 
mahdollisuudesta antaa eurooppalainen 
suojelumääräys ja vähentämään 
väkivallan uhriksi joutumisen riskiä.
2. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllistä koulutusta oikeuslaitokseen 
kuuluville henkilöille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kosketuksiin 
uhrien kanssa, jotta ne voivat tarjota 
asianmukaista tukea.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan ilmauksen "ja mahdollisten uhrien" poistamista, koska sitä ei ole määritelty ja se 
olisi siten mahdollista tulkita mielivaltaisesti (esittelijän tarkistus 57).
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Tarkistus 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Luonnos direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

8 a artikla

Ennaltaehkäisy, tiedotuskampanjat ja 
koulutus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet henkilöihin kohdistuvan 
väkivallan estämiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, kuten 
tiedotus- ja valistuskampanjoita sekä 
tutkimus- ja opetusohjelmia, mukaan 
lukien ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja 
väkivallantekijöille tarkoitettuja 
kuntoutustoimia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta mahdollisuudesta 
antaa eurooppalainen suojelumääräys ja 
vähentämään väkivallan uhriksi 
joutumisen riskiä.
3. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
säännöllistä koulutusta 
oikeusviranomaisille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kosketuksiin 
uhrien ja potentiaalisten uhrien kanssa, 
jotta ne voivat tarjota asianmukaista 
tukea.
4. Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät 
tarvittaviin toimiin ottaakseen käyttöön 
yhteisen maksuttoman puhelinnumeron, 
jota voidaan käyttää tietojen ja avun 
tarjoamiseen sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreille.

Or. es
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Tarkistus 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Luonnos direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen suojelumääräyksen 
tunnustamisesta kieltäytyminen on 
perusteltava.

1. Eurooppalaisen suojelumääräyksen 
tunnustamisesta kieltäytymisen syyt on 
esitettävä. Suojeltavaa henkilöä on 
kuultava ennen tunnustamisesta 
kieltäytymistä.

Or. es

Tarkistus 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Luonnos direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) eurooppalainen suojelumääräys ei ole 
täydellinen tai sitä ei ole täydennetty 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen asettamassa määräajassa;

a) eurooppalainen suojelumääräys on 
toistuvasti epätäydellinen tai se on 
palautettu muotoseikkojen takia, tai sitä ei 
ole täydennetty täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen asettamassa 
kohtuullisessa määräajassa;

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) eurooppalainen suojelumääräys ei ole 
täydellinen tai sitä ei ole täydennetty 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 

a) eurooppalainen suojelumääräys ei ole 
täydellinen eikä sitä ole täydennetty 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen asettamassa kohtuullisessa
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viranomaisen asettamassa määräajassa; määräajassa;

Or. en

Tarkistus 197
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(d a) suojelutoimenpide liittyy tekoon, 
joka ei ole täytäntöönpanovaltion 
lainsäädännön nojalla rangaistava teko;

Or. de

Perustelu

Ei ole mitään velvollisuutta toimia tapauksessa, joka ei johtaisi syytteeseen 
täytäntöönpanovaltiossa.

Tarkistus 198
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(d b) täytäntöönpanovaltion kansallisessa 
lainsäädännössä ei ole säädetty 
suojelutoimenpiteen määräämisestä 
rikosoikeudellisten menettelyjen 
yhteydessä;

Or. de
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Tarkistus 199
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(d c) syyteoikeus vaaraa aiheuttavaa 
henkilöä vastaan on 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännön 
mukaan vanhentunut sen teon tai 
käyttäytymisen osalta, johon liittyen 
suojelutoimenpide on määrätty, kun teko 
tai käyttäytyminen kuuluu kyseisen 
valtion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sen toimivaltaan;

Or. de

Tarkistus 200
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(d d) suojelutoimenpide liittyy rikokseen, 
joka täytäntöönpanovaltion 
lainsäädännön nojalla katsotaan tehdyksi 
kokonaan tai olennaiselta osaltaan 
täytäntöönpanovaltion alueella.

Or. de
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Tarkistus 201
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 a. Jos täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen kieltäytyy 
tunnustamasta eurooppalaista 
suojelumääräystä yhden tai useamman 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun 
syyn perusteella, sen on välittömästi ja 
viran puolesta annettava määräyksen 
antaneelle valtion viranomaisille sekä 
suojellulle henkilölle tai hänen lailliselle 
edustajalleen, edunvalvojalleen tai 
holhoojalleen selkeät ja kattavat ohjeet 
siitä, mihin oikeussuojakeinoihin voidaan 
turvautua ja kuinka kielteisestä 
päätöksestä voidaan valittaa, ja 
tarvittaessa ilmoitettava suojellulle 
henkilölle mahdollisuudesta pyytää 
suojelutoimenpiteen määräämistä 
täytäntöönpanovaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Käytettävistä olevista oikeussuojakeinoista on annettava tieto määräyksen antaneen valtion 
viranomaisille sekä suojellulle henkilölle suoraan kielteisen päätöksen saamisen jälkeen 
ennen kuin suojellulle henkilölle kerrotaan mahdollisuuksista viedä asia oikeuteen 
täytäntöönpanovaltiossa vaaraa aiheuttavaa henkilöä vastaan. Tämä kohta on lisätty 
9 artiklaan, koska sen soveltaminen on suora seuraus tässä artiklassa määritellylle 
kieltäytymiselle. 
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Tarkistus 202
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 a. Jos täytäntöönpanovaltion 
toimivaltainen viranomainen kieltäytyy 
tunnustamasta eurooppalaista 
suojelumääräystä jonkin 2 kohdassa 
mainitun perusteen nojalla, sen on 
tarvittaessa ilmoitettava suojellulle 
henkilölle mahdollisuudesta pyytää 
rikosoikeuden tai siviilioikeuden piiriin 
kuuluvan suojelutoimenpiteen 
määräämistä kyseisen viranomaisen 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Or. de

Perustelu

Täydentävä säännös rikosoikeuden piiriin kuuluvien suojelutoimenpiteiden soveltamisalan 
kaventamiseksi.

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

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

9 a artikla

Uudelleenkäsittelypyyntö
Uhri, jonka eurooppalaista 
suojelumääräystä koskeva pyyntö on 
evätty, voi pyytää asiansa 
uudelleenkäsittelyä.

Or. en
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Tarkistus 204
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

9 a artikla

Sovellettava lainsäädäntö ja toimivalta 
täytäntöönpanovaltiossa

1. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on sen jälkeen, kun 
eurooppalainen suojelumääräys on 
tunnustettu täytäntöönpanovaltiossa, 
toimivalta toteuttaa ja panna täytäntöön 
kyseisessä valtiossa toimenpiteitä. 
Täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä 
sovelletaan 8 artiklan 1 kohdan mukaisen 
päätöksen tekemiseen ja 
täytäntöönpanoon, mukaan lukien 
säännöt, jotka koskevat 
oikeussuojakeinoja 
täytäntöönpanovaltiossa tehtyjä 
eurooppalaiseen suojelumääräykseen 
liittyviä päätöksiä vastaan.
2. Jos yhtä tai useampaa 
täytäntöönpanovaltion eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustamisen 
jälkeen toteuttamaa toimenpidettä 
rikotaan, täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisella viranomaisella on 
toimivalta: 
a) määrätä rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ja toteuttaa mitä tahansa 
muita toimenpiteitä tällaisen toimenpiteen 
rikkomisen johdosta, jos kyseessä on rikos 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännön 
mukaan; 
b) tehdä mitä tahansa muita kuin 
rikosoikeudellisia päätöksiä, jotka liittyvät 
rikkomiseen;
c) toteuttaa kiireellisiä ja väliaikaisia 
toimenpiteitä rikkomisen lopettamiseksi, 
tarpeen mukaan ennen määräyksen 
antaneen valtion myöhempää päätöstä.
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Or. es de

Perustelu

Toimivaltaa ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat kattavat ja johdonmukaiset säännöt; 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaa painotetaan.

Tarkistus 205
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

a) suojelutoimenpiteen uusiminen, 
tarkistaminen ja peruuttaminen;

a) eurooppalaisen suojelumääräyksen 
perustana olevan suojelutoimenpiteen ja 
näin ollen eurooppalaisen 
suojelumääräyksen uusiminen, 
tarkistaminen, muuttaminen, kumoaminen
ja peruuttaminen;

Or. en

Perustelu

Selvennykseksi sanottakoon, että tämän artiklan mukainen yksinomainen toimivalta tarkoittaa 
alkuperäistä suojelutoimenpidettä eikä täytäntöönpanovaltion toteuttamaa toimenpidettä.

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(1 a) Jos uhri lähtee 
täytäntöönpanovaltiosta ja palaa 
määräyksen antaneeseen valtioon, 
määräyksen antanut valtio jatkaa uhrin 
suojelua suojelutoimenpiteillä, jotka se oli 
alun perin ottanut käyttöön.

Or. en



AM\824371FI.doc 77/90 PE445.751v01-00

FI

Tarkistus 207
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

3. Jos tuomio, siten kuin se määritellään 
neuvoston puitepäätöksen 2008/947/YOS 
2 artiklassa, tai valvontatoimia koskeva 
päätös, siten kuin se määritellään 
neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 
4 artiklassa, on jo siirretty toiseen 
jäsenvaltioon, myöhemmät päätökset 
tehdään näiden puitepäätösten 
asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

3. Jos tuomio, siten kuin se määritellään 
neuvoston puitepäätöksen 2008/947/YOS 
2 artiklassa, tai valvontatoimia koskeva 
päätös, siten kuin se määritellään 
neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 
4 artiklassa, on jo siirretty tai siirretään 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamisen jälkeen toiseen jäsenvaltioon, 
myöhemmät päätökset tehdään näiden 
puitepäätösten asiaankuuluvien säännösten
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 208
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 a. Määräyksen antaneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava viipymättä 
täytäntöönpanojäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista 
1 kohdan mukaisesti tehdyistä 
päätöksistä.

Or. de
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Tarkistus 209
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 b. Jos määräyksen antaneen valtion 
toimivaltainen viranomainen on 
kumonnut tai peruuttanut eurooppalaisen 
suojelumääräyksen 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on lopetettava 8 artiklan 
1 kohdan mukaisesti toteutetut 
toimenpiteet heti, kun määräyksen 
antaneen valtion toimivaltainen 
viranomainen on ilmoittanut sille asiasta 
asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 c kohta (uusi) )

Aloitteen teksti Tarkistus

3 c. Jos määräyksen antaneen valtion 
toimivaltainen viranomainen on 
muuttanut eurooppalaista 
suojelumääräystä 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on tapauksen 
mukaan
a) muutettava eurooppalaisen 
suojelumääräyksen perusteella 
toteutettuja toimenpiteitä 8 artiklaa 
noudattaen;
b) kieltäydyttävä panemasta täytäntöön 
muutettua velvollisuutta tai kieltoa, jos se 
ei kuulu 4 artiklassa tarkoitettujen 
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velvollisuuksien tai kieltojen joukkoon, 
jos se on vastoin uhrin toivetta ja 
Euroopan ihmisoikeussopimusta tai jos 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
mukana 6 artiklan mukaisesti toimitetut 
tiedot ovat puutteellisia eikä niitä ole 
täydennetty täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen 8 artiklan 
2 a kohdan mukaisesti asettamassa 
määräajassa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan täytäntöönpanovaltiot voivat muuttaa suojelumääräystä; 
täytäntöönpanovaltioiden olisi voitava tehdä samoin. Vaikka uhri päättäisi menettelyn alussa 
pyytää eurooppalaista suojelumääräystä, ei ole mitään takeita siitä, että hän haluaa 
tarkistetun version. Hänellä olisi oltava valinnanvapaus tässä kohden (eikä 
täytäntöönpanovaltiota saisi pakottaa panemaan täytäntöön määräystä, jota uhri ei halua ja 
joka voisi olla vastoin hänen ECHR:n mukaisia oikeuksiaan.

Tarkistus 211
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
10 artikla – 3 c kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 c. Jos määräyksen antaneen valtion 
toimivaltainen viranomainen on 
muuttanut eurooppalaista 
suojelumääräystä 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on tapauksen 
mukaan
a) muutettava eurooppalaisen 
suojelumääräyksen perusteella toteutetut 
toimenpiteet 8 artiklaa noudattaen; tai
b) kieltäydyttävä panemasta täytäntöön 
muutettua velvollisuutta tai kieltoa, jos se 
ei kuulu 2 artiklassa tarkoitettujen 
velvollisuuksien tai kieltojen joukkoon tai 
jos eurooppalaisen suojelumääräyksen 
mukana 7 artiklan mukaisesti toimitetut 
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tiedot ovat puutteellisia eikä niitä ole 
täydennetty täytäntöönpanovaltion 
toimivaltaisen viranomaisen 8 artiklan 
2 a kohdan mukaisesti asettamassa 
määräajassa.

Or. de

Tarkistus 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Aloitteen teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen 
viranomainen voi kumota eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustamisen, jos on 
todisteita siitä, että suojeltu henkilö on 
poistunut täytäntöönpanovaltion alueelta 
lopullisesti.

1. Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen 
viranomainen voi keskeyttää 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavat 
toimenpiteet,

a) jos uhri pyytää suojelutoimenpiteensä 
keskeyttämistä tai suojelutoimenpiteen 
keskeyttämistä pyydetään henkilön 
oikeuksien suojelemiseksi Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Edellä olevan järkeilyn mukaan, uhri saattaa muuttaa mielensä eikä halua enää 
suojelumääräystä (esimerkiksi hän haluaa sopia aikaisemman kumppaninsa kanssa ja asua 
hänen kanssaan). Täytäntöönpanovaltion olisi voitava perua suojelumääräys tällaisessa 
tapauksessa.
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Tarkistus 213
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
11 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

11 artikla
Eurooppalaisen suojelumääräyksen 
tunnustamisen kumoamisperusteet

Poistetaan.

Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen 
viranomainen voi kumota eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustamisen, jos on 
todisteita siitä, että suojeltu henkilö on 
poistunut täytäntöönpanovaltion alueelta 
lopullisesti.

Or. de

Tarkistus 214
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
11 a artikla (uusi) 

Aloitteen teksti Tarkistus

11 a artikla
Eurooppalaisen suojelumääräyksen 

perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
keskeyttämisen perusteet

1. Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen 
viranomainen voi keskeyttää 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
täytäntöönpanemiseksi toteutetut 
toimenpiteet
a) jos on riittävästi viitteitä siitä, että 
suojeltu henkilö ei oleskele tai ole 
täytäntöönpanovaltion alueella tai on 
poistunut kyseiseltä alueelta lopullisesti;
b) jos sen kansallisen lainsäädännön 
mukaan eurooppalaisen 
suojelumääräyksen 
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täytäntöönpanemiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden enimmäismääräaika on 
päättynyt;
c) 10 artiklan 3 c kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa;
d) jos tuomio, joka määritellään 
neuvoston puitepäätöksen 2008/947/YOS 
2 artiklassa, tai valvontatoimia koskeva 
päätös, joka määritellään neuvoston 
puitepäätöksen 2009/829/YOS 
4 artiklassa, siirretään 
täytäntöönpanovaltioon eurooppalaisen 
suojelumääräyksen tunnustamisen 
jälkeen.
2. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tällaisesta 
päätöksestä.
3. Ennen toimenpiteiden keskeyttämistä 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
täytäntöönpanovaltion toimivaltainen 
viranomainen voi pyytää määräyksen 
antaneen valtion toimivaltaista 
viranomaista antamaan tietoa siitä, onko 
eurooppalaisessa suojelumääräyksessä 
määrätty suojelu edelleen tarpeen 
kyseisen tapauksen olosuhteissa. 
Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on vastattava 
pyyntöön viipymättä.

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan näin lisää liikkumatilaa; 
yhteensopivuus muun EU-lainsäädännön kanssa varmistetaan.
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Tarkistus 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen suojelumääräys on
tunnustettava viipymättä.

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
pantava täytäntöön 20 päivän kuluessa.
Suojellulle henkilölle on ilmoitettava 
täytäntöönpanon määräajasta.

Or. en

Tarkistus 216
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
tunnustettava viipymättä.

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
tunnustettava 15 päivän kuluessa.

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen suojelumääräys on
tunnustettava viipymättä.

1. Eurooppalainen suojelumääräys on
pantava täytäntöön enintään 20 päivän 
kuluessa kunkin tapauksen 
kiireellisyydestä riippuen.

Or. en
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Perustelu

Direktiiviä on tarkoitus soveltaa myös tilanteissa, joissa suojeltu henkilö haluaa vierailla 
toisessa maassa lyhyen aikaa, myös 20 päivää lyhyempiä aikoja. Olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot kykenevät toimimaan nopeasti tarvittaessa ja silti antamaan selkeitä määräaikoja 
viivästysten välttämiseksi.

Tarkistus 218
Salvatore Iacolino

Luonnos direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
tunnustettava viipymättä.

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
tunnustettava viipymättä ja joka 
tapauksessa viidentoista päivän kuluessa, 
ja toimenpiteen kohteena olevan henkilön 
suojelu on varmistettava määräyksen 
täytäntöönpanoon asti.

Or. it

Tarkistus 219
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
tunnustettava viipymättä.

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
tunnustettava viipymättä paitsi 
hätätilanteen, matkan tai kuoleman 
vuoksi..

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että uhrilla on mahdollisuus matkustaa ja etteivät odottamattomat matkat rajoita 
hänen toimintaansa. 
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Tarkistus 220
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava asianosaisille päätös 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
tunnustamisesta tai siitä kieltäytymisestä 
samana päivänä kun päätös tehdään.

Or. es

Tarkistus 221
Manfred Weber

Luonnos direktiiviksi
13 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

13 artikla
Sovellettava lainsäädäntö

Poistetaan.

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
mukaisesti tekemiin päätöksiin 
sovelletaan sen kansallista lainsäädäntöä.

Or. de

Tarkistus 222
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava keskenään tietoja laatiakseen 
eurooppalaisen tilaston, jossa on 
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vähintään oltava tiedot annettujen, 
tunnustettujen ja tunnustamatta jätettyjen 
eurooppalaisten suojelumääräysten 
lukumäärästä, tunnistamisesta 
kieltäytymisen syistä, hyväksyttyjen 
suojelutoimenpiteiden lajista, vaaraa 
aiheuttavien henkilöiden lukumäärästä ja 
tämän direktiivin mahdollisista 
vaikutuksista rikosten ehkäisyyn ja 
suojelumääräyksillä estettävien rikosten, 
erityisesti seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta vastaan tehtävien 
rikosten tai naisiin kohdistuvien 
väkivaltarikosten määrään. Euroopan 
tasa-arvoinstituutin tehtävänä on laatia 
nämä tilastot ja vastaavat indikaattorit ja 
se tekee kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta vertailevan 
tutkimuksen suojelutoimenpiteiden 
oikeudellisesta asemasta jäsenvaltioissa.

Or. es

Tarkistus 223
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden ja komission on 
tehtävä yhteistyötä käynnistääkseen 
eurooppalaista suojelumääräystä ja sen 
kattavuutta koskevia unionin tason 
tiedotuskampanjoita ja koulutusta. 
Kampanjat on kohdistettava erityisesti 
oikeushallinnolle, oikeudellisen alan 
toimijoille, poliisiviranomaisille ja yleensä 
kaikille julkisille palvelun yksiköille, 
etenkin sosiaalialalla, jossa joudutaan 
kohtaamaan ongelmia, joita 
suojelumääräyksillä pyritään 
ehkäisemään. On myös käynnistettävä 
suurelle yleisölle tarkoitettuja 
valistuskampanjoita.
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Or. es

Tarkistus 224
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

Eurooppalainen suojelumääräys on 
käännettävä täytäntöönpanovaltion 
viralliselle kielelle tai jollekin sen 
virallisista kielistä.

Eurooppalainen suojelumääräys on 
käännettävä täytäntöönpanovaltion 
viralliselle kielelle ja suojeltavan henkilön 
ja/tai vaaraa aiheuttavan henkilön 
valitsemalle kielelle, jos tämä asuu 
alueella tai seudulla, jossa 
lainsäädännössä tunnustettu virallinen 
kieli on toinen kuin jäsenvaltiossa.

Or. es

Tarkistus 225
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
käännettävä täytäntöönpanovaltion
viralliselle kielelle tai jollekin sen 
virallisista kielistä. Jäsenvaltio voi tämän 
direktiivin hyväksymisen yhteydessä tai 
myöhemmin ilmoittaa neuvoston 
pääsihteeristöön talletettavassa 
ilmoituksessa, että se hyväksyy yhdelle tai 
useammalle muulle unionin toimielinten
viralliselle kielelle tehdyn käännöksen.

1. Eurooppalainen suojelumääräys on 
käännettävä täytäntöönpanovaltion ja 
määräyksen antaneen valtion virallisille 
kielille sekä suojellun henkilön ja hänen 
laillisen edustajansa tai holhoojansa
kielelle, jos se on muu kuin virallinen 
kieli. Jäsenvaltio voi tämän direktiivin 
hyväksymisen yhteydessä tai myöhemmin 
ilmoittaa neuvoston pääsihteeristöön 
talletettavassa ilmoituksessa, että se 
hyväksyy yhdelle tai useammalle muulle 
unionin toimielinten viralliselle kielelle 
sekä jäsenvaltioiden suurten 
vähemmistöryhmien kielille tehdyn 
käännöksen.
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Or. en

Tarkistus 226
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

Eurooppalainen suojelumääräys on 
käännettävä täytäntöönpanovaltion 
viralliselle kielelle tai jollekin sen 
virallisista kielistä.

1. Määräyksen antaneen valtion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
käännätettävä eurooppalainen 
suojelumääräys täytäntöönpanovaltion 
viralliselle kielelle tai jollekin sen 
virallisista kielistä.

Or. en

Perustelu

Asiakirjat on käännettävä ennen kuin ne lähetetään toimeenpaneville viranomaisille. 
17 artiklan mukaan eurooppalaista suojelumääräystä koskevista kustannuksista vastaa 
täytäntöönpanovaltio, lukuun ottamatta kuluja, jotka syntyvät pelkästään määräyksen 
antaneen valtion alueella.

Tarkistus 227
Heidi Hautala

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

(2 a) Jos suojeltu henkilö ei ymmärrä 
riittävästi määräyksen antaneen valtion 
tai täytäntöönpanovaltion virallista kieltä 
tai virallisia kieliä, kyseisen valtion tai
kyseisten valtioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suojellulle henkilölle 
toimittamat tiedot ja asiakirjat on 
käännettävä kielelle, jonka tämä hyvin 
ymmärtää.

Or. en
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Perustelu

Riittävät käännökset ovat tärkeitä suojelluille henkilöille. Vaikka kansalliset lainsäädännöt ja 
EU:n oikeudet käännöksiin tuottavat korkeampia standardeja, asiaa koskeva 
vähimmäissääntö on kuitenkin paikallaan tässä yhteydessä.

Tarkistus 228
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
17 artikla

Aloitteen teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamisesta 
aiheutuvista kuluista vastaa 
täytäntöönpanovaltio, lukuun ottamatta 
kuluja, jotka syntyvät pelkästään 
määräyksen antaneen valtion alueella.

Tämän direktiivin soveltamisesta 
aiheutuvista kuluista vastaa 
täytäntöönpanovaltio, lukuun ottamatta 
kuluja, jotka syntyvät pelkästään 
määräyksen antaneen valtion alueella.
Suojelumääräyksen perusteella suojeltava 
henkilö ei saa missään tapauksessa joutua 
maksamaan tavanomaisten 
hallinnollisten maksujen lisäksi 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
soveltamisesta johtuvia lisäkuluja. Hänen 
ei myöskään pidä joutua käynnistämään 
määräykseen liittyviä hallinnollisia 
menettelyitä täytäntöönpanovaltiossa.

Or. es

Tarkistus 229
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Aloitteen teksti Tarkistus

3 a. Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
esittää kolmen vuoden kuluessa 
direktiivin voimaantulosta tutkimuksen 
siitä, olisiko oikeudellisesti mahdollista 
tehdä sopimuksia kolmansien maiden 
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kanssa eurooppalaisen 
suojelumääräyksen voimassaolon 
ulottamiseksi myös niihin, ja mitkä 
olisivat painopisteet ja millaista strategiaa 
olisi noudatettava.

Or. es

Tarkistus 230
Izaskun Bilbao Barandica

Luonnos direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Aloitteen teksti Tarkistus

1. Komissio laatii .... päivään …kuuta … 
mennessä kertomuksen, joka perustuu 
jäsenvaltioilta 19 artiklan 2 kohdan 
nojalla saatuihin tietoihin.

1. Komissio laatii vuosittain kertomuksen 
suojelumääräysten noudattamisasteesta ja 
toimittaa sen Euroopan parlamentille 
14 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 
2 kohdan säännösten nojalla. Komissio 
toimittaa neuvostolle näin saatujen 
tietojen perusteella ja viimeistään … 
päivänä …kuuta kertomuksen, jolla 
arvioidaan:
–––––––––––––––––
* EUVL: lisätään päivä, joka on neljä 
vuotta tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen.

Or. es


