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Módosítás 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Irányelvtervezet
-1 bevezető hivatkozás

A kezdeményezés szövege Módosítás

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésre, és különösen annak 3. cikke 
(2) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 90
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
-1 bevezető hivatkozás (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésre, és különösen annak 3. cikke 
(2) bekezdésére,

Or. fr

Módosítás 91
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
- 1 bevezető hivatkozás (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikkének (2) bekezdésére, 
amely kötelezi az Uniót, hogy „egy belső 
határok nélküli, a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló olyan térséget” kínáljon polgárai 
számára, „ahol a személyek szabad 
mozgásának biztosítása [...] a 
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bűnmegelőzésre és bűnüldözésre 
vonatkozó megfelelő intézkedésekkel 
párosul”,

Or. es

Indokolás

Ez a szöveg jobb jogalapot biztosít a védelmi határozathoz. A büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködés 82. cikk (1) bekezdésében ismertetett mechanizmusa a gyökere a 
védelmi határozat feldolgozása során tapasztalható számos technikai eltérésnek. A Parlament 
jogi osztályainak tanulmánya szerint ez a cikk, amely az alapvető jogok tiszteletben tartására 
és védelmére szólít fel, jobb alapot szolgáltatna a védelmi határozatok valamennyi 
tagállamban történő elismerésének azonnali érvényesítéséhez.

Módosítás 92
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
2 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy 
„Az Unió egy belső határok nélküli, a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló olyan térséget 
kínál polgárai számára, ahol a személyek 
szabad mozgásának biztosítása a külső 
határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a 
bevándorlásra, valamint a 
bűnmegelőzésre és bűnüldözésre 
vonatkozó megfelelő intézkedésekkel 
párosul”.

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

Irányelvtervezet
4 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(4) A nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további 
intézkedésekről szóló, 2006. február 2-i
európai parlamenti állásfoglalás azt 
ajánlja, hogy a tagállamok alakítsák ki a 
nulla tolerancia politikáját a nőkkel 
szembeni erőszak valamennyi formájával 
szemben, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket a 
tényleges és lehetséges áldozatok 
hatékonyabb védelmének és 
támogatásának biztosítására.

(4) A nők elleni erőszak felszámolásáról
szóló, 2009. november 26-i európai 
parlamenti állásfoglalás1,

a) amely az ENSZ pekingi cselekvési 
tervében foglalt meghatározásra 
hivatkozva kimondja, hogy nők elleni 
erőszaknak minősül minden olyan nemi 
megkülönböztetésen alapuló erőszak, 
amely a nőknek fizikai, szexuális vagy 
lelki sérülést vagy szenvedést okoz vagy 
okozhat, beleértve az ilyen cselekvésekkel 
való fenyegetést, a kényszert vagy a 
szabadságtól való önkényes megfosztást;
b) amely az ENSZ pekingi cselekvési 
tervére hivatkozva megállapítja, hogy a 
nők elleni erőszak a férfiak és nők közötti, 
történelmi okokra visszavezethető 
egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulási 
formája;
c) felszólítja a tagállamokat, hogy 
tökéletesítsék a nőkkel szemben elkövetett 
erőszak minden formája elleni nemzeti 
jogszabályaikat és politikáikat, és hogy 
lépjenek fel a nőkkel szembeni erőszak 
okai ellen, nevezetesen megelőző 
intézkedések révén, és felszólítja az Uniót, 
hogy garantálja a segítséghez és 
támogatáshoz való jogot az erőszak 
minden áldozata számára. Az Európai 
Parlament 2010. február 10-i, „A nők és 
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férfiak közötti egyenlőség az Európai 
Unióban – 2009” című állásfoglalása2

támogatja a spanyol elnökség javaslatait 
az áldozatok védelmére irányuló európai 
határozat, valamint egy erőszak esetén 
hívható, egységes európai segélyhívószám 
létrehozására.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2010)0021.

Or. en

Módosítás 94
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
4 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(4) A nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további 
intézkedésekről szóló, 2006. február 2-i 
európai parlamenti állásfoglalás azt 
ajánlja, hogy a tagállamok alakítsák ki a 
nulla tolerancia politikáját a nőkkel 
szembeni erőszak valamennyi formájával 
szemben, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket a
tényleges és lehetséges áldozatok 
hatékonyabb védelmének és 
támogatásának biztosítására.

(4) A nők elleni erőszak felszámolásáról 
szóló, 2009. november 26-i európai 
parlamenti állásfoglalás sürgeti a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki átfogó 
nemzeti cselekvési terveket a nőkkel 
szembeni erőszak minden formájának 
felszámolására, beleértve a női nemi szerv 
megcsonkítását, a „becsület” nevében 
elkövetett gyilkosságokat, az 
emberkereskedelmet és a családon belüli 
erőszakot is; és hogy hozzanak konkrét
intézkedéseket a nemi alapú erőszak 
bűncselekménnyé nyilvánítása érdekében.  
A nemzeti cselekvési terveknek a nemi 
alapú erőszakra vonatkozó statisztikai 
adatgyűjtés hatékony módszerének 
kialakítására tett lépéseket is 
tartalmazniuk kell.

Or. en
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Módosítás 95
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
4 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(4) A nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további 
intézkedésekről szóló, 2006. február 2-i 
európai parlamenti állásfoglalás azt ajánlja, 
hogy a tagállamok alakítsák ki a nulla 
tolerancia politikáját a nőkkel szembeni 
erőszak valamennyi formájával szemben, 
és felszólítja a tagállamokat, hogy 
tegyenek megfelelő intézkedéseket a 
tényleges és lehetséges áldozatok 
hatékonyabb védelmének és támogatásának 
biztosítására.

(4) A nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további 
intézkedésekről szóló, 2006. február 2-i 
európai parlamenti állásfoglalás azt ajánlja, 
hogy a tagállamok alakítsák ki a nulla 
tolerancia politikáját a nőkkel szembeni 
erőszak valamennyi formájával szemben, 
és felszólítja a tagállamokat, hogy 
tegyenek megfelelő intézkedéseket a 
tényleges és lehetséges áldozatok 
hatékonyabb védelmének és támogatásának 
biztosítására, ideértve a fizikai és érzelmi 
bántalmazás és a bármilyen módon 
fenyegetett, üldözött vagy zaklatott 
emberek méltóságát fenyegető 
cselekményeket.

Or. es

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

Irányelvtervezet
4 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(4a) Az erőszak okainak megállapítása és 
az áldozatok védelmének megerősítése 
érdekében az erőszakra vonatkozó, uniós 
szintű statisztikákra és összehasonlítható 
adatokra van szükség. E célból a 
tagállamoknak gyűjteniük kell a kért, 
kibocsátott és végrehajtott európai 
védelmi határozatok számára vonatkozó 
adatokat, az elfogadott védelmi 
intézkedések megsértésével kapcsolatos 
adatokat, valamint az egyes 
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bűncselekményekkel – például a családon 
belüli erőszakkal, a kikényszerített 
házasságokkal, a női nemi szervek 
megcsonkításával, a becsület nevében 
elkövetett erőszakkal, az idősek 
bántalmazásával, a követéssel és a 
zaklatással, valamint a nemi alapú 
erőszak más formáival – kapcsolatos 
információkat. Az adatgyűjtésnek emellett 
ki kell terjednie a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés áldozataira, továbbá 
valamennyi adatot nemek szerinti 
bontásban kell gyűjteni, és azokat évente 
továbbítani kell a Bizottságnak és az 
Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 97
Carmen Romero, Silvia Costa

Irányelvtervezet
4 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(4a) Az erőszak okainak megállapítása és 
az áldozatok védelmének megerősítése 
érdekében az erőszakra vonatkozó, uniós 
szintű statisztikákra és összehasonlítható 
adatokra van szükség. E célból a 
tagállamoknak gyűjteniük kell a kért, 
kibocsátott és végrehajtott európai 
védelmi határozatok számára vonatkozó 
adatokat, az elfogadott védelmi 
intézkedések megsértésével kapcsolatos 
adatokat, valamint az egyes 
bűncselekményekkel – például a családon 
belüli erőszakkal, a kikényszerített 
házasságokkal, a női nemi szervek 
megcsonkításával, a becsület nevében 
elkövetett erőszakkal, a követéssel és a 
zaklatással, valamint a nemi alapú 
erőszak más formáival – kapcsolatos 
információkat. Az adatgyűjtésnek ki kell 
terjednie a terrorizmus és a szervezett 
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bűnözés áldozataira is, továbbá 
valamennyi adatot nemek szerinti 
bontásban kell gyűjteni, és azokat évente 
továbbítani kell az Eurojustnak és az 
Európai Bizottságnak. Ezen adatok 
alapján a Bizottságnak évente jelentést 
kell készítenie, és azt meg kell küldenie a 
Parlamentnek és a nemzeti 
parlamenteknek.

Or. es

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

Irányelvtervezet
4 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(4a) Minden negyedik európai esik 
bűncselekmény áldozatául, a védelmi 
határozatok 90%-át nemi alapú 
erőszakkal kapcsolatos esetekben 
bocsátják ki, és a védelmi határozatok 
több mint 100 000 Európában élő nőt 
védenek.

Or. en

Módosítás 99
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Irányelvtervezet
6 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(6a) Ezt az irányelvet nem lehet kizárólag 
a nemi alapú erőszak áldozataira 
korlátozni, az áldozatok minden típusa 
esetében alkalmazni kell, amennyiben egy 
másik személy cselekedetei vagy 
magatartása az áldozat életének, testi 
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épségének, méltóságának vagy személyes 
szabadságának veszélyeztetésére 
bármilyen módon alkalmas. Az ezen 
irányelvben meghatározott 
intézkedéseknek emellett a zaklatás, az 
emberrablás, a követés és a közvetett 
kényszer minden formájának 
megakadályozását is célozniuk kell. Az 
intézkedéseknek emellett az új 
bűncselekmények megakadályozására és a 
korábbi bűncselekmények 
következményeinek és hatásainak 
mérséklésére is törekedniük kell.

Or. en

Indokolás

Törölni javasoljuk az előadó által benyújtott 5. módosítás utolsó mondatát: „Ezen irányelv 
célja, hogy azt a bűncselekmények áldozatai, illetve lehetséges áldozatai érdekében 
kibocsátott védelmi intézkedésekre alkalmazzák”, miután az a „lehetséges áldozat” 
fogalmára utal, amely nincs definiálva, így lehetővé teszi az önkényes értelmezést.

Módosítás 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvtervezet
6 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(6a) Ez az irányelv olyan védelmi 
intézkedésekre vonatkozik, amelyek célja 
egyes személyek megvédése más 
személyek olyan cselekményeitől vagy 
magatartásától, amely bármilyen módon 
veszélyeztetheti az előbbiek életét, testi 
vagy lelki épségét és méltóságát, személyes 
szabadságát vagy nemi integritását –
például a zaklatás minden formájának 
megakadályozásával –, továbbá személyes 
szabadságuk megvédése – például az 
emberrablás, a követés, illetve a közvetett 
kényszerítés más formáinak 
megakadályozásával –, valamint az újabb 
bűncselekmények elkövetésének 
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megelőzése, illetőleg a korábbi 
bűncselekmények következményeinek 
enyhítése. Fontos annak hangsúlyozása, 
hogy ez az irányelv olyan védelmi 
intézkedésekre alkalmazandó, amelyek 
valamennyi áldozat, nemcsak a nemi 
alapú erőszak áldozatainak védelmét 
célozzák. Ezen irányelv célja, hogy azt a 
bűncselekmények áldozatai, illetve 
lehetséges áldozatai érdekében kibocsátott 
védelmi intézkedésekre alkalmazzák. A 
tagállamokban az erőszak különböző 
típusai érintik a nőket, amelyek kulturális 
hagyomány, etnikai hovatartozás, 
mentalitás és szociális háttér szerint 
eltérőek lehetnek.

Or. en

Módosítás 101
Heidi Hautala 

Irányelvtervezet
6 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(6a) Ez az irányelv olyan védelmi 
intézkedésekre vonatkozik, amelyek célja 
egyes személyek megvédése más 
személyek olyan cselekményeitől vagy 
magatartásától, amely bármilyen módon 
veszélyezteti az előbbiek életét, testi vagy 
lelki épségét és méltóságát, személyes 
szabadságát vagy nemi integritását –
például a zaklatás minden formájának 
megakadályozásával –, továbbá személyes 
szabadságuk megvédése – például az 
erőszakos elvitel, a követés, illetve a 
közvetett kényszerítés más formáinak 
megakadályozásával –, valamint az újabb 
bűncselekmények elkövetésének 
megelőzése, illetőleg a korábbi 
bűncselekmények következményeinek 
enyhítése. Fontos annak hangsúlyozása, 
hogy ez az irányelv olyan védelmi 
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intézkedésekre alkalmazandó, amelyek 
valamennyi áldozat, nemcsak a nemi 
alapú erőszak áldozatainak védelmét 
célozzák. Ezen irányelv célja, hogy azt a 
bűncselekmények áldozatai, illetve az 
igazságügyi vagy megfelelő hatóságok 
által – ismert veszélyeztető vagy 
veszélyeztetők által elkövetett –
bűncselekmények vagy más sérelmes 
cselekmények lehetséges áldozataiként 
azonosított és minősített személyek 
érdekében kibocsátott védelmi 
intézkedésekre alkalmazzák.

Or. en

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

Irányelvtervezet
6 b preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(6b) A tagállamoknak a már európai 
védelmi határozattal rendelkező 
áldozatokkal együtt élő családtagok 
számára is meg kell könnyíteniük az 
európai védelmi határozat kiadását.

Or. en

Indokolás

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy az európai védelmi határozattal már rendelkező áldozat 
egyetlen családtagja esetében nemzeti védelmi intézkedések vannak érvényben az áldozatéval 
megegyező elkövetővel szemben. Amennyiben ez a családtag ugyanoda szeretne költözni, mint 
az áldozat, az európai védelmi határozat kiadásáról való döntéshozatal során a hatóságoknak 
figyelembe kellene venniük a családtag és az áldozat közötti viszonyt.



AM\824371HU.doc 13/91 PE445.751v01-00

HU

Módosítás 103
Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
7 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(7) Annak megelőzése érdekében, hogy a 
végrehajtó államban újabb bűncselekményt 
kövessenek el az áldozat ellen, a végrehajtó 
államnak jogalapot kell biztosítani a 
korábban a kibocsátó államban az áldozat 
javára elfogadott határozat elismeréséhez, 
elkerülve ezzel azt is, hogy az áldozatnak 
új eljárást kelljen indítania, vagy a 
végrehajtó államban ismét be kelljen 
mutatnia a bizonyítékokat, minthogyha a 
kibocsátó államban nem fogadtak volna el 
ilyen határozatot.

(7) Annak megelőzése érdekében, hogy a 
végrehajtó államban újabb bűncselekményt 
kövessenek el az áldozat ellen, a végrehajtó 
államnak jogalapot kell biztosítani a 
korábban a kibocsátó államban az áldozat 
javára elfogadott határozat elismeréséhez, 
elkerülve ezzel azt is, hogy az áldozatnak 
új eljárást kelljen indítania, vagy a 
végrehajtó államban ismét be kelljen 
mutatnia a bizonyítékokat, minthogyha a 
kibocsátó államban nem fogadtak volna el 
ilyen határozatot. El kell ismerni azonban, 
hogy eltérések vannak az egyes 
tagállamok bűnügyi eljárásai és 
jogalkotási folyamatai között.

Or. en

Indokolás

Minden tagállam igazságügyi rendszere más, és a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy az európai védelmi határozatot a saját jogrendszerüknek legmegfelelőbb módon 
alkalmazzák.

Módosítás 104
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
7 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(7a) Ezen irányelv alkalmazása során 
szem előtt kell tartani, hogy az állami 
hatóságok kötelesek biztosítani az 
állampolgárok számára azokat az alapvető 
jogokat, amelyeket az európai védelmi 
határozat garantálni törekszik, hogy az 
érintett feleket nem terhelhetik 
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többletköltségek, hogy a szükséges 
eljárásokat a lehető legegyszerűbbé kell 
tenni, és hogy az intézkedések által a 
veszélyeztetetett személyekre és a veszélyt 
okozó személyekre gyakorolt hatás 
mértéke átlátható legyen.

Or. es

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

Irányelvtervezet
8 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8) Ezt az irányelvet úgy kell alkalmazni és 
végrehajtani, hogy a védett személy a 
végrehajtó államban ugyanabban vagy 
azzal egyenértékű védelemben részesüljön, 
mint amelyet akkor élvezne, ha a védelmi 
intézkedést az eljárás szerinti államban 
hozták volna meg, tehát minden hátrányos 
megkülönböztetés nélkül elkerülve.

(8) Ezt az irányelvet úgy kell alkalmazni és 
végrehajtani, hogy a védett személy a 
végrehajtó államban ugyanabban vagy 
azzal egyenértékű védelemben részesüljön, 
mint amelyet akkor élvezne, ha a védelmi 
intézkedést az eljárás szerinti államban 
hozták volna meg, tehát minden hátrányos 
megkülönböztetés nélkül elkerülve. A 
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a védett 
személyt ne terheljék költségek, 
amennyiben európai védelmi határozat 
kibocsátását kéri.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk az áldozatra vonatkozó „lehetséges” kifejezés törlését, mivel ez a kifejezés nincs 
definiálva, így lehetővé teszi az önkényes értelmezést (az előadó által benyújtott 9. módosítás).
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Módosítás 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Irányelvtervezet
8 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8) Ezt az irányelvet úgy kell alkalmazni és 
végrehajtani, hogy a védett személy a 
végrehajtó államban ugyanabban vagy 
azzal egyenértékű védelemben részesüljön, 
mint amelyet akkor élvezne, ha a védelmi 
intézkedést az eljárás szerinti államban 
hozták volna meg, tehát minden hátrányos 
megkülönböztetés nélkül elkerülve.

(8) Ezt az irányelvet úgy kell alkalmazni és 
végrehajtani, hogy a védett személy a 
végrehajtó államban ugyanabban vagy 
azzal egyenértékű védelemben részesüljön, 
mint amelyet akkor élvezne, ha a védelmi 
intézkedést az eljárás szerinti államban 
hozták volna meg, tehát minden hátrányos 
megkülönböztetés nélkül elkerülve. Ennek 
során a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága saját nemzeti 
jogszabályaival összhangban meghozza 
mindazokat a megfelelő intézkedéseket, 
amelyek ténylegesen biztosítják a védett 
személy védelmének fenntartását a 
végrehajtó tagállamban. Az európai 
védelmi határozat kiadásával összefüggő 
költségek nem terhelhetők a védett 
személyre.

Or. en

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

Irányelvtervezet
8 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8a) Figyelemmel a tagállamok 
igazságszolgáltatási rendszereinek 
különbségeire, helyesnek tűnik magas 
fokú rugalmasságot biztosítani a 
tagállamok ezen irányelv szerinti 
együttműködési mechanizmusában. Az 
általános eljárási kötelezettséggel terhelt 
végrehajtó állam számára lehetővé kell 
tenni, hogy az európai védelmi határozat 
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kézhezvételét követően oly módon hajtsa 
végre a határozatot, amely saját 
jogrendszerében a leginkább megfelelő.

Or. en

Módosítás 108
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
8 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8a) Figyelemmel a tagállamok 
igazságszolgáltatási rendszereinek 
különbségeire, helyesnek tűnik magas 
fokú rugalmasságot biztosítani a 
tagállamok ezen irányelv szerinti 
együttműködési mechanizmusában. Az 
általános eljárási kötelezettséggel terhelt 
végrehajtó állam számára lehetővé kell 
tenni, hogy az európai védelmi határozat 
kézhezvételét követően oly módon hajtsa 
végre a határozatot, amely saját 
jogrendszerében a leginkább megfelelő, és 
hogy a nemzeti joga alapján hasonló 
esetben azonos védelmi szintet biztosító 
megfelelő intézkedéseket hozza meg a 
védett személy védelmének biztosítása 
érdekében.
Ez azt is jelentheti, hogy a végrehajtó 
államban elfogadott intézkedés fogalmilag 
és jogilag független az eredeti, a kibocsátó 
államban meghozott és az európai védelmi 
határozat alapjául szolgáló védelmi 
intézkedéstől.

Or. fr

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 109
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
8 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8a) A jogorvoslat lehetőségét is meg kell 
fontolni azon védett személyek 
vonatkozásában, akik esetében az európai 
védelmi határozatot vagy az arra irányuló 
kérelmet a kibocsátó állam vagy valamely 
végrehajtó állam elutasította, vagy akiktől 
a végrehajtó államban ténylegesen 
megtagadták a megfelelő védelmet az 
európai védelmi határozatra a végrehajtó 
állam által adott elégtelen válaszlépések 
miatt.

Or. en

Indokolás

A védett személyek számára kell, hogy legyenek jogorvoslati lehetőségek, amennyiben a 
hatóságok ezen irányelv rendelkezéseivel ellentétesen megfosztják őket jogaiktól.

Módosítás 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Irányelvtervezet
8 b preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8b) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamoknak meg kell vizsgálniuk olyan 
eljárások bevezetésének lehetőségét, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az európai 
védelmi határozat elismerése és 
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végrehajtása előtt a védett személyt és a 
veszélyeztető személyt szükség esetén 
meghallgassák, valamint az európai 
védelmi határozatot elismerő és 
végrehajtó határozatokkal szembeni 
jogorvoslati lehetőségek bevezetését.

Or. en

Módosítás 111
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
8 b preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8b) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának tájékoztatnia kell 
a veszélyeztető személyt, a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságát és a 
védett személyt az európai védelmi 
határozat alapján hozott valamennyi 
intézkedésről. A veszélyeztető személynek 
szóló értesítésben kellő figyelmet kell 
fordítani a védett személy azon érdekére, 
hogy címe, illetve egyéb elérhetőségei ne 
váljanak ismertté. Ezeket az adatokat nem 
szabad feltüntetni az értesítésben, feltéve, 
hogy a veszélyeztető személyre 
végrehajtási intézkedésként kirótt 
kötelezettség vagy tilalom már nem 
foglalta magában a lakcímet vagy az 
egyéb elérhetőségi adatokat.

Or. fr

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 112
Heidi Hautala 

Irányelvtervezet
8 b preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(8b) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ezen irányelvet minden egyes esetben 
zökkenőmentesen lehessen alkalmazni, a 
kibocsátó és a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságainak 
hatáskörüket ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően kell 
gyakorolniuk, figyelembe véve a kétszeres 
büntetés tilalmának elvét.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv összeállítása során nem lehet figyelmen kívül hagyni a kétszeres büntetés 
tilalmának elvét. A megfelelő együttműködés, a joghatóságok megosztása és a kétszeri 
büntetést eredményező helyzetek elkerülése az irányelv előtt álló jelentős jogi kihívások.

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

Irányelvtervezet
10 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(10) Adott esetben – a nemzeti 
jogszabályokkal és eljárásokkal 
összhangban – lehetővé kell tenni 
elektronikus eszközök használatát az ezen 
irányelv alkalmazásában elfogadott 
intézkedések gyakorlati megvalósítása 
céljából.

(10) Adott esetben – a nemzeti 
jogszabályokkal és eljárásokkal 
összhangban – lehetővé kell tenni 
elektronikus eszközök használatát az ezen 
irányelv alkalmazásában elfogadott 
intézkedések gyakorlati megvalósítása 
céljából. Ez nem vezethet az Európai 
Unióban élő összes védett személyt 



PE445.751v01-00 20/91 AM\824371HU.doc

HU

tartalmazó adatbázis létrehozásához, 
mivel a számítógépes bűnözés miatt ez 
még sebezhetőbbé tenné ezeket a 
személyeket.

Or. en

Módosítás 114
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
10 preambulumbekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(10) Adott esetben – a nemzeti 
jogszabályokkal és eljárásokkal 
összhangban – lehetővé kell tenni 
elektronikus eszközök használatát az ezen 
irányelv alkalmazásában elfogadott 
intézkedések gyakorlati megvalósítása 
céljából.

(10) Adott esetben – az irányelvnek való 
megfelelés javítása érdekében – az egyes 
tagállamokban alkalmazandó 
jogszabályok és eljárások, valamint az 
adatvédelemre vonatkozó uniós 
jogszabályok sérelme nélkül minden 
rendelkezésre álló technikai eszközt 
igénybe kell venni a veszélyeztetett 
személyek védelmének fokozása 
érdekében. Az alkalmazott eszközök 
skálája a védett vagy a veszélyeztető 
személy nyomon követését, védelmét vagy 
felügyeletét megkönnyítő telematikai 
eszközöktől olyan, az Eurojustnál vagy az 
Europolnál nyilvántartott adatbázisok 
létrehozásáig terjedhet, amelyek segítséget 
nyújthatnak a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok számára az irányelv céljainak 
eléréséhez szükséges információcserében.

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

Irányelvtervezet
10 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(10a) A tagállamoknak különös figyelmet 
kell fordítaniuk azokra az ügyekre, 
amelyekben gyermekek is érintettek, és a 
megfelelő nemzeti gyermekvédelmi 
szervezetekkel együttműködve meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a gyermekek 
segítségben, támogatásban és védelemben 
részesüljenek, figyelembe véve a gyermek 
érdekeit.

Or. en

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

Irányelvtervezet
10 b preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(10b) A tagállamoknak különös figyelmet 
kell fordítaniuk a szellemi fogyatékos vagy 
mozgáskorlátozott személyeket érintő 
ügyekre, és figyelembe kell venniük a 
tagállam által biztosított szükséges 
segítségnyújtást, orvosi és pszichológiai 
segítséget.

Or. en

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az európai védelmi határozatért folyamodó 
mozgáskorlátozott és szellemi fogyatékos személyekre.
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Módosítás 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Irányelvtervezet
10 c preambulumbekezdés (új) 

A kezdeményezés szövege Módosítás

(10c) Mivel a terrorcselekményeket 
általában azonosítatlan agresszorok 
követik el nemzetközi szinten, és e 
cselekmények könnyen magukra 
irányítják a média figyelmét, és általános 
félelmet keltenek a társadalomban, a 
tagállamoknak különös figyelmet kell 
fordítaniuk a terrorizmus áldozataira.

Or. en

Módosítás 118
Heidi Hautala 

Irányelvtervezet
12 a preambulumbekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(12a) A tagállamoknak megfelelő 
lépéseket kell tenniük az európai védelmi 
határozat kibocsátásának lehetőségével 
kapcsolatos tudatosság fokozása, valamint 
az erőszak áldozatává válás kockázatának 
csökkentése érdekében, többek között 
tájékoztató és tudatosságfokozó 
kampányok, kutatási és képzési 
programok révén, adott esetben a civil 
társadalom szervezeteivel együttműködve. 
A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk az 
igazságügyi hatóságok és más, az 
áldozatokkal és lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő hatáskörrel 
rendelkező hatóságok rendszeres képzését, 
annak érdekében, hogy ezek képesek 
legyenek megfelelő segítséget nyújtani.
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Or. en

Indokolás

Miután felmerült az igény, hogy a tagállamok kapják feladatul polgáraik tájékoztatását és 
képzését az európai védelmi határozat által kínált lehetőségekről, így ez a követelmény 
bekerült a preambulumba.

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

Irányelvtervezet
- 1 cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-1. cikk

Az irányelv célja

Ezen irányelv olyan szabályokat állapít 
meg, amelyek lehetővé teszik azon 
tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatóságai számára, amelyben 
védelmi intézkedést bocsátottak ki 
valamely személy bűncselekménnyel és 
valamely más személynek az adott személy 
életét, épségét, méltóságát és személyes 
szabadságát esetlegesen veszélyeztető, 
durva vagy fenyegető magatartásával 
szembeni védelme céljából, hogy európai 
védelmi határozatot bocsássanak ki, amely 
lehetővé teszi egy másik tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága számára, 
hogy saját területén fenntartsa az érintett 
személy védelmét.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a bekezdés utolsó részének törlését annak – és különösen a „lehetett volna”, 
valamint a „különösen" kifejezések – félreértelmezhetősége miatt (az előadó által benyújtott 
24. módosítás).
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Módosítás 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Irányelvtervezet
- 1 cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-1. cikk

Az irányelv célja

Ezen irányelv olyan, a személyek 
tényleges szabad mozgását lehetővé tevő 
szabályokat állapít meg, amelyek 
felhatalmazzák azon tagállam igazságügyi 
hatóságait, amelyben védelmi intézkedést 
bocsátottak ki valamely személy 
bűncselekménnyel, illetve más személynek 
az adott személy életét, testi vagy lelki 
épségét és méltóságát, személyes 
szabadságát vagy nemi integritását 
esetlegesen veszélyeztető durva vagy 
fenyegető magatartásával szembeni 
védelme céljából, hogy európai védelmi 
határozatot bocsássanak ki, amely 
lehetővé teszi egy másik tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága számára, 
hogy fenntartsa az érintett személy 
védelmét az utóbbi tagállam területén, 
olyan cselekmény elkövetése miatt, amely 
különösen büntetőügyekben 
joghatósággal rendelkező bíróság 
eljárásának tárgya volt vagy lehetett 
volna.

Or. en
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Módosítás 121
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
- 1 cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-1. cikk

Az irányelv célja

Ezen irányelv olyan szabályokat állapít 
meg, amelyek lehetővé teszik azon 
tagállam igazságügyi, vagy annak 
megfelelő hatóságai számára, amelyben 
védelmi intézkedést bocsátottak ki 
valamely személy más személy által 
elkövetett bűncselekménnyel vagy az adott
személy életét, testi vagy lelki épségét és 
méltóságát, személyes szabadságát vagy 
nemi integritását esetlegesen 
veszélyeztető, durva vagy fenyegető 
magatartásával szembeni védelme 
céljából, hogy európai védelmi határozatot 
bocsássanak ki, amely lehetővé teszi egy 
másik tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága számára, hogy ez utóbbi 
tagállam területén fenntartsa az érintett 
személy védelmét.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk az irányelv célját fogalmazza meg. Egyes tagállamokban több védelmi intézkedést 
előzetesen alkalmaznak valamilyen azonosított fenyegetés, illetve jövőbeli bűncselekmény 
vagy más jogsértés valószínűsége miatt. Meg kell jegyezni, hogy az itt javasolt megfogalmazás  
nem korlátozza az európai védelmi határozatot kizárólag valamely meghatározott 
(bűn)cselekményt követő védelmi intézkedésekre.
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Módosítás 122
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
- 1 cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-1. cikk

Célkitűzés

Ezen irányelv olyan szabályokat állapít 
meg, amelyek felhatalmazzák azon 
tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatóságát, amelyben védelmi 
intézkedést bocsátottak ki, vagy okkal 
feltételezhető, hogy ki fognak bocsátani 
bűncselekménnyel, illetve valamely 
személy más személynek az adott személy 
életét, testi vagy lelki épségét és 
méltóságát, személyes szabadságát vagy 
nemi integritását esetlegesen veszélyeztető 
durva vagy fenyegető magatartásával 
szembeni védelme céljából, hogy európai 
védelmi határozatot bocsássanak ki, amely 
lehetővé teszi egy másik tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága számára, 
hogy fenntartsa az érintett személy 
védelmét az utóbbi tagállam területén, 
olyan cselekmény elkövetése miatt, amely 
különösen büntetőügyekben 
joghatósággal rendelkező bíróság 
eljárásának tárgya volt vagy lehetett 
volna.

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi azon probléma elkerülését, hogy az európai védelmi határozat 
hatálya kiterjed-e bűncselekmények lehetséges áldozataira. Ebben az esetben pusztán 
megkezdett büntetőeljárásra van szükség, amely során az összegyűjtött bizonyítékok alapján 
okkal feltételezhető, hogy védelmi intézkedés kibocsátására kerül sor.
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Módosítás 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
- 1 cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-1. cikk

Célkitűzés

Ezen irányelv olyan szabályokat állapít 
meg, amelyek felhatalmazzák azon 
tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatóságát, amelyben védelmi 
intézkedést bocsátottak ki annak 
érdekében, hogy védelmet nyújtson 
valamely személy számára valamely más 
személy általi, a védett személy életét, testi 
vagy lelki épségét, személyes szabadságát 
vagy nemi integritását esetlegesen 
veszélyeztető bűncselekménnyel szembeni 
védelme céljából, hogy európai védelmi 
határozatot bocsássanak ki, amely 
lehetővé teszi egy másik tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága számára, 
hogy fenntartsa az érintett személy 
védelmét az utóbbi tagállam területén, 
feltéve hogy a védelmi intézkedést 
bűncselekmény elkövetését követő 
büntetőeljárás keretében hozták meg.

Or. en
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Módosítás 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Irányelvtervezet
- 1 cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

-1. cikk

Célkitűzés

Ezen irányelv olyan szabályokat állapít 
meg, amelyek felhatalmazzák azon 
tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatóságát, amelyben védelmi 
intézkedést bocsátottak ki annak 
érdekében, hogy védelmet nyújtson 
valamely személy számára valamely más 
személy általi, a védett személy életét, testi 
vagy lelki épségét, személyes szabadságát 
vagy nemi integritását esetlegesen 
veszélyeztető bűncselekménnyel szembeni 
védelme céljából, hogy európai védelmi 
határozatot bocsássanak ki, amely 
lehetővé teszi egy másik tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága számára, 
hogy fenntartsa az érintett személy 
védelmét az utóbbi tagállam területén, 
feltéve hogy a védelmi intézkedést 
bűncselekmény elkövetését követő 
büntetőeljárás keretében hozták meg.

Or. en

Módosítás 125
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
1 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1)„európai védelmi határozat” egy
valamely tagállam által hozott védelmi 
intézkedéssel kapcsolatos bírósági
határozat, és célja annak megkönnyítése, 

(2)„európai védelmi határozat”: valamely 
tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatósága által védelmi 
intézkedéssel kapcsolatban hozott 
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hogy egy másik tagállam adott esetben
saját nemzeti joga alapján védelmi 
intézkedést hozhasson egy személy
életének, lelki és testi épségének, 
szabadságának vagy nemi integritásának 
védelme érdekében.

határozat, amelynek alapján egy másik 
tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatósága saját nemzeti joga 
alapján megteszi a megfelelő intézkedést 
vagy intézkedéseket a védett személy
védelmének fenntartása érdekében.

(az 1. cikk 2) pontjára változik)

Or. en

Indokolás

Az első két meghatározás sorrendjének cseréje a védelmi intézkedés és az európai védelmi 
határozat (EPO) közötti különbség határozottabb kiemelését szolgálja; ehhez hasonlóan a 
védett javakat tartalmazó lista megismétlésének törlését javasoljuk a fent említett különbség 
fokozottabb kiemelése érdekében. A védelmi intézkedések célja valamely egyén közvetlen 
védelme, míg az európai védelmi határozat célja a védelmi intézkedések által biztosított 
védelem földrajzi hatályának kiterjesztése. (Az angol változatban ezenkívül a többes számú 
„measures”, a magyarban az egyes számú „intézkedés” kerül beillesztésre).

Módosítás 126
Stanimir Ilchev

Irányelvtervezet
1 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) „európai védelmi határozat” egy
valamely tagállam által hozott védelmi 
intézkedéssel kapcsolatos bírósági 
határozat, és célja annak megkönnyítése, 
hogy egy másik tagállam adott esetben
saját nemzeti joga alapján védelmi
intézkedést hozhasson egy személy 
életének, lelki és testi épségének, 
szabadságának vagy nemi integritásának 
védelme érdekében.

(1) „európai védelmi határozat”: valamely 
tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatósága által védelmi 
intézkedéssel kapcsolatban hozott 
határozat, amelyet e cikk előírásai alapján 
fogadnak el vagy valószínűsíthetően 
fognak elfogadni, amelynek alapján egy 
másik tagállam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatósága saját nemzeti joga 
alapján megteszi a megfelelő intézkedést a 
védett személy védelmének fenntartása
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az előző módosítást kiegészítő módosítás az egyértelműség érdekében.
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Módosítás 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
1 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) „európai védelmi határozat” egy 
valamely tagállam által hozott védelmi 
intézkedéssel kapcsolatos bírósági 
határozat, és célja annak megkönnyítése, 
hogy egy másik tagállam adott esetben 
saját nemzeti joga alapján védelmi 
intézkedést hozhasson egy személy 
életének, lelki és testi épségének, 
szabadságának vagy nemi integritásának 
védelme érdekében.

(1) „európai védelmi határozat” egy
valamely tagállam által bűncselekmény 
elkövetését követő büntetőeljárás 
keretében hozott védelmi intézkedéssel 
kapcsolatos bírósági határozat, melynek
célja annak megkönnyítése, hogy egy 
másik tagállam adott esetben saját nemzeti 
joga alapján védelmi intézkedést 
hozhasson egy személy életének, lelki és 
testi épségének, szabadságának vagy nemi 
integritásának védelme érdekében.

Or. en

Indokolás

A kezdeményezés hatálynak az EUMSz. a tagállamok kezdeményezéséről szóló 76. cikkének b) 
pontja és az EUMSz. 82. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében vett büntetőjogra kellene 
korlátozódnia.

Módosítás 128
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
1 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) „európai védelmi határozat” egy 
valamely tagállam által hozott védelmi 
intézkedéssel kapcsolatos bírósági 
határozat, és célja annak megkönnyítése, 
hogy egy másik tagállam adott esetben 
saját nemzeti joga alapján védelmi 
intézkedést hozhasson egy személy 
életének, lelki és testi épségének, 
szabadságának vagy nemi integritásának 

(1) „európai védelmi határozat” egy 
valamely tagállam által hozott védelmi 
intézkedéssel kapcsolatos bírósági 
határozat, és célja annak megkönnyítése, 
hogy egy másik tagállam adott esetben 
saját nemzeti joga alapján védelmi 
intézkedést hozhasson egy személy 
életének, lelki és testi épségének, 
szabadságának, méltóságának vagy nemi 
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védelme érdekében. integritásának védelme érdekében.

Or. es

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

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) „védelmi intézkedés”: egy tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által
hozott, a veszélyeztető személyre a 2. cikk 
(2) bekezdésében foglalt kötelezettségek és 
tilalmak közül egyet vagy többet kirovó
határozat, amennyiben ezen 
kötelezettségek és tilalmak megszegése a 
szóban forgó tagállam joga szerint 
bűncselekménynek minősül vagy az adott 
tagállamban szabadságvesztéssel 
másképpen büntethető;

(2) „védelmi intézkedés”: a kibocsátó 
tagállamban, annak nemzeti jogával és 
eljárásaival összhangban hozott, a 
veszélyeztető vagy valószínűsíthetően 
veszélyt jelentő személyre vagy 
személyekre a 2. cikk (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségek és tilalmak közül 
egyet vagy többet kirovó határozat, annak 
érdekében, hogy megvédjék a védett 
személyt az életét, testi és lelki épségét, 
méltóságát, személyes szabadságát vagy 
nemi integritását esetlegesen fenyegető 
cselekménytől;

Or. en

Indokolás

A „bűncselekmény” helyett a „cselekmény” kifejezés használatát javasoljuk az előadó által a 
26. módosításban javasolt bekezdés utolsó részében, mert a „bűncselekményre” történő 
utalás alkalmazhatatlanná tenné az intézkedést bizonyos tagállamokban.

Módosítás 130
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 bekezdés 

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2)„védelmi intézkedés”: egy tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által
hozott, a veszélyeztető személyre a 2. cikk 

(1) „védelmi intézkedés”: a kibocsátó
tagállamban, annak nemzeti jogával és 
eljárásaival összhangban hozott, a 
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(2) bekezdésében foglalt kötelezettségek és 
tilalmak közül egyet vagy többet kirovó 
határozat, amennyiben ezen 
kötelezettségek és tilalmak megszegése a 
szóban forgó tagállam joga szerint 
bűncselekménynek minősül vagy az adott 
tagállamban szabadságvesztéssel 
másképpen büntethető;

veszélyeztető személyre vagy személyekre 
a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségek és tilalmak közül egyet 
vagy többet kirovó határozat, annak 
érdekében, hogy megvédjék a védett 
személyt az életét, testi és lelki épségét, 
méltóságát, magánéletét, személyes 
szabadságát vagy nemi integritását 
esetlegesen fenyegető bűncselekménytől;

(az 1. cikk (1) bekezdésére változik)

Or. en

Indokolás

Az első két meghatározás sorrendjének cseréje a védelmi intézkedés és az európai védelmi 
határozat (EPO) közötti különbség határozottabb kiemelését szolgálja. A módosításban a 
védett értékek közé bekerül a magánélet is.

Módosítás 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2)„védelmi intézkedés”: egy tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által 
hozott, a veszélyeztető személyre a 2. cikk 
(2) bekezdésében foglalt kötelezettségek és 
tilalmak közül egyet vagy többet kirovó
határozat, amennyiben ezen 
kötelezettségek és tilalmak megszegése a 
szóban forgó tagállam joga szerint 
bűncselekménynek minősül vagy az adott 
tagállamban szabadságvesztéssel 
másképpen büntethető;

(2) „védelmi intézkedés”: a kibocsátó 
állam által büntetőeljárás keretében
elfogadott olyan határozat, amely a védett 
személy érdekében a veszélyeztető 
személyre a 2. cikk (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségek és tilalmak közül 
egyet vagy többet kiró, azzal a céllal, hogy 
a védett személyt az életét, testi vagy lelki 
épségét, személyes szabadságát vagy nemi 
integritását esetlegesen veszélyeztető 
bűncselekményekkel szemben megóvja;

Or. en
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Módosítás 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) „védelmi intézkedés”: egy tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által 
hozott, a veszélyeztető személyre a 2. cikk 
(2) bekezdésében foglalt kötelezettségek és 
tilalmak közül egyet vagy többet kirovó
határozat, amennyiben ezen 
kötelezettségek és tilalmak megszegése a 
szóban forgó tagállam joga szerint 
bűncselekménynek minősül vagy az adott 
tagállamban szabadságvesztéssel 
másképpen büntethető;

(2) „védelmi intézkedés”: a kibocsátó 
állam által büntetőeljárás keretében
elfogadott olyan határozat, amely a védett 
személy érdekében a veszélyeztető 
személyre a 2. cikk (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségek és tilalmak közül 
egyet vagy többet kiró, azzal a céllal, hogy 
a védett személyt az életét, testi vagy lelki 
épségét, személyes szabadságát vagy nemi 
integritását esetlegesen veszélyeztető 
bűncselekményekkel szemben megóvja;

Or. en

Módosítás 133
Manfred Weber

Irányelvtervezet
1 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) „védelmi intézkedés”: egy tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által 
hozott, a veszélyeztető személyre a 2. cikk 
(2) bekezdésében foglalt kötelezettségek és 
tilalmak közül egyet vagy többet kirovó 
határozat, amennyiben ezen 
kötelezettségek és tilalmak megszegése a 
szóban forgó tagállam joga szerint 
bűncselekménynek minősül vagy az adott 
tagállamban szabadságvesztéssel 
másképpen büntethető; 

(2) „védelmi intézkedés”: valamely
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
által a veszélyeztető személy által 
elkövetett bűncselekményt követő 
büntetőeljárás keretében hozott, a 
veszélyeztető személyre a 2. cikk (2) 
bekezdésében foglalt kötelezettségek és 
tilalmak közül egyet vagy többet kirovó 
határozat, azzal a céllal, hogy megóvja a 
védett személy életét, testi vagy lelki 
épségét, személyes szabadságát vagy nemi 
integritását;

Or. de
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Indokolás

Az európai védelmi határozat csak büntetőjogi intézkedésekre vonatkozhat.

Módosítás 134
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
1 cikk – 4 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(4) „veszélyeztető személy”: azon személy, 
akire a 2. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettségek és tilalmak közül egyet 
vagy többet kiróttak;

(4) „veszélyeztető személy”: azon 
természetes személy, akire a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett kötelezettségek és 
tilalmak közül egyet vagy többet kiróttak, 
vagy védelmi intézkedés hatálya alá vont 
konkrét személyek biztonságát vagy 
méltóságát veszélyeztető szervezetek;

Or. es

Indokolás

Egyes esetekben a fenyegetés nem meghatározott alanyoktól érkezhet, de az általuk konkrét 
személyekre jelentett kockázatok ugyanolyanok az Unió egész területén. Erre egy példa a 
szervezett bűnözés.

Módosítás 135
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) tilalom arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személy belépjen bizonyos olyan 
helyekre, helységekbe vagy meghatározott 
területekre, amelyeken a védett személy 
tartózkodik vagy amelyeket látogat;

a) tilalom arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személy belépjen bármilyen olyan 
helyekre, helységekbe vagy meghatározott 
területekre, amelyeken a védett személy 
tartózkodik, dolgozik, tanul vagy 
amelyeket látogat;

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

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) tilalom arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személy belépjen bizonyos olyan
helyekre, helységekbe vagy meghatározott 
területekre, amelyeken a védett személy 
tartózkodik vagy amelyeket látogat;

a) tilalom arra vonatkozóan, hogy az 
érintett személy belépjen azokra a
helyekre, helységekbe vagy meghatározott 
területekre, amelyeken a védett személy 
tartózkodik, dolgozik vagy amelyeket 
látogat;

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a „bizonyos olyan” kifejezés „azokra” névmással történő helyettesítését az előadó 
31. módosításában, mivel a „bizonyos olyan” kifejezés nem megfelelő, hiszen a „helyek, 
helységek vagy meghatározott területek” szerepelnek a határozatban.

Módosítás 137
Manfred Weber

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

d) a védett személlyel való érintkezés 
tilalma; vagy

d) a védett személlyel való bármilyen, 
többek között telefonon, elektronikus vagy 
postai úton, faxon vagy más módon 
történő érintkezés tilalma; vagy

Or. de

Indokolás

Pontosítás és egyértelművé tétel.
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Módosítás 138
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

d) a védett személlyel való érintkezés 
tilalma; vagy

d) a védett személlyel bármilyen módon, 
köztük e-mailben, telefonon, faxon vagy 
levélben történő érintkezés tilalma; vagy

Or. en

Módosítás 139
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

d) a védett személlyel való érintkezés 
tilalma;

d) a védett személlyel akár személyesen, 
akár papíralapú, tároló közegen keresztüli 
vagy telefonon, elektronikus vagy 
telematikai eszközök révén megvalósuló 
kommunikáció útján történő érintkezés 
tilalma;

Or. es

Módosítás 140
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

d) a védett személlyel való érintkezés 
tilalma; vagy

d) a védett személlyel bármilyen formában 
vagy konkrét formában, beleértve a 
telefonon, e-mailben, postai úton, faxon, 
más személyeken keresztül vagy más 
módon történő érintkezés tilalma vagy 
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szabályozása; vagy

Or. en

Módosítás 141
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ea) a veszélyeztető személyre vonatkozó 
bármilyen korlátozás az érintkezési 
lehetőségek, gondnokság, látogatások 
vagy a kiskorút érintő egyéb körülmények 
tekintetében.

Or. es

Módosítás 142
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ea) bármilyen, a veszélyeztető személyre 
kiszabott ezzel egyenértékű, meghatározott 
kötelezettség vagy tilalom valamely védett 
személy biztonságának az említett 
veszélyeztető személy által elkövetett 
lehetséges cselekmények elleni védelme 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell az egyenértékűséget a korábbi listával történő megfelelés biztosítása 
érdekében. Ezenkívül az alábbi minimumfeltételeket állapítja meg: 1) meghatározott 
kötelezettség 2) valamely személyre nézve 3) egy másik személy 4) védelme érdekében 5) ezen 
személytől.
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Módosítás 143
Barbara Matera

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Minden tagállam tájékoztatja a Tanács 
Főtitkárságát arról, hogy a nemzeti joga 
szerint mely igazságügyi hatóság vagy 
hatóságok rendelkeznek hatáskörrel az 
európai védelmi határozat kibocsátására és 
annak ezen irányelv szerinti elismerésére, 
ha az adott tagállam a kibocsátó, illetve a 
végrehajtó állam.

(1) Ezen irányelv elfogadásakor minden 
tagállam tájékoztatja a Tanács 
Főtitkárságát és a Bizottságot arról, hogy a 
nemzeti joga szerint mely igazságügyi 
hatóság vagy hatóságok rendelkeznek 
hatáskörrel az európai védelmi határozat 
kibocsátására és annak ezen irányelv 
szerinti elismerésére.
Az ez alapján létrejövő listát valamennyi 
tagállam rendelkezésére bocsátják, 
amelyek kötelesek tájékoztatni ennek 
bármilyen változásáról.

Or. it

Módosítás 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Irányelvtervezet
4 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Minden tagállam tájékoztatja a Tanács 
Főtitkárságát arról, hogy a nemzeti joga 
szerint mely igazságügyi hatóság vagy 
hatóságok rendelkeznek hatáskörrel az 
európai védelmi határozat kibocsátására és 
annak ezen irányelv szerinti elismerésére, 
ha az adott tagállam a kibocsátó, illetve a 
végrehajtó állam.

(1) Minden tagállam tájékoztatja a Tanács 
Főtitkárságát és a Bizottságot arról, hogy a 
nemzeti joga szerint mely igazságügyi 
hatóság vagy annak megfelelő hatóságok 
rendelkeznek hatáskörrel az európai 
védelmi határozat kibocsátására és annak 
ezen irányelv szerinti elismerésére, ha az 
adott tagállam a kibocsátó, illetve a 
végrehajtó állam.

Or. en
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Indokolás

Bizonyos tagállamokban az igazságügyi hatóságokhoz hasonló jogkörökkel rendelkező 
hatóságok kezelik a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos eseteket. Javaslom ezért, hogy az 
irányelv értelmében az ezeknek megfelelő hatóságok is hatáskörrel rendelkező hatóságként 
járhassanak el.

Módosítás 145
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
4 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
nem igazságügyi hatóságokat is 
kijelölhetnek az ezen irányelv szerinti 
határozathozatalra hatáskörrel rendelkező 
hatóságként, feltéve hogy e hatóságok az 
adott tagállam nemzeti joga és 
eljárásrendje szerint hasonló természetű 
határozatok meghozatalára hatáskörrel 
rendelkeznek.

törölve

Or. en

Módosítás 146
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) Azok a tagállamok, amelyek úgy 
döntenek, hogy nem igazságügyi 
hatóságot jelölnek ki, haladéktalanul 
tájékoztatják a Tanácsot és a Bizottságot e 
döntésükről és átfogó értékelési jelentést 
nyújtanak be hozzájuk az adott nem 
igazságügyi hatóság jogköreiről annak 
érdekében, hogy biztosíthatóak legyenek 
az ezen irányelv követelményeinek 
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végrehajtására vonatkozó képességei.

Or. en

Módosítás 147
Salvatore Iacolino

Irányelvtervezet
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3a) A biztosított védelem növelése 
érdekében létre kell hozni egy, az 
áldozatok adatait tartalmazó európai 
nyilvántartást, amelyhez csak a 
tagállamok igazságügyi hatóságai, az 
Eurojust és az Europol férhetnek hozzá. 
Az összegyűjtött és a nyilvántartásban 
tárolt adatok és információk 
hozzájárulnak majd az áldozatok 
magasabb szintű védelméhez és hasznosak 
lesznek a megelőzési munkák 
kidolgozásában. A Bizottság a tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságaitól 
érkező megfelelően indokolt kérvény 
kézhezvételekor adják át az e cikkben 
említett adatokat és információkat.

Or. it

Indokolás

Egy európai nyilvántartás létrehozása lehetővé teszi a védelemre szoruló egyének gyors 
azonosíthatóságát egyéb csatornák igénybevétele nélkül. A nyilvántartásban tárolt 
információk, amelyekhez csak illetékes testületek férhetnek hozzá, tudományos és statisztikai 
értékelésekhez is szolgáltatnak majd adatokat, amelyeket az egyes bűncselekmény-
kategóriákban kidolgozandó hosszú távú stratégiák megtervezéséhez lehet felhasználni.
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Módosítás 148
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
4 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

4a. cikk
A védelmi határozatok, védett személyek 

és veszélyeztető személyek európai 
nyilvántartása 

1. A tagállamokban hatáskörrel 
rendelkező hatóságok olyan testületeken 
keresztül, mint az Eurojust vagy az 
Europol, európai igazságügyi és 
rendőrségi adatbázisokat hoznak létre 
azzal a kizárólagos céllal, hogy az említett 
hatóságok számára eszközöket 
biztosítsanak ezen irányelv céljainak 
megvalósításához. A nyilvántartások az 
adatvédelemről szóló nemzeti és uniós 
jogszabályok hatálya alá tartoznak és 
számukra a lehető legmagasabb fokú 
biztonsági és személyes adatokra 
vonatkozó védelmet kell biztosítani. 
2. Létre kell hozni az európai védelmi 
határozatok nyilvántartását, amely 
tartalmazza legalább a védett személyek 
nevét és tartózkodási helyét, a határozatot 
kibocsátó, végrehajtó és felügyelő 
tagállam nevét, az érintett védelmi 
intézkedés részleteit, valamint ezen 
intézkedések végrehajtásáért közvetlenül 
felelős személyek nevét.
3. Létre kell hozni a veszélyeztető 
személyek nyilvántartását, amely 
tartalmazza az említett személyek nevét és 
tartózkodási helyét, az általuk betartandó 
korlátozások részleteit és a rájuk 
vonatkozó jogi döntéseket.
4. Az egyes tagállamok által kijelölt, 
hatáskörrel rendelkező hatóságok eljárást 
hoznak létre, amelynek keretében rövid 
időn belül továbbítják az információkat 
minden olyan esetben, amikor új ügy 
kerül be a nyilvántartásba, és 
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haladéktalanul értesítik a védett 
személyeket, a veszélyeztető személyeket, 
továbbá a végrehajtó tagállamban a 
védelmi intézkedések végrehajtásáért 
felelős igazságügyi, rendőri és 
közigazgatási szolgálatokat.
5. A védett személyeket és a veszélyeztető 
személyeket tájékoztatásban kell 
részesíteni annak érdekében, hogy 
mindkét fél tudomást szerezzen az őket 
érintő védelmi intézkedések és 
korlátozások hatályáról, és hogy 
gyakorolhassák fellebbezési jogukat, 
meghallgatáshoz való jogukat vagy a 
helyzetükben gyakorolható bármilyen más 
jogukat az adatvédelemről szóló jogi 
szabályozásnak megfelelően.

Or. es

Módosítás 149
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) A kibocsátó államban meghozott 
védelmi intézkedés alapján az adott állam 
igazságügyi hatósága vagy a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett más, hatáskörrel 
rendelkező hatósága kizárólag a védett 
személy kérésére európai védelmi 
határozatot bocsát ki, miután ellenőrizte, 
hogy a védelmi intézkedés a 3. cikk (1) 
bekezdésében foglalt feltételek 
mindegyikének megfelel.

(1) A kibocsátó államban meghozott 
védelmi intézkedés alapján, európai 
védelmi határozat bocsátható ki, 
amennyiben a védett személy úgy dönt, 
hogy más tagállamban kíván letelepedni 
vagy már ott letelepedett, illetve úgy dönt, 
hogy más tagállam területén kíván 
tartózkodni, illetve már ott tartózkodik. A 
kibocsátó állam igazságügyi vagy annak 
megfelelő hatósága kizárólag a védett 
személy, jogi képviselője, gondnoka vagy 
gyámja kérelmére bocsáthat ki európai 
védelmi határozatot, miután ellenőrizte, 
hogy a védelmi intézkedés a 2. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feltételek 
mindegyikének megfelel.

Or. fr
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Indokolás

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.

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

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) A kibocsátó államban meghozott 
védelmi intézkedés alapján az adott állam 
igazságügyi hatósága vagy a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett más, hatáskörrel 
rendelkező hatósága kizárólag a védett 
személy kérésére európai védelmi 
határozatot bocsát ki, miután ellenőrizte, 
hogy a védelmi intézkedés a 3. cikk (1) 
bekezdésében foglalt feltételek 
mindegyikének megfelel.

(1) A kibocsátó államban meghozott 
védelmi intézkedés alapján az adott állam 
igazságügyi hatósága vagy a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett más, hatáskörrel 
rendelkező hatósága kizárólag a védett 
személy, jogi képviselője, gondnoka vagy 
gyámja kérésére – függetlenül attól, hogy 
a védett személy már átköltözött vagy még 
nem az adott tagállamba – európai 
védelmi határozatot bocsát ki, miután 
ellenőrizte, hogy a védelmi intézkedés a 2. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek 
mindegyikének megfelel.

Or. en

Módosítás 151
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 a bekezdés (új)



PE445.751v01-00 44/91 AM\824371HU.doc

HU

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1a) A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt 
követelmények teljesülése esetén a 
hatáskörrel rendelkező hatóság csak 
abban az esetben tagadhatja meg az 
európai védelmi határozat kibocsátását, 
ha a kérelem nyilvánvalóan és kétséget 
kizáróan alaptalan, és ezért nyilvánvalóan 
indokolatlan a védett személy védelme 
céljából, figyelembe véve többek között 
azon időszak vagy időszakok hosszát, 
melyek során a védett személy a 
végrehajtó államban kíván tartózkodni, 
valamint a védelem szükségességének 
mértékét.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 152
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1b) Az európai védelmi határozat 
kibocsátását megtagadó, hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak azonnal és 
hivatalból érthető és egyértelmű 
útmutatást kell biztosítania a védett 
személy vagy jogi képviselője, gondnoka 
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vagy gyámja számára arról, hogy hogyan 
folyamodhat jogorvoslatért vagy 
fellebbezhet az elutasítás ellen.

Or. en

Indokolás

Amennyiben mérlegelési lehetőséget biztosítanak a hatóságnak, úgy a kérvényezőnek 
jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani.

Módosítás 153
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
5 cikk – 2 bekezdés 

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) A védett személy vagy jogi képviselője 
a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságához vagy a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságához 
nyújthatja be az európai védelmi határozat 
kibocsátására vonatkozó kérelmét.

(2) A védett személy vagy jogi képviselője, 
gondnoka vagy gyámja a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságához vagy a 
végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságához nyújthatja be az európai 
védelmi határozat kibocsátására vonatkozó 
kérelmét.

Ha a végrehajtó államhoz ilyen kérelmet 
nyújtanak be, akkor hatáskörrel rendelkező 
hatósága a kérelmet a lehető legkorábban
továbbítja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, hogy az adott 
esetben kiadhassa az európai védelmi 
határozatot.

Ha a végrehajtó államhoz ilyen kérelmet 
nyújtanak be, akkor hatáskörrel rendelkező 
hatósága a kérelmet haladéktalanul
továbbítja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, hogy az kiadhassa 
az európai védelmi határozatot.

Or. en

Indokolás

A cikk az eljárás első lépésével foglalkozik, amely az európai védelmi határozat 
kibocsátásának kérvényezése Az európai védelmi határozat kibocsátását a kibocsátó tagállam 
hatóságai végzik. A határozat kiadásáról csak a kibocsátó állam általi kibocsátást követően 
értesítik a végrehajtó államot. Az egyértelműség érdekében a bekezdést úgy fogalmaztuk meg, 
hogy csak a végrehajtó és a kibocsátó tagállam közötti kapcsolatot tartalmazza.
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Módosítás 154
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
5 cikk – 2 bekezdés 

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) A védett személy vagy jogi képviselője 
a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságához vagy a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságához 
nyújthatja be az európai védelmi határozat 
kibocsátására vonatkozó kérelmét. 

(2) A védett személy vagy jogi képviselője, 
gondnoka vagy gyámja a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságához vagy a 
végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságához nyújthatja be az európai 
védelmi határozat kibocsátására vonatkozó 
kérelmét. 

Ha a végrehajtó államhoz ilyen kérelmet 
nyújtanak be, akkor hatáskörrel rendelkező 
hatósága a kérelmet a lehető legkorábban 
továbbítja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, hogy az adott 
esetben kiadhassa az európai védelmi 
határozatot.

Ha a végrehajtó államhoz ilyen kérelmet 
nyújtanak be, akkor hatáskörrel rendelkező 
hatósága a kérelmet a lehető legkorábban 
továbbítja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, hogy az adott 
esetben kiadhassa az európai védelmi 
határozatot.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 155
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2)  A védett személy vagy jogi képviselője (2) A védett személy, jogi képviselője vagy
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a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságához vagy a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságához 
nyújthatja be az európai védelmi határozat 
kibocsátására vonatkozó kérelmét.

gondnoka a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságához vagy a végrehajtó 
állam hatáskörrel rendelkező hatóságához 
nyújthatja be az európai védelmi határozat 
kibocsátására vonatkozó kérelmét.

Or. en

Módosítás 156
Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

Ha a végrehajtó államhoz ilyen kérelmet 
nyújtanak be, akkor hatáskörrel rendelkező 
hatósága a kérelmet a lehető legkorábban 
továbbítja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, hogy az adott 
esetben kiadhassa az európai védelmi 
határozatot.

Ha a végrehajtó államhoz ilyen kérelmet 
nyújtanak be, akkor hatáskörrel rendelkező 
hatósága a kérelmet a lehető legkorábban 
továbbítja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, hogy az adott 
esetben kiadhassa az európai védelmi 
határozatot. Az áldozatot vagy a 
kérelmezőt a kibocsátó állam kellő időben 
tájékoztatja az európai védelmi határozat 
jogállásáról és korlátozásairól.

Or. en

Indokolás

Kiemelkedően fontos, hogy az áldozatot ne érje felesleges stressz, és legyen mentálisan 
felkészülve a kibocsátott európai védelmi határozat korlátozásaival kapcsolatban.

Módosítás 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Irányelvtervezet
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) Az európai védelmi határozat 
kibocsátása előtt a veszélyeztető személy 
részére biztosítani kell a meghallgatáshoz 
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való jogot, illetve a védelmi intézkedés 
megtámadásának jogát, amennyiben a 
védelmi intézkedés elfogadását 
eredményező eljárás során ezekkel a 
jogokkal nem élhetett.

Or. es

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

Irányelvtervezet
5 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3) A 2. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettségek közül egyet vagy többet 
előíró védelmi intézkedést alkalmazó 
hatóság tájékoztatja a védett személyt 
arról, hogy ha másik tagállamban kíván
utazni, lehetősége van európai védelmi 
határozat kibocsátását kérelmezni. A
hatóság azt javasolja a védett személynek, 
hogy a kibocsátó állam területének 
elhagyása előtt nyújtsa be kérelmét.

(3) A 2. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettségek közül egyet vagy többet 
előíró védelmi intézkedést alkalmazó 
hatóság nemzeti joga szerinti eljárásaival 
összhangban bármilyen alkalmas módon
tájékoztatja a védett személyt, jogi 
képviselőjét, gondnokát vagy gyámját
arról, hogy ha úgy dönt, hogy állandó 
jelleggel másik tagállamban kíván
tartózkodni, vagy már állandó jelleggel ott 
tartózkodik, illetve úgy dönt, hogy 
ideiglenesen más tagállam területén kíván 
tartózkodni, vagy ideiglenesen már ott 
tartózkodik, lehetősége van európai 
védelmi határozat kibocsátását kérelmezni.
A hatóság azt javasolja a védett 
személynek, hogy a kibocsátó állam 
területének elhagyása előtt nyújtsa be 
kérelmét, továbbá tájékoztatja a védett 
személyt arról, hogy a végrehajtó 
államban kérheti az európai védelmi 
határozat kibocsátását. Szükség esetén az 
áldozatok kérhetik, hogy az európai 
védelmi határozat kibocsátásakor egy 
szociális munkás is jelen legyen.

Or. en
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Indokolás

A nemzeti védelmi intézkedések ellenére az áldozat esetleg tarthat attól, hogy az elkövető 
erőszakkal rá próbálja venni arra, hogy ne igényeljen európai védelmi határozatot. Egy 
szociális munkás jelenléte megadhatja a kellő önbizalmat az áldozatnak az eljárás 
folytatásához.

Módosítás 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Irányelvtervezet
5 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3) A 2. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettségek közül egyet vagy többet 
előíró védelmi intézkedést alkalmazó 
hatóság tájékoztatja a védett személyt 
arról, hogy ha másik tagállamban kíván
utazni, lehetősége van európai védelmi 
határozat kibocsátását kérelmezni. A 
hatóság azt javasolja a védett személynek, 
hogy a kibocsátó állam területének 
elhagyása előtt nyújtsa be kérelmét.

(3) Amennyiben egy hatóság a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett kötelezettségek 
közül egyet vagy többet előíró védelmi 
intézkedést fogad el, nemzeti joga szerinti 
eljárásaival összhangban annak 
kibocsátásakor bármilyen alkalmas 
módon tájékoztatja a védett személyt, jogi 
képviselőjét, gondnokát vagy gyámját
arról, hogy ha úgy dönt, hogy állandó 
jelleggel másik tagállamban kíván
tartózkodni, vagy már állandó jelleggel ott 
tartózkodik, illetve úgy dönt, hogy 
ideiglenesen más tagállamban kíván 
tartózkodni, illetve ideiglenesen már ott 
tartózkodik, lehetősége van európai 
védelmi határozat kibocsátását kérelmezni.
A hatóság azt javasolja a védett 
személynek, hogy a kibocsátó állam 
területének elhagyása előtt nyújtsa be 
kérelmét, továbbá tájékoztatja a védett 
személyt arról, hogy kérheti az európai 
védelmi határozatnak a végrehajtó 
államban történő kibocsátását.

Or. es
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Módosítás 160
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
5 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3) A 2. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettségek közül egyet vagy többet 
előíró védelmi intézkedést alkalmazó 
hatóság tájékoztatja a védett személyt 
arról, hogy ha másik tagállamban kíván
utazni, lehetősége van európai védelmi 
határozat kibocsátását kérelmezni.

(3) A 2. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettségek közül egyet vagy többet 
előíró védelmi intézkedést alkalmazó 
hatóság nemzeti joga szerinti eljárásaival 
összhangban bármilyen alkalmas módon
tájékoztatja a védett személyt, jogi 
képviselőjét, gondnokát vagy gyámját
arról, hogy ha úgy dönt, hogy állandó 
jelleggel másik tagállamban kíván
tartózkodni, vagy állandó jelleggel már ott 
tartózkodik, illetve úgy dönt, hogy 
ideiglenesen más tagállamban kíván 
tartózkodni, illetve ideiglenesen már ott 
tartózkodik, lehetősége van európai 
védelmi határozat kibocsátását kérelmezni.

A hatóság azt javasolja a védett
személynek, hogy a kibocsátó állam 
területének elhagyása előtt nyújtsa be 
kérelmét.

A hatóság tájékoztatja a védett személyt 
arról, hogy kérelmét a kibocsátó állam 
területének elhagyása előtt célszerű 
benyújtania. Tájékoztatja továbbá arról is, 
hogy lehetősége van kérelme 
benyújtására, ha állandó vagy ideiglenes 
jelleggel a végrehajtó államban 
tartózkodik.

Or. fr

Indokolás

A 41. módosítás a jelenlegi megfogalmazásban értelmetlen: azzal egyenértékű, mintha azt 
mondanánk, hogy  az európai védelmi határozat kibocsátása a végrehajtó állam hatáskörébe 
tartozik. Ezért e módosítás utolsó mondatát meg kell változtatni.
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Módosítás 161
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
5 cikk – 3 bekezdés (az 5. cikk (1) bekezdése lesz)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3) A 2. cikk (2) bekezdésében említett 
kötelezettségek közül egyet vagy többet 
előíró védelmi intézkedést alkalmazó 
hatóság tájékoztatja a védett személyt 
arról, hogy ha másik tagállamban kíván
utazni, lehetősége van európai védelmi 
határozat kibocsátását kérelmezni. A 
hatóság azt javasolja a védett személynek, 
hogy a kibocsátó állam területének 
elhagyása előtt nyújtsa be kérelmét.

(1) Valamely, a 2. cikk (2) bekezdésében 
említett kötelezettségek közül egyet vagy 
többet előíró védelmi intézkedést 
alkalmazó tagállami hatóság nemzeti joga 
szerinti eljárásaival összhangban 
bármilyen alkalmas módon tájékoztatja a 
védett személyt, jogi képviselőjét, 
gondnokát vagy gyámját arról, hogy ha
úgy dönt, hogy állandó jelleggel másik 
tagállamban kíván tartózkodni, vagy 
állandó jelleggel már ott tartózkodik,
illetve úgy dönt, hogy ideiglenesen más 
tagállam területén kíván tartózkodni, 
illetve ideiglenesen már ott tartózkodik,
lehetősége van európai védelmi határozat 
kibocsátását kérelmezni. A hatóság azt 
javasolja a védett személynek, hogy a 
kibocsátó állam területének elhagyása előtt 
nyújtsa be kérelmét, továbbá tájékoztatja a 
védett személyt arról, hogy a végrehajtó 
államban kérheti az európai védelmi 
határozat kibocsátását.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés az 5. cikk (3) bekezdése helyett a cikk elejére kerül. Az érthetőség érdekében az 
5. cikk bekezdéseinek sorrendjét oly módon kell átalakítani, hogy azok egyértelműbben 
kövessék az eljárás kronológiáját.
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Módosítás 162
Manfred Weber

Irányelvtervezet
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3a) Az európai védelmi határozat 
kibocsátása előtt a veszélyeztető személy 
részére biztosítani kell a meghallgatáshoz 
való jogot, illetve a védelmi intézkedés 
megtámadásának jogát, amennyiben a 
védelmi intézkedés elfogadását 
eredményező eljárás során ezekkel a 
jogokkal nem élhetett.

Or. de

Módosítás 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Irányelvtervezet
6 cikk – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) adott esetben azon technológiai 
eszközök használata, amelyeket a védelmi 
intézkedés közvetlen végrehajtásának 
biztosítására bocsátottak a védett személy
rendelkezésére;

b) adott esetben azon technikai 
berendezések használata, amellyel a 
védelmi intézkedés közvetlen 
végrehajtásának biztosítására látták el a 
védett személyt vagy a veszélyeztető 
személyt;

Or. en



AM\824371HU.doc 53/91 PE445.751v01-00

HU

Módosítás 164
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
6 cikk – c a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ca) a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának vagy 
hatóságainak neve, címe, telefon- és 
faxszámai, valamint e-mail címe;

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 165
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
6 cikk – c a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ca) adott esetben bármely másik olyan 
végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságának vagy hatóságainak neve, 
címe, telefon- és faxszáma, valamint e-
mail címe, amelyben korábban ugyanezen 
a védelmi intézkedésen alapuló európai 
védelmi határozatok alapján védelmi 
intézkedéseket hoztak, illetve amelyben az 
európai védelmi határozatot egyidejűleg 
kibocsátják.
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Or. en

Módosítás 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Irányelvtervezet
6 cikk – d pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

d) az európai védelmi határozat 
kibocsátásának alapjául szolgáló védelmi
intézkedés megnevezése;

d) az európai védelmi határozat 
kibocsátásának alapjául szolgáló védelmi
intézkedést tartalmazó jogi aktus
megnevezése (például szám és dátum 
révén);

Or. en

Módosítás 167
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
6 cikk – f pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

f) a védelmi intézkedésben a veszélyeztető 
személyre kirótt kötelezettségek vagy 
tilalmak, a védelmi intézkedés időtartama 
és annak egyértelmű feltüntetése, hogy az 
intézkedés megszegése a kibocsátó állam
joga szerint bűncselekménynek minősül
vagy szabadságvesztéssel másképpen 
büntethető;

f) az európai védelmi határozat alapját 
képező védelmi intézkedésben a 
veszélyeztető személyre kirótt 
kötelezettségek vagy tilalmak, azok
időtartama és az egyes kötelezettségek vagy 
tilalmak megszegése esetén a kibocsátó 
állam jogszabályainak megfelelően 
kiróható büntetés vagy szankció 
feltüntetése, amennyiben ilyen létezik;

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás jobban megfelel azoknak a helyzeteknek, melyekben valamely tagállam 
jogszabályai büntetési fokozatokat állapítanak meg, és amelyekben az adott szankciót a 
hatóságok a jogsértés után határozzák meg.
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Módosítás 168
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
6 cikk – h a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ha) a veszélyeztető személy címe, e-mail 
címe, telefonszáma vagy bármely egyéb 
elérhetősége;

Or. en

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

Irányelvtervezet
6 cikk – i a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ia) a véleménynyilvánítás szabadságának 
teljes körű tiszteletben tartása mellett 
adott esetben mind a kibocsátó, mind 
pedig a végrehajtó állam arra ösztönzi a 
sajtót és az újságírókat, hogy hozzanak 
olyan önszabályozási intézkedéseket, 
amelyek a tájékoztatási tevékenységek 
keretében biztosítják az áldozatok 
magánéletének és családi életének 
védelmét.

Or. en

Indokolás

Az európai védelmi határozatért folyamodó áldozat közismert lehet akár a kibocsátó, akár a 
végrehajtó államban. Az áldozat adatvédelmének és biztonságának garantálása érdekében a 
sajtónak tisztában kell lennie az áldozatra vonatkozó európai védelmi határozat létezéséről és 
részleteiről szóló tudósítások vagy riportok kényes jellegével.
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Módosítás 170
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
7 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága bármilyen módon, 
írásban továbbíthatja az európai védelmi 
határozatot a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, amely lehetővé 
teszi a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága számára a határozat 
hitelességének megállapítását.

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága bármilyen módon, 
írásban továbbíthatja az európai védelmi 
határozatot a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, amely lehetővé 
teszi a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága számára a határozat 
hitelességének megállapítását. Ennek 
legjobb módja annak bejelentése, hogy a 
határozatot és az általa érintett 
személyeket bevezették a 4a. cikkben 
említett adatbázisokba.

Or. es

Módosítás 171
Manfred Weber

Irányelvtervezet
7 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága bármilyen módon, 
írásban továbbíthatja az európai védelmi 
határozatot a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, amely lehetővé 
teszi a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága számára a határozat 
hitelességének megállapítását.

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága bármilyen módon, 
írásban továbbíthatja az európai védelmi 
határozatot a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, amely lehetővé 
teszi a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága számára a határozat 
hitelességének megállapítását. Az említett, 
hatáskörrel rendelkező hatóságok minden 
közlést közvetlenül küldenek meg 
egymásnak.

Or. de
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Indokolás

Az eljárás hasznos pontosítása.

Módosítás 172
Nathalie Griesbeck

Irányelvtervezet
7 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága bármilyen módon, 
írásban továbbíthatja az európai védelmi 
határozatot a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, amely lehetővé 
teszi a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága számára a határozat 
hitelességének megállapítását.

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága bármilyen módon, 
írásban továbbíthatja az európai védelmi 
határozatot a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának, amely lehetővé 
teszi a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága számára a határozat 
hitelességének megállapítását. Az említett, 
hatáskörrel rendelkező hatóságok minden 
hivatalos közlést közvetlenül küldenek 
meg egymásnak.

Or. fr

Indokolás

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

Irányelvtervezet
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1a) A védelmi intézkedések megértésével 
összefüggésben az áldozattal folytatott 
kommunikációval kapcsolatos nehézségek 
csökkentése érdekében olyan szükséges 
intézkedéseket kell számításba venni, mint 
például az, hogy az áldozat a végrehajtó 
államban az általa beszélt nyelven tudjon 
információt kérni.

Or. en

Indokolás

Nagyon valószínű, hogy a másik államba költöző áldozatok a végrehajtó államban nyelvi 
nehézségekbe ütköznek. Az ilyen akadályokat csökkenteni kell az áldozatok számára.

Módosítás 174
Barbara Matera

Irányelvtervezet
7 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) Ha a végrehajtó vagy a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága nem 
ismert a másik állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága számára, ez utóbbi 
minden szükséges vizsgálatot lefolytat – az 
Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról 
szóló, 1998. június 29-i 98/428/IB tanácsi 
együttes fellépéssel létrehozott Európai 
Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóinak, az 
Eurojust nemzeti tagjainak vagy az 
Eurojuston belüli koordinációval 
foglalkozó nemzeti rendszer tagjainak 
bevonásával végzett vizsgálatokat is 
ideértve– annak érdekében, hogy megkapja 

(2) Ha a végrehajtó állam vagy a kibocsátó 
állam vagy államok hatáskörrel rendelkező 
hatósága nem ismert a másik állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága számára, 
ez utóbbi minden szükséges vizsgálatot 
lefolytat – a Tanács és a Bizottság 
főtitkára birtokában lévő lista 
felhasználásával, valamint az Európai 
Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 
1998. június 29-i 98/428/IB tanácsi 
együttes fellépéssel létrehozott Európai 
Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóinak, az 
Eurojust nemzeti tagjainak vagy az 
Eurojuston belüli koordinációval 
foglalkozó nemzeti rendszer tagjainak 
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a szükséges tájékoztatást. bevonásával – annak érdekében, hogy 
megkapja a szükséges tájékoztatást.

Or. it

Módosítás 175
Manfred Weber

Irányelvtervezet
7 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3) Amennyiben a végrehajtó államnak az 
európai védelmi határozatot kézhez vevő 
hatósága nem rendelkezik hatáskörrel a 
határozat elismerésére, akkor ez a hatóság 
hivatalból továbbítja az európai védelmi 
határozatot a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak.

(3) Amennyiben a végrehajtó államnak az
európai védelmi határozatot kézhez vevő 
hatósága nem rendelkezik hatáskörrel a 
határozat elismerésére, akkor ez a hatóság 
hivatalból továbbítja az európai védelmi 
határozatot a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak, és erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát, bármilyen írásbeli 
rögzítést lehetővé tévő módon.

Or. de

Indokolás

Hasznos pontosítás.

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

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) a 7. cikkel összhangban továbbított 
európai védelmi határozat kézhezvételekor 
elismeri a határozatot és, adott esetben a 
nemzeti joga alapján hasonló esetben
rendelkezésre álló minden intézkedést 
meghoz a védett személy védelmének 
biztosítására, kivéve, ha úgy határoz, hogy 

a) a 7. cikkel összhangban továbbított 
európai védelmi határozat kézhezvételekor
haladéktalanul elismeri a határozatot, és a 
nemzeti joga alapján hasonló esetben a 
védett személy folyamatos védelmét 
biztosító minden megfelelő intézkedést 
meghoz, kivéve, ha úgy határoz, hogy a 9. 
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a 9. cikkben foglalt, az elismerés 
megtagadására vonatkozó indokok 
valamelyikére hivatkozik;

cikkben foglalt, az elismerés 
megtagadására vonatkozó indokok 
valamelyikére hivatkozik. Ennek során a 
végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága által elfogadott intézkedéseknek 
a lehető legnagyobb mértékben meg kell 
felelniük az eredetileg meghozott védelmi 
intézkedésnek;

Or. en

Módosítás 177
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) a 7. cikkel összhangban továbbított 
európai védelmi határozat kézhezvételekor 
elismeri a határozatot és, adott esetben a 
nemzeti joga alapján hasonló esetben 
rendelkezésre álló minden intézkedést 
meghoz a védett személy védelmének
biztosítására, kivéve, ha úgy határoz, hogy 
a 9. cikkben foglalt, az elismerés 
megtagadására vonatkozó indokok 
valamelyikére hivatkozik;

a) a 7. cikkel összhangban továbbított 
európai védelmi határozat kézhezvételekor
haladéktalanul elismeri a határozatot, és
határozatot hoz a nemzeti joga alapján 
hasonló esetben rendelkezésre álló minden 
intézkedés meghozatalára a védett 
személy védelmének biztosítása 
érdekében, kivéve, ha úgy határoz, hogy a 
9. cikkben foglalt, az elismerés 
megtagadására vonatkozó indokok 
valamelyikére hivatkozik. Az elfogadott 
intézkedéseknek és a védett személy 
számára nyújtott védelem szintjének a 
lehető legnagyobb mértékben meg kell 
felelniük a végrehajtó állam nemzeti 
jogában előírt szabályoknak és elveknek, 
valamint a kibocsátó államban elrendelt 
védelmi intézkedésnek;

Or. en

Indokolás

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 
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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.

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

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

aa) értesíti a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által az 
európai védelmi határozatra vonatkozó 
hiánypótlásra előírt határidőkről annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen az 
európai védelmi határozat elismerésének 
megtagadása;

Or. en

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

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

b) adott esetben a végrehajtó államban 
hozott minden intézkedésről tájékoztatja a 
veszélyeztető személyt;

b) adott esetben a végrehajtó államban 
hozott minden intézkedésről tájékoztatja a 
veszélyeztető személyt, ügyelve arra, hogy 
ne adjon át semmilyen olyan információt 
– például lakcímet vagy egyéb elérhetőségi 
adatokat –, amely veszélynek tenné ki a 
védett személyt, feltéve, hogy a 
veszélyeztető személyre végrehajtási 
intézkedésként kirótt kötelezettség vagy 
tilalom nem foglalja magában ezeket az 
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információkat;

Or. en

Módosítás 180
Manfred Weber

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) tájékoztatja a veszélyeztető személyt, a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az a) 
pontnak megfelelően tett bármilyen 
intézkedésről, adott esetben ügyelve arra, 
hogy ne fedje fel a védett személy lakcímét 
vagy egyéb olyan elérhetőségi adatait, 
amelyek a védett személyt veszélynek 
tehetik ki;

Or. de

Indokolás

A jogállamiság és az áldozat védelme kívánja meg ezt az intézkedést. 

Módosítás 181
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) abban az esetben, ha a végrehajtó 
állam hatáskörrel rendelkező hatósága a 
9. cikkben felsorolt bármely, az elismerés 
megtagadásához vezető körülményre 
hivatkozik, a vonatkozó határozatról 
haladéktalanul értesíteni kell a kibocsátó 
államot és a védett személyt, jogi 
képviselőjét vagy gyámját, átfogó 
magyarázatot is mellékelve az elismerés 
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megtagadásának indokairól;

Or. en

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

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

ba) a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága haladéktalanul 
értesíti a védett személyt, amikor nemzeti 
joga szerint az európai védelmi határozat 
végrehajtása érdekében elfogadott 
intézkedések maximális időtartama letelt;

Or. en

Módosítás 183
Manfred Weber

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

bb) amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 
európai védelmi határozattal együtt a 6. 
cikk alapján továbbított információ nem 
teljes, bármilyen írásbeli rögzítést lehetővé 
tévő módon haladéktalanul tájékoztatja a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát, és határidőt állapít meg 
számára a hiányzó információ közlésére;

Or. de

Indokolás

A határidő célja az eljárás felgyorsítása.
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Módosítás 184
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

bb) a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága haladéktalanul 
értesíti a védett személyt, amikor nemzeti 
joga szerint az európai védelmi határozat 
végrehajtása érdekében elfogadott 
intézkedések maximális időtartama letelt;

Or. en

Módosítás 185
Salvatore Iacolino

Irányelvtervezet
8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

da) minden szükséges intézkedést megtesz 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai védelmi határozat végrehajtása a 
védett személy egész családjára is 
kiterjedjen.

Or. it

Indokolás

A védett személyre vonatkozó védelmi garanciáknak kellőképpen figyelembe kell venniük a 
családi közösséget, valamint a családi egység megóvásának ebből következő igényét, még 
akkor is, ha azt hivatalosan nem ismerték el, amennyiben a családban gyerekek vannak. 



AM\824371HU.doc 65/91 PE445.751v01-00

HU

Módosítás 186
Manfred Weber

Irányelvtervezet
8 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága tájékoztatja a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az ezen 
cikkel összhangban meghozott 
intézkedésekről.

törölve

Or. de

Indokolás

A Manfred Weber által javasolt 5. módosítással összhangban.

Módosítás 187
Barbara Matera

Irányelvtervezet
8 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága tájékoztatja a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az ezen 
cikkel összhangban meghozott 
intézkedésekről.

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága haladéktalanul
tájékoztatja a veszélyeztető személyt, a
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az ezen 
cikkel összhangban meghozott 
intézkedésekről, ügyelve arra, hogy ne 
fedje fel a védett személy elérhetőségi 
adatait.

Or. it
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Módosítás 188
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvtervezet
8 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága tájékoztatja a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az ezen 
cikkel összhangban meghozott 
intézkedésekről.

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága haladéktalanul
tájékoztatja a veszélyeztető személyt, a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az ezen 
cikkel összhangban meghozott 
intézkedésekről, elkerülve adott esetben a 
védett személy címének és egyéb 
elérhetőségeinek felfedését.

Or. en

Indokolás

Mindenképpen szükséges, hogy a veszélyeztető személy tudja, mit tartalmaz a védelmi 
intézkedés. Ha a korlátozó rendelkezés megtiltja a védett személy otthonába való belépést, az 
elfogadott határozatnak meg kell hagynia a címet a védett személy otthonának. A 
veszélyeztető személyt tájékoztatni kell a határozatról annak érdekében, hogy értesüljön a 
tilalomról. 

Módosítás 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
8 cikk – 2 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága tájékoztatja a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az ezen 
cikkel összhangban meghozott 
intézkedésekről.

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága haladéktalanul
tájékoztatja a veszélyeztető személyt, a
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatóságát és a védett személyt az ezen 
cikkel összhangban meghozott 
intézkedésekről, elkerülve a védett személy 
címének és egyéb elérhetőségeinek 
felfedését. A veszélyeztető személy részére 
biztosítani kell az intézkedések 
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vitatásának lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A tervezet megköveteli, hogy a veszélyeztető személyt tájékoztassák a végrehajtó tagállamban
hozott új határozat feltételeiről, azonban nem teszi számára lehetővé annak vitatását. 
Megtörténhet, hogy a végrehajtó tagállam olyan határozatot hoz, amely összeegyeztethetetlen 
az EJEE biztosította jogokkal.  Például egy spanyol határozat kimondhatja, hogy „az illető 
nem léphet be Barcelonába”, a brit határozat pedig azt, hogy „nem léphet be Londonba”. 
Azonban, ha az illető Londonban dolgozik, ez túl tág és aránytalan lenne; sértené az EJEE 
biztosította jogok 8. cikkét. Az illető részére lehetővé kell tenni, hogy mindkét intézkedést 
vitathassa, ne csak az elsőt.

Módosítás 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvtervezet
8 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

8a. cikk 

Megelőzés, tájékoztató kampányok és 
képzés 

1. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak a személyek elleni erőszak 
megakadályozására.
2. A tagállamok megfelelő lépéseket 
tesznek az európai védelmi határozat 
kibocsátásának lehetőségével kapcsolatos 
tudatosság fokozása, valamint az erőszak 
áldozatává válás kockázatának 
csökkentése érdekében, többek között 
tájékoztató és tudatosságfokozó 
kampányok, kutatási és képzési 
programok révén, adott esetben a civil 
társadalom szervezeteivel együttműködve. 
Az erőszak áldozatait ösztönözni kell, 
hogy jelentsék az ellenük elkövetett 
zaklatási eseteket, hogy megfelelő szintű 
védelmet lehessen elérni.
3. A tagállamok előmozdítják az 
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igazságügyi hatóságok és más, az 
áldozatokkal és lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő, 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres képzését, annak érdekében, 
hogy ezek képesek legyenek megfelelő 
segítséget és pszichológiai támogatást 
nyújtani.

Or. en

Módosítás 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Irányelvtervezet
8 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

8a. cikk
Megelőzés, tájékoztató kampányok és 

képzés
1. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak a személyek elleni erőszak 
megakadályozására.
2. A tagállamok megfelelő lépéseket 
tesznek az európai védelmi határozat 
kibocsátásának lehetőségével kapcsolatos 
tudatosság fokozása, valamint az erőszak 
áldozatává válás kockázatának 
csökkentése érdekében, többek között 
tájékoztató és tudatosságfokozó 
kampányok, kutatási és képzési 
programok, a veszélyeztető személy 
irányába hozott riasztási és megelőzési 
intézkedések révén, adott esetben a civil 
társadalom szervezeteivel együttműködve.
3. A tagállamok előmozdítják az 
igazságügyi hatóságok és más, az 
áldozatokkal és lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő, 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres képzését, annak érdekében, 
hogy ezek képesek legyenek megfelelő 
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segítséget nyújtani.

Or. en

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

Irányelvtervezet
8 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

8a. cikk
Megelőzés, tájékoztató kampányok és 

képzés
1. A tagállamok megfelelő lépéseket 
tesznek az európai védelmi határozat 
kibocsátásának lehetőségével kapcsolatos 
tudatosság fokozása, valamint az erőszak 
áldozatává válás kockázatának 
csökkentése érdekében, többek között 
tájékoztató és tudatosságfokozó 
kampányok, kutatási és képzési 
programok révén, adott esetben a civil 
társadalom szervezeteivel együttműködve.
2. A tagállamok előmozdítják az 
igazságügyi hatóságok és más, az 
áldozatokkal várhatóan kapcsolatba 
kerülő, hatáskörrel rendelkező hatóságok 
tagjainak rendszeres képzését, annak 
érdekében, hogy ezek képesek legyenek 
megfelelő segítséget nyújtani.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a „lehetséges áldozatok” kifejezés törlését az előadó 57. módosításából, mivel a 
kifejezés nincs meghatározva és önkényes értelmezésre ad lehetőséget.
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Módosítás 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Irányelvtervezet
8 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

8a. cikk

Megelőzés, tájékoztató kampányok és 
képzés

1. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak a személyek elleni erőszak 
megakadályozására.
2. A tagállamok megfelelő lépéseket 
tesznek az európai védelmi határozat 
kibocsátásának lehetőségével kapcsolatos 
tudatosság fokozása, valamint az erőszak 
áldozatává válás kockázatának 
csökkentése érdekében, többek között 
tájékoztató és tudatosságfokozó 
kampányok, kutatási és képzési 
programok, az elkövető számára hozott 
megelőzési és rehabilitációs intézkedések 
révén, adott esetben a civil társadalom 
szervezeteivel együttműködve.
3. A tagállamok előmozdítják az 
igazságügyi hatóságok és más, az 
áldozatokkal és lehetséges áldozatokkal 
várhatóan kapcsolatba kerülő, 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres képzését, annak érdekében, 
hogy ezek képesek legyenek megfelelő 
segítséget nyújtani.
4. A Bizottság és a tagállamok 
intézkedéseket fogadnak el egy közös és 
ingyenes telefonszám bevezetésére, hogy a 
nemi indíttatású erőszak áldozatainak 
tájékoztatást és támogatást nyújthassanak. 

Or. es
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Módosítás 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Irányelvtervezet
9 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az európai védelmi határozat 
elismerésének megtagadását minden 
esetben meg kell indokolni.

(1) Az európai védelmi határozat 
elismerésének megtagadását minden 
esetben meg kell indokolni. Az elismerés 
megtagadása előtt a védett személyt meg 
kell hallgatni.

Or. es

Módosítás 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) az európai védelmi határozat hiányos 
vagy a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága által megállapított 
határidőn túl állították ki;

a) az európai védelmi határozat ismételten
hiányos, eljárási okok miatt visszaküldték
vagy a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága által megállapított
ésszerű határidőn túl állították ki;

Or. es

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

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) az európai védelmi határozat hiányos
vagy a végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága által megállapított 
határidőn túl állították ki;

a) az európai védelmi határozat hiányos és
a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága által megállapított ésszerű
határidőn túl állították ki;
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Or. en

Módosítás 197
Manfred Weber

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

da) a védelmi intézkedés olyan 
cselekményhez kapcsolódik, amely a 
végrehajtó állam joga szerint nem 
minősül bűncselekménynek;

Or. de

Indokolás

Olyan magatartás esetében, amely nem vezetne büntetőeljáráshoz a végrehajtó államban, 
nincs eljárási kötelezettség.  

Módosítás 198
Manfred Weber

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

db) a végrehajtó állam nemzeti joga nem 
rendelkezik védelmi intézkedések 
meghozataláról a büntetőeljárások 
keretében;  

Or. de
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Módosítás 199
Manfred Weber

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

dc) a veszélyeztető személy azon 
cselekménye vagy magatartása 
tekintetében, mellyel kapcsolatban a 
védelmi intézkedést elfogadták, a 
végrehajtó állam joga szerint a 
büntethetőség elévült, amennyiben a 
cselekmény vagy magatartás nemzeti joga 
szerint a hatáskörébe tartozik;

Or. de

Módosítás 200
Manfred Weber

Irányelvtervezet
9 cikk – 2 bekezdés – d d pont (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

dd) a védelmi intézkedés olyan 
bűncselekményre vonatkozik, amely a 
végrehajtó állam joga szerint úgy 
tekintendő, mintha azt teljes egészében 
vagy jelentős részben a végrehajtó állam 
területén követték volna el.

Or. de
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Módosítás 201
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3a) Amennyiben a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága 
megtagadja az európai védelmi határozat 
elismerését a (2) bekezdés a) és b) 
pontjában említett okok egyikére 
hivatkozva, annak azonnal és hivatalból 
érthető és egyértelmű útmutatást kell 
biztosítania a kibocsátó állam hatóságai, 
valamint a védett személy vagy jogi 
képviselője, gondnoka vagy gyámja 
számára arról, hogy hogyan folyamodhat 
jogorvoslatért vagy fellebbezhet az 
elutasítás ellen.

Or. en

Indokolás

Amennyiben rendelkezésre áll, a jogorvoslatot a kibocsátó hatóságok és a védett személy 
számára is be kell mutatni, közvetlenül a megtagadás után, még mielőtt a védett személyt 
tájékoztatnák a veszélyeztető személy elleni új bírósági eljárásnak a végrehajtó államban 
történő elindításával kapcsolatos lehetőségeiről. Ez a bekezdés átkerült a 9. cikkbe, mivel 
alkalmazása az ebben a cikkben meghatározott megtagadás egyenes következménye.

Módosítás 202
Manfred Weber

Irányelvtervezet
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3a) Amennyiben a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága a (2) 
bekezdésben meghatározott indokok 
valamelyikével megtagadja az európai 
védelmi határozat elismerését, adott 
esetben tájékoztatnia kell a védett személyt 
annak lehetőségéről, hogy saját nemzeti 
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joga szerinti büntető- vagy polgárjogi 
védelmi intézkedés elfogadását kérje.

Or. de

Indokolás

Az alkalmazási körnek a büntetőjogi védelmi intézkedésekre való korlátozására vonatkozó 
kiegészítő intézkedés.

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

Irányelvtervezet
9 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

9a. cikk

Felülvizsgálati kérelem
Az áldozat, akinek európai védelmi 
határozatra irányuló kérelmét 
megtagadták, felülvizsgálatot kérhet.

Or. en

Módosítás 204
Manfred Weber

Irányelvtervezet
9 a cikk (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

9a. cikk

Irányadó jog és hatáskör a végrehajtó 
államban

1. A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága az európai védelmi 
határozat elismerését követően 
hatáskörrel rendelkezik intézkedések 
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elfogadására és végrehajtására ezen 
államban. A 8. cikk (1) bekezdésében 
előírt határozat elfogadására és 
végrehajtására a végrehajtó állam jogát 
kell alkalmazni, beleértve a végrehajtó 
államban az európai védelmi határozattal 
kapcsolatban elfogadott határozat elleni 
jogorvoslatokra vonatkozó szabályokat is. 
2. Az európai védelmi határozat 
elismerését követően a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által 
meghozott egy vagy több intézkedés 
megsértése esetén az említett hatóság 
hatáskörrel rendelkezik: 
a) az ilyen intézkedés megsértése miatt 
büntetőjogi szankciókat, valamint 
bármilyen más intézkedést alkalmazni, 
amennyiben ez a végrehajtó állam joga 
szerint bűncselekmény; 
b) a jogsértéssel kapcsolatban bármilyen 
nem büntetőjogi határozatot hozni;
c) meghozni bármilyen sürgős és 
ideiglenes intézkedést a jogsértés 
megszüntetése érdekében, adott esetben a 
kibocsátó államban hozott későbbi 
határozat elfogadásáig.

Or. de

Indokolás

A hatáskörrel és az alkalmazandó jogszabállyal kapcsolatos átfogó és koherens 
rendelkezések; hangsúlyozva a végrehajtó állam hatáskörét.

Módosítás 205
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

a) a védelmi intézkedés meghosszabbítása, 
felülvizsgálata és visszavonása;

a) az európai védelmi határozat alapjául 
szogáló védelmi intézkedés, valamint 
ennek folytán az európai védelmi 
határozat meghosszabbítása, 
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felülvizsgálata, módosítása és 
visszavonása;

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy az ebben a cikkben biztosított kizárólagos hatáskör az eredeti védelmi 
intézkedésre vonatkozik, nem pedig a végrehajtó állam által hozott intézkedésre.

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

Irányelvtervezet
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1a) Amennyiben az áldozat elhagyja a 
végrehajtó államot és visszatér a kibocsátó 
államba, a kibocsátó állam továbbra is 
biztosítja az áldozatnak azokat a védelmi 
intézkedéseket, amelyeket az az állam 
előzőleg előírt.

Or. en

Módosítás 207
Manfred Weber

Irányelvtervezet
10 cikk – 3 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3) Ha a 2008/947/IB tanácsi 
kerethatározat 2. cikkében meghatározott 
ítéletet vagy a 2009/829/IB tanácsi 
kerethatározat 4. cikkében meghatározott, 
felügyeleti intézkedéseket elrendelő 
határozatot már továbbították egy másik 
tagállamnak, a későbbi határozatokat az 
említett kerethatározatok rendelkezéseinek 
megfelelően kell meghozni.

(3) Ha a 2008/947/IB tanácsi 
kerethatározat 2. cikkében meghatározott 
ítéletet vagy a 2009/829/IB tanácsi 
kerethatározat 4. cikkében meghatározott, 
felügyeleti intézkedéseket elrendelő 
határozatot már továbbították vagy az 
európai védelmi határozat kibocsátását 
követően továbbítják egy másik 
tagállamnak, a későbbi határozatokat az 
említett kerethatározatok rendelkezéseinek 
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megfelelően kell meghozni.

Or. de

Módosítás 208
Manfred Weber

Irányelvtervezet
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3a) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága haladéktalanul 
tájékoztatja a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatóságát minden, 
az (1) bekezdéssel összhangban hozott 
határozatról.

Or. de

Módosítás 209
Manfred Weber

Irányelvtervezet
10 cikk – 3 b bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3b) Amennyiben a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) 
bekezdés a) pontjával összhangban 
visszavonta az európai védelmi 
határozatot, a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága, amint a 
kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága erről szabályszerűen 
tájékoztatja, megszünteti a 8. cikk (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
intézkedéseket.

Or. de
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Módosítás 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
10 cikk – 3 c bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3c) Amennyiben a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) 
bekezdés a) pontjával összhangban 
módosította az európai védelmi 
határozatot, a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága szükség 
szerint:
a) a 8. cikkel összhangban eljárva 
megváltoztatja az európai védelmi 
határozat alapján hozott intézkedéseket;
b) megtagadja a módosított kötelezettség 
vagy tilalom végrehajtását, amennyiben az 
nem tartozik a 4. cikkben említett 
kötelezettségek vagy tilalmak körébe, nem 
tartja tiszteletben az áldozat kívánságait, 
vagy ha összeegyeztethetetlen az emberi 
jogok európai egyezményével (EJEE), 
illetve ha a 6. cikkel összhangban az 
európai védelmi határozattal együtt 
továbbított információ nem teljes, és azt a 
végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága által a 8. cikk (2a) bekezdése 
alapján megállapított határidőben nem 
szolgáltatták.

Or. en

Indokolás

A tervezet lehetővé teszi, hogy a kibocsátó állam megváltoztassa a védelmi határozatot, és 
megköveteli a végrehajtó államtól, hogy elvégezze ugyanezt a változtatást. Habár az áldozat 
az eljárás kezdetén úgy dönt, hogy EPO-t kér, nincs biztosíték arra, hogy a felülvizsgált 
változatot fogja kérni. Ezen a pontot meg kell, hogy legyen a választási lehetősége (és a 
végrehajtó államot nem lehet kötelezni, hogy egy olyan határozatot hajtson végre, amelyet az 
áldozat nem akar, és amely ellentétes lenne az EJEE biztosította jogokkal).
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Módosítás 211
Manfred Weber

Irányelvtervezet
10 cikk – 3 c bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3c) Amennyiben a kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) 
bekezdés a) pontjával összhangban 
módosította az európai védelmi 
határozatot, a végrehajtó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága szükség 
szerint:
a) a 8. cikkel összhangban eljárva 
megváltoztatja az európai védelmi 
határozat alapján hozott intézkedéseket; 
vagy
b) megtagadja a módosított kötelezettség 
vagy tilalom végrehajtását, amennyiben az 
nem tartozik a 2. cikkben említett 
kötelezettségek vagy tilalmak körébe, 
illetve ha a 7. cikkel összhangban az 
európai védelmi határozattal együtt 
továbbított információ nem teljes, és azt a 
végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága által a 8. cikk (2a) bekezdése 
alapján megállapított határidőben nem 
szolgáltatták.

Or. de

Módosítás 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A kezdeményezés szövege Módosítás

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező 
hatósága visszavonhatja az európai 
védelmi határozat elismerését, ha 
bizonyíték van rá, hogy a védett személy 
véglegesen elhagyta a végrehajtó állam 

(1) A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága megszüntetheti az 
európai védelmi határozat végrehajtására 
hozott intézkedéseket:
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területét.
a) amennyiben az áldozat a védelmi 
intézkedés megszüntetését kéri, illetve ha 
a védelmi intézkedés megszüntetése 
szükséges az EJEE értelmében történő 
bármilyen személyi jog védelméhez;

Or. en

Indokolás

A fentiekhez fűzött indokláshoz hasonlóan  ; az áldozat megváltoztathatja véleményét, és a 
továbbiakban nem kéri a védelmi határozatot (pl. kibékül volt partnerével és újra vele akar 
élni). Ilyenkor a végrehajtó államnak képesnek kell lennie a határozat megszüntetésére.

Módosítás 213
Manfred Weber

Irányelvtervezet
11 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

11. cikk
Az európai védelmi határozat elismerése 

visszavonásának ó indokai

törölve

A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága visszavonhatja az 
európai védelmi határozat elismerését, ha 
bizonyíték van rá, hogy a védett személy 
véglegesen elhagyta a végrehajtó állam 
területét.

Or. de
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Módosítás 214
Manfred Weber

Irányelvtervezet
11 a cikk (új) 

A kezdeményezés szövege Módosítás

11a. cikk
Az európai védelmi határozat alapján 
hozott intézkedések megszüntetésének 

indokai
1. A végrehajtó állam határkörrel 
rendelkező hatósága megszüntetheti az 
európai védelmi határozat végrehajtására 
hozott intézkedéseket:
a) amennyiben alapos indokkal 
feltételezhető, hogy a védett személy nem 
lakik vagy tartózkodik a végrehajtó állam 
területén, vagy véglegesen elhagyta azt;
b) amennyiben az európai védelmi 
határozat végrehajtására hozott 
intézkedések saját joga szerinti maximális 
időtartama letelt;
c) a 10. cikk (3c) bekezdésének b) 
pontjában foglalt esetben;
d) amennyiben a 2008/947/IB tanácsi 
kerethatározat 2. cikkében meghatározott 
ítéletet vagy a 2009/829/IB tanácsi 
kerethatározat 4. cikkében meghatározott, 
felügyeleti intézkedéseket elrendelő 
határozatot az európai védelmi határozat 
elismerését követően továbbítják a 
végrehajtó államnak.
2. A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága haladéktalanul 
tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát az ilyen 
határozatról.
3. Az intézkedések (1) bekezdés b) pontja 
szerinti megszüntetése előtt a végrehajtó 
állam hatáskörrel rendelkező hatósága 
felhívhatja a kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságát, hogy adjon 
tájékoztatást arról, hogy a konkrét eset 
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körülményei alapján szükséges-e az 
európai védelmi határozat által biztosított 
védelem fenntartása. A kibocsátó állam 
hatáskörrel rendelkező hatósága 
haladéktalanul válaszol az ilyen 
kérelemre.

Or. de

Indokolás

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának több lehetősége van a cselekvésre;  
az EU más jogszabályaival való összeegyeztethetőség biztosítása érdekben.

Módosítás 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Irányelvtervezet
12 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az európai védelmi határozatot
haladéktalanul el kell ismerni.

(1) Az európai védelmi határozatot 20 
napon belül végre kell hajtani. A védett 
személyt tájékoztatják a végrehajtási idő 
hosszáról.

Or. en

Módosítás 216
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
12 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az európai védelmi határozatot
haladéktalanul el kell ismerni.

(1) Az európai védelmi határozatot
maximum tizenöt napon belül el kell 
ismerni.

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

Irányelvtervezet
12 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az európai védelmi határozatot
haladéktalanul el kell ismerni.

(1) Az európai védelmi határozatot
maximum 20 napon belül végre kell
hajtani, az egyéni esetek sürgősségétől 
függően.

Or. en

Indokolás

Az irányelv alkalmazása olyan helyzetekre is kiterjed, amelyekben a védett személy egy másik 
országot szeretne meglátogatni még 20 napnál is rövidebb időre. A késedelem elkerülése 
érdekében pontos időhatár megszabásával biztosítanunk kell, hogy a tagállamok szükség 
esetén azonnal tudjanak cselekedni.

Módosítás 218
Salvatore Iacolino

Irányelvtervezet
12 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az európai védelmi határozatot 
haladéktalanul el kell ismerni.

(1) Az európai védelmi határozatot 
haladéktalanul, de mindenképpen 15 
napon belül végre kell hajtani, és a 
végrehajtást megelőző időszakban a védett 
személyt a szükséges védelemben kell 
részesíteni.

Or. it
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Módosítás 219
Marina Yannakoudakis

Irányelvtervezet
12 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az európai védelmi határozatot 
haladéktalanul el kell ismerni.

(1) Az európai védelmi határozatot 
haladéktalanul el kell ismerni, kivéve a 
szükséghelyzeteket, utazást vagy halált.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az áldozatok utazhassanak és váratlan utazás esetén mozgásukban ne legyenek 
korlátozottak. 

Módosítás 220
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) A hatáskörrel rendelkező hatóságok a 
határozathozatal napján tájékoztatják az 
érintett személyeket, hogy az európai 
védelmi határozatot elismerték vagy 
megtagadták.

Or. es

Módosítás 221
Manfred Weber

Irányelvtervezet
13 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

13. cikk törölve
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Irányadó jog
A végrehajtó állam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának ezen irányelv 
értelmében hozott határozataira a 
végrehajtó állam nemzeti joga az 
irányadó.

Or. de

Módosítás 222
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
egy európai statisztika összeállítása 
érdekében adatot cserélnek, amelyek 
legalább az alábbi információkat 
tartalmazzák: kibocsátott határozatok 
száma, elismert és megtagadott 
határozatok, az elismerés 
megtagadásának oka, az elfogadott 
védelmi intézkedések típusa, a 
veszélyeztető személyek száma, valamint 
ezen irányelv hatása a bűnmegelőzésre és 
azon bűncselekmények gyakoriságára, 
amelyeket a védelmi határozatok 
hivatottak megelőzni, különös tekintettel a 
szexuális bűncselekményekre és a nők 
elleni erőszakos cselekményekre. A 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete felelős e statisztikák és a 
vonatkozó mutatók összeállításáért, 
valamint ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított két éven belül összehasonlító 
tanulmányt készít a védelmi intézkedések 
jogállásáról a tagállamokban.

Or. es
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Módosítás 223
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
14 cikk – 2 b bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2b) A tagállamok és a Bizottság közösen 
munkálkodnak egy egész Európát átfogó, 
az európai védelmi határozatra és annak 
hatályára irányuló oktatási és 
tájékoztatási kampány lefolytatásán.  A 
kampány elsősorban az igazságügyi 
hatóságokra, a jogi szakemberekre és a 
bűnüldöző hatóságokra összpontosít, 
általánosságban véve pedig mindazon 
közszolgáltatásokra, különösen szociális 
szolgáltatásokra, amelyek a védelmi 
határozatokkal megelőzendő 
problémákkal foglalkoznak. A 
nyilvánosság számára a tudatosság 
fokozására szolgáló kampányokat is 
indítanak.

Or. es

Módosítás 224
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
16 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az európai védelmi határozatot le kell 
fordítani a végrehajtó állam hivatalos 
nyelvére, illetve hivatalos nyelveinek 
egyikére.

Az európai védelmi határozatot le kell 
fordítani a végrehajtó állam hivatalos 
nyelvére, valamint a védett személy 
és/vagy a veszélyeztető személy által 
megkívánt nyelvre, ha a személy lakhelye 
olyan régióban vagy területen található, 
amelynek jogilag elismert hivatalos
nyelvei nem egyeznek meg a tagállam 
hivatalos nyelveivel.

Or. es
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Módosítás 225
Norica Nicolai

Irányelvtervezet
16 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) Az európai védelmi határozatot le kell 
fordítani a végrehajtó állam hivatalos 
nyelvére, illetve hivatalos nyelveinek 
egyikére. Bármely tagállam ezen irányelv 
elfogadásakor vagy egy későbbi 
időpontban a Tanács Főtitkárságán letétbe 
helyezett nyilatkozatban kijelentheti, hogy 
kész elfogadni a határozatot az Unió 
intézményeinek más hivatalos nyelvén, 
illetve nyelvein készült fordításban is.

(1) Az európai védelmi határozatot le kell 
fordítani a végrehajtó állam hivatalos
nyelveire és a kibocsátó állam hivatalos 
nyelveire, valamint a védett személy, 
illetve jogilag kinevezett gondnoka vagy 
gyámja nyelvére, amennyiben az nem 
egyezik meg a hivatalos nyelvekkel.  
Bármely tagállam ezen irányelv 
elfogadásakor vagy egy későbbi 
időpontban a Tanács Főtitkárságán letétbe 
helyezett nyilatkozatban kijelentheti, hogy 
kész elfogadni a határozatot az Unió 
intézményeinek hivatalos nyelvein készült 
fordításban, valamint a valamelyik 
államban jelen lévő bármilyen jelentős 
kisebbség nyelvein is.

Or. en

Módosítás 226
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
16 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az európai védelmi határozatot le kell 
fordítani a végrehajtó állam hivatalos 
nyelvére, illetve hivatalos nyelveinek 
egyikére.

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel 
rendelkező hatósága lefordíttatja az 
európai védelmi határozatot a végrehajtó 
állam hivatalos nyelvére, illetve hivatalos 
nyelveinek egyikére.

Or. en
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Indokolás

A dokumentumokat le kell fordítani, mielőtt azokat a végrehajtó hatóságoknak megküldik. A 
17. cikk szabályozza az EPO költségeit, amelyeket a végrehajtó állam visel, kivéve azokat, 
amelyek a kibocsátó állam területén merülnek fel. 

Módosítás 227
Heidi Hautala

Irányelvtervezet
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(2a) Abban az esetben, ha a védett személy 
nem érti kellőképpen a kibocsátó állam 
vagy a végrehajtó állam hivatalos nyelvét 
vagy nyelveit, az azon állam vagy azon 
államok hatáskörrel rendelkező hatóságai 
által a védett személy számára nyújtott 
vonatkozó tájékoztatást és dokumentációt 
le kell fordítani a személy által 
megfelelően értett nyelvre.

Or. en

Indokolás

A megfelelő fordítás fontos a védett személynek. Bár a fordításra vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok valószínűleg ennél magasabb standardot biztosítanak, egy minimumzáradék 
helyénvaló ebben az összefüggésben.

Módosítás 228
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
17 cikk

A kezdeményezés szövege Módosítás

Az ezen irányelv alkalmazásából eredő 
költségeket a végrehajtó állam viseli a 
kizárólag a kibocsátó állam területén 
felmerülő költségek kivételével.

Az ezen irányelv alkalmazásából eredő 
költségeket a végrehajtó állam viseli a 
kizárólag a kibocsátó állam területén 
felmerülő költségek kivételével. A védelmi 
határozattal védett személyt semmiképpen 
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sem kötelezik az európai védelmi 
határozat végrehajtásával járó szokásos 
adminisztratív díjakon túl felmerülő 
költségek megtérítésére. A határozattal 
kapcsolatos adminisztratív eljárásokat 
sem kell indítania a végrehajtó államban.

Or. es

Módosítás 229
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A kezdeményezés szövege Módosítás

(3a) Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője az ezen irányelv 
hatálybalépését követő három éven belül 
tanulmányt nyújt be a jogi lehetőségekről, 
prioritásokról és a harmadik országokkal 
történő megállapodások aláírása céljából 
követendő stratégiákról az európai 
védelmi határozat hatályának ezen 
országokra történő kiterjesztése 
érdekében.

Or. es

Módosítás 230
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvtervezet
20 cikk – 1 bekezdés

A kezdeményezés szövege Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamoktól a 19. cikk
(2) bekezdésével összhangban kapott 
információk alapján …-ig jelentést készít.

(1) A Bizottság éves jelentést készít a
védelmi határozatoknak való megfelelőség 
szintjéről, amelyet a 14. cikk (3) 
bekezdésével és a 19. cikk (2) 
bekezdésével összhangban benyújt a 
Parlamentnek. Az így összegyűjtött 
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adatokat a Bizottság ….*-ig bezárólag 
jelentésben továbbítja a Tanácsnak, 
amelyben értékeli:

–––––––––––––––––
* HL: kérem, illessze be az időpontot, amely 
megfelel az ezen irányelv hatálybalépését követő 
négy évnek

Or. es


