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Pakeitimas 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktyvos projektas
-1 nurodomoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį,

Or. en

Pakeitimas 90
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
-1 nurodomoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį,

Or. fr

Pakeitimas 91
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
-1 nurodomoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 3 dalį, kurioje 
Sąjunga įpareigojama pasiūlyti savo 
piliečiams „vidaus sienų neturinčią 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, 
kurioje laisvas asmenų judėjimas 
užtikrinamas kartu taikant atitinkamas 
[...] nusikalstamumo prevencijos bei kovos 
su juo priemones“,
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Or. es

Pagrindimas

Taip užtikrinamas geresnis apsaugos orderio teisinis pagrindas. 82 straipsnio 1 dalyje 
aprašyta teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sistema yra daugelio orderio 
išdavimo procedūros techninių prieštaravimų šaltinis. Parlamento teisės tarnybų atliktas 
tyrimas rodo, kad šis straipsnis, kuriame raginama gerbti ir saugoti pagrindines teises, būtų 
geresnis pagrindas siekiant, kad apsaugos orderiai būtų nedelsiant veiksmingai pripažinti 
visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 92
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal ES sutarties 3 straipsnio 2 dalį 
„Sąjunga savo piliečiams siūlo vidaus 
sienų neturinčią laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų 
judėjimas užtikrinamas kartu taikant 
atitinkamas išorės sienų kontrolės, 
prieglobsčio suteikimo, imigracijos ir 
nusikalstamumo prevencijos bei kovos su 
juo priemones.“

Or. fr

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

Direktyvos projektas
4 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(4) 2006 m. vasario 2 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl esamos kovos 
su smurtu prieš moteris padėties ir ateities 
veiksmų valstybėms narėms 
rekomenduojama parengti bet kokio 
smurto prieš moteris visiškai 
netoleruojančią politiką ir jos raginamos 

(4) 2009 m. lapkričio 26 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl smurto prieš 
moteris panaikinimo1:
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imtis deramų priemonių siekiant užtikrinti 
geresnę aukų bei potencialių aukų apsaugą 
ir paramą joms.

a) teigiama, kad pagal JT Pekino veiksmų 
platformą smurtas prieš moteris 
apibrėžiamas kaip bet koks smurtinis 
veiksmas lyties pagrindu, kuriuo moteriai 
padaroma ar gali būti padaryta fizinė, 
seksualinė arba psichologinė žala ar 
sukeltos kančios, įskaitant grasinimus 
atlikti tokius veiksmus, prievartą arba 
savavališką laisvės atėmimą;
b) teigiama, kad pagal JT Pekino veiksmų 
platformą smurtas prieš moteris yra 
istoriškai nelygių moterų ir vyrų galios 
santykių išraiška;
c) valstybės narės raginamos patobulinti 
nacionalinius kovos su smurtu prieš 
moteris teisės aktus ir politiką ir imtis 
kovos su smurtu prieš moteris veiksmų, 
visų pirma, taikyti prevencijos priemones, 
ir Sąjunga raginama užtikrinti visoms 
nukentėjusioms nuo smurto aukoms teisę 
gauti pagalbą ir paramą. 2010 m. 
vasario 10 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų lygybės 
Europos Sąjungoje (2009 m.)2 pritariama 
Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos 
pasiūlymams įvesti Europos 
nukentėjusiųjų apsaugos orderį ir įsteigti 
bendrą visai Europos Sąjungai pagalbos 
nukentėjusiesiems telefono numerį.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.

Or. en



PE445.751v01-00 6/87 AM\824371LT.doc

LT

Pakeitimas 94
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
4 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(4) 2006 m. vasario 2 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl esamos kovos 
su smurtu prieš moteris padėties ir ateities 
veiksmų valstybėms narėms 
rekomenduojama parengti bet kokio 
smurto prieš moteris visiškai 
netoleruojančią politiką ir jos raginamos 
imtis deramų priemonių siekiant užtikrinti 
geresnę aukų bei potencialių aukų 
apsaugą ir paramą joms.

(4) 2009 m. lapkričio 26 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl smurto prieš 
moteris panaikinimo valstybės narės 
raginamos parengti išsamias nacionalines 
veiksmų programas, kad būtų panaikintas 
bet koks smurtas prieš moteris, įskaitant 
moterų lytinių organų žalojimą, 
vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės, 
prekybą žmonėmis, šeiminį smurtą, ir –
imtis konkrečių priemonių, kad smurtas 
dėl lyties būtų pripažintas nusikaltimu. 
Nacionaliniuose veiksmų planuose taip 
pat turėtų būti numatyti veiksmai, kad 
būtų sukurtas veiksmingas statistikos 
duomenų apie smurtą dėl lyties rinkimo 
metodas.

Or. en

Pakeitimas 95
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
4 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(4) 2006 m. vasario 2 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl esamos kovos 
su smurtu prieš moteris padėties ir ateities
veiksmų valstybėms narėms 
rekomenduojama parengti bet kokio 
smurto prieš moteris visiškai 
netoleruojančią politiką ir jos raginamos 
imtis deramų priemonių siekiant užtikrinti 
geresnę aukų bei potencialių aukų apsaugą 
ir paramą joms.

(4) 2006 m. vasario 2 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl esamos kovos 
su smurtu prieš moteris padėties ir ateities 
veiksmų valstybėms narėms 
rekomenduojama parengti bet kokio 
smurto prieš moteris visiškai 
netoleruojančią politiką ir jos raginamos 
imtis deramų priemonių siekiant užtikrinti 
geresnę aukų bei potencialių aukų apsaugą 
ir paramą joms, kurios taip pat turėtų 
apimti prevencinius veiksmus, kad 
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asmenų, kuriems bet kokia forma 
grasinama, prie kurių priekabiaujama ir 
kurie persekiojami , fiziniam bei 
psichiniam neliečiamumui ir orumui 
nebūtų keliamas pavojus.

Or. es

Pakeitimas 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Direktyvos projektas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant nustatyti smurto priežastis ir 
sustiprinti nukentėjusiųjų apsaugą būtina 
turėti palyginamus statistikos duomenis, 
susijusius su smurtu Sąjungoje. Šiuo 
tikslu valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis, susijusius su prašytų išduoti, 
išduotų ir įvykdytų Europos apsaugos 
orderių skaičiumi ir duomenis apie 
priimtų apsaugos priemonių pažeidimus, 
taip pat informaciją apie nusikaltimų 
pobūdį, pvz., šeiminį smurtą, prievartines 
santuokas, moterų išorinių lytinių organų 
žalojimą, smurtą dėl garbės, prievartą 
prieš vyresnio amžiaus žmones, 
persekiojimą ir priekabiavimą bei kitokio 
pobūdžio smurtą dėl lyties. Be to, taip pat 
renkant duomenis reikėtų įtraukti 
duomenis apie terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo aukas ir visi duomenys 
turėtų būti diferencijuojami pagal lytį ir 
kasmet perduodami Komisijai ir Europos 
Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 97
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Carmen Romero, Silvia Costa

Direktyvos projektas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant nustatyti smurto priežastis ir 
sustiprinti aukų apsaugą būtina turėti 
palyginamus statistikos duomenis, 
susijusius su smurtu Sąjungoje. Šiuo 
tikslu valstybės narės turėtų rinkti 
duomenis, susijusius su prašytų išduoti, 
išduotų ir įvykdytų Europos apsaugos 
orderių skaičiumi, ir duomenis apie 
priimtų apsaugos priemonių pažeidimus, 
taip pat informaciją apie nusikaltimų 
pobūdį, pvz., šeiminį smurtą, prievartines 
santuokas, moterų išorinių lytinių organų 
žalojimą, smurtą dėl garbės, persekiojimą 
ir priekabiavimą bei kitokio pobūdžio 
smurtą dėl lyties. Taip pat turėtų būti 
renkami duomenys apie terorizmo ir 
organizuoto nusikalstamumo aukas ir visi 
duomenys turėtų būti diferencijuojami 
pagal lytį bei perduodami Eurojustui ir 
Europos Komisijai. Naudodamasi šiais 
duomenimis Komisija turėtų parengti 
metinę ataskaitą ir pateikti ją Parlamentui 
bei nacionaliniams parlamentams. 

Or. es

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

Direktyvos projektas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(4a) Kas ketvirtas Europos gyventojas 
tampa nusikaltimo auka, 90 proc. 
apsaugos orderių išduodama bylose dėl 
smurto dėl lyties ir daugiau kaip 100 000 
ES gyvenančių moterų taikomi apsaugos 
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orderiai.

Or. en

Pakeitimas 99

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

Direktyvos projektas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(6a) Ši direktyva turėtų būti taikoma ne 
tik smurto dėl lyties aukoms, bet ir visiems 
nukentėjusiesiems nuo kito asmens veikos 
ar elgesio, kuris kokiu nors būdu gali kelti 
pavojų jų gyvybei, neliečiamumui, orumui 
ar asmens laisvei. Priemonėmis, kurių 
buvo imtasis pagal šią direktyvą, turėtų 
būti taip pat siekiama užkirsti kelią 
persekiojimui bet kokia forma, 
pagrobimui, persekiojimui ir kitų formų 
netiesioginei prievartai.  Šiomis 
priemonėmis turėtų būti siekiama užkirsti 
kelią bet kokioms naujoms 
nusikalstamoms veikoms ir sušvelninti 
ankstesnių veikų padarinius bei poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome išbraukti paskutinį sakinį iš pranešėjo pasiūlyto 5 pakeitimo: „Ši direktyva skirta 
taikyti apsaugos priemonėms, kurios priimtos nusikaltimų aukoms arba galimoms aukoms 
apsaugoti“, nes galimos aukos sąvoka nėra apibrėžta ir gali būti laisvai interpretuojama.
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Pakeitimas 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktyvos projektas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(6a) Ši direktyva taikoma apsaugos 
priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti 
asmenį nuo kito asmens veikos ar elgesio, 
kuris kokiu nors būdu gali kelti pavojų jo 
gyvybei, fiziniam ar psichiniam 
neliečiamumui ir orumui, asmens laisvei 
arba lytiniam neliečiamumui, pvz., 
užkertant kelią persekiojimui bet kokia 
forma, užkertant kelią pagrobimui, 
persekiojimui ir kitų formų netiesioginei 
prievartai, ir siekiama išvengti naujų 
nusikalstamų veikų arba sumažinti 
ankstesnių nusikalstamų veikų 
padarinius. Svarbu pabrėžti, kad ši 
direktyva taikoma apsaugos priemonėms, 
kuriomis siekiama apsaugoti visus 
nukentėjusiuosius, o ne tik smurto dėl 
lyties aukas. Šią direktyvą siekiama taikyti 
apsaugos priemonėms, kurios suteikiamos 
nusikaltimų aukoms arba galimoms 
aukoms. Valstybėse narėse yra įvairių tipų 
smurto prieš moteris, kuris skiriasi 
atsižvelgiant į kultūrines tradicijas, etninę 
kilmę, mentalitetą ir socialinę kilmę.

Or. en

Pakeitimas 101
Heidi Hautala 

Direktyvos projektas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(6a) Ši direktyva taikoma apsaugos 
priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti 
asmenį nuo kito asmens veikos ar elgesio, 
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kuris kokiu nors būdu gali kelti pavojų jo 
gyvybei, fiziniam ar psichiniam 
neliečiamumui ir orumui arba lytiniam 
neliečiamumui (pvz., užkertant kelią 
persekiojimui bet kokia forma), taip pat 
nuo veikos ar elgesio, kuriuo keliamas 
pavojus asmens laisvei (pvz., užkertant 
kelią pagrobimui, persekiojimui ir kitų 
formų netiesioginei prievartai), ir 
siekiama išvengti naujų nusikalstamų 
veikų arba sušvelninti ankstesnių 
nusikalstamų veikų padarinius. Svarbu 
pabrėžti, kad ši direktyva taikoma 
apsaugos priemonėms, kuriomis siekiama 
apsaugoti visus nukentėjusiuosius, o ne 
tik smurto dėl lyties aukas. Šią direktyvą 
siekiama taikyti apsaugos priemonėms, 
kurios suteikiamos nusikaltimų aukoms 
arba asmenims, kurie teismo ar jį 
atitinkančios valdžios institucijos 
sprendimu pripažinti potencialiomis 
būsimų nusikaltimų ar žinomo pavojų 
keliančio asmens ar asmenų kitų 
pavojingų veikų aukomis.

Or. en

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

Direktyvos projektas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(6b) Valstybės narės taip pat turėtų 
palengvinti Europos apsaugos orderio 
išdavimą, siekdamos apsaugoti šeimos 
narius, gyvenančius kartu su 
nukentėjusiuoju, kuriam jau išduotas 
Europos apsaugos orderis.

Or. en
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Pagrindimas

Įsivaizduokime tokią situaciją, kai nukentėjusiojo, kuriam išduotas apsaugos orderis, vienam 
šeimos nariui jau taikomos nacionalinės apsaugos nuo to paties nusikaltėlio priemonės.  Jei 
šeimos narys nori persikelti gyventi į tą pačią vietą, kaip ir nukentėjusysis, valdžios 
institucijos, spręsdamos Europos apsaugos orderio išdavimo klausimą, turėtų atsižvelgti į 
šeimos nario santykį su nukentėjusiuoju.

Pakeitimas 103
Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
7 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užkirsti kelią naujam 
nusikaltimui prieš auką vykdančiojoje 
valstybėje, tai valstybei turėtų būti 
suteiktas teisinis pagrindas pripažinti 
išduodančiosios valstybės anksčiau priimtą 
aukai palankų sprendimą, taip pat 
išvengiant būtinybės aukai pradėti naują 
procesą ar vėl pateikti įrodymų 
vykdančiojoje valstybėje, lyg išduodančioji 
valstybė nebūtų priėmusi sprendimo.

(7) Siekiant užkirsti kelią naujam 
nusikaltimui prieš auką vykdančiojoje 
valstybėje, tai valstybei turėtų būti 
suteiktas teisinis pagrindas pripažinti 
išduodančiosios valstybės anksčiau priimtą 
aukai palankų sprendimą, taip pat 
išvengiant būtinybės aukai pradėti naują 
procesą ar vėl pateikti įrodymų 
vykdančiojoje valstybėje, lyg išduodančioji 
valstybė nebūtų priėmusi sprendimo. 
Tačiau reikėtų pripažinti, kad valstybių 
narių baudžiamosios ir teisėkūros 
procedūros yra skirtingos.

Or. en

Pagrindimas

Visos valstybės narės turi skirtingas teismines sistemas ir valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė priimti Europos apsaugos orderį priimtiniausiu pagal jų teisės sistemą 
būdu.
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Pakeitimas 104
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(7a) Taikant šią direktyvą reikėtų atkreipti 
dėmesį į tai, jog viešosios institucijos turi 
įsipareigojimą užtikrinti, kad piliečiai 
galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis, 
kurias siekiama užtikrinti taikant Europos 
apsaugos orderį, kad suinteresuotiesiems 
subjektams nebūtų sukelta papildomų 
išlaidų, kad susijusios procedūros būtų 
kuo paprastesnės, o priemonės, susijusios 
su rizikos grupės asmenimis ir pavojų 
keliančiais asmenimis, – skaidrios.

Or. es

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

Direktyvos projektas
8 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma ir 
vykdoma taip, kad saugomas asmuo 
vykdančiojoje valstybėje gautų tokią pačią 
arba lygiavertę apsaugą, kokią jis būtų 
gavęs, jei apsaugos priemonė būtų buvusi 
priimta toje valstybėje ab initio, taigi 
vengiant diskriminavimo.

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma ir 
vykdoma taip, kad saugomas asmuo 
vykdančiojoje valstybėje gautų tokią pačią 
arba lygiavertę apsaugą, kokią jis būtų 
gavęs, jei apsaugos priemonė būtų buvusi 
priimta toje valstybėje ab initio, taigi 
vengiant diskriminavimo. Valstybės narės 
turėtų imtis priemonių, būtinų užtikrinti, 
kad saugomas asmuo, prašydamas išduoti 
Europos apsaugos orderį, nepatirtų 
finansinių išlaidų.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlome išbraukti žodžius „potenciali ar galima auka“, nes ši sąvoka nėra apibrėžta ir gali 
būti laisvai interpretuojama (pranešėjo 9 pakeitimas).

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

Direktyvos projektas
8 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma ir 
vykdoma taip, kad saugomas asmuo 
vykdančiojoje valstybėje gautų tokią pačią 
arba lygiavertę apsaugą, kokią jis būtų 
gavęs, jei apsaugos priemonė būtų buvusi 
priimta toje valstybėje ab initio, taigi 
vengiant diskriminavimo.

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma ir 
vykdoma taip, kad saugomas asmuo 
vykdančiojoje valstybėje gautų tokią pačią 
arba lygiavertę apsaugą, kokią jis būtų 
gavęs, jei apsaugos priemonė būtų buvusi 
priimta toje valstybėje ab initio, taigi 
vengiant diskriminavimo. Taigi 
vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija, vadovaudamasi nacionaline 
teise, priima bet kokias tinkamas 
priemones, kuriomis bus veiksmingai 
užtikrinta nuolatinė saugomo asmens 
apsauga vykdančiojoje valstybėje. 
Saugomas asmuo neturėtų patirti 
finansinių išlaidų, susijusių su Europos 
apsaugos orderio išdavimu.

Or. en

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

Direktyvos projektas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8a) Atsižvelgiant į tai, kad teisminės 
valstybių narių sistemos yra skirtingos, 
atrodo tikslinga valstybių narių 
bendradarbiavimo priemonėje pagal šią 
direktyvą numatyti daug lankstumo 
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galimybių. Gavusiai Europos apsaugos 
orderį vykdančiajai valstybei, kuri turi 
bendro pobūdžio įpareigojimą imtis 
veiksmų, turėtų būti leidžiama vykdyti šį 
orderį tokiu būdu, kuris yra tinkamiausias 
pagal jos teisės sistemą. 

Or. en

Pakeitimas 108
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8a) Atsižvelgiant į tai, kad teisminės 
valstybių narių sistemos yra skirtingos, 
atrodo tikslinga valstybių narių 
bendradarbiavimo priemonėje pagal šią 
direktyvą numatyti daug lankstumo 
galimybių. Gavusiai Europos apsaugos 
orderį vykdančiajai valstybei, kuri turi 
bendro pobūdžio įpareigojimą imtis 
veiksmų, turėtų būti leidžiama vykdyti šį 
orderį tokiu būdu, kuris yra tinkamiausias 
pagal jos teisės sistemą, ir siekiant 
užtikrinti saugomo asmens apsaugą imtis 
visų atitinkamų priemonių, kurios 
panašiu atveju užtikrintų tokį patį pagal 
nacionalinę teisę numatytą apsaugos lygį.
Tai gali reikšti, kad vykdančiojoje 
valstybėje priimta priemonė yra 
konceptualiai ir teisiškai nepriklausoma 
nuo pirminės apsaugos priemonės, kurios 
ėmėsi išduodančioji valstybė ir kuria 
grindžiamas Europos apsaugos orderis.

Or. {FR}fr

Pagrindimas

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 
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que la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour 
la victime", en lien avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'Etat d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection prévue 
par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne -
en lien avec l'amendement 52.

Pakeitimas 109
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8a) Reikėtų taip pat apsvarstyti, kokias 
teisės gynimo priemones turi turėtu 
saugomas asmuo, kuriam išduodančioji 
valstybė ar vykdančioji valstybė atsisakė 
išduoti ar taikyti Europos apsaugos orderį 
arba kuriam de facto nebuvo suteikta 
pakankama apsauga vykdančioje 
valstybėje dėl netinkamų vykdančiosios 
valstybės veiksmų gavus Europos 
apsaugos orderį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos saugomo asmens teisės gynimo priemonės tuo atveju, kai valdžios 
institucijos, prieštaraudamos šios direktyvos nuostatoms, nesuteikia jam priklausančias 
teises.

Pakeitimas 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Direktyvos projektas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8b) Įgyvendindamos šią direktyvą, 
valstybės narės turėtų svarstyti, ar 
nevertėtų nustatyti procedūrų, pagal 
kurias būtų suteikta galimybė, prieš 
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pripažįstant ir vykdant Europos apsaugos 
orderį, prireikus, išklausyti saugomą 
asmenį ir pavojų keliantį asmenį, taip pat 
apsvarstyti teisės gynimo priemones dėl 
sprendimų pripažinti ir vykdyti Europos 
apsaugos orderį.

Or. en

Pakeitimas 111
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8b) Vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija turėtų 
informuoti pavojų keliantį asmenį, 
išduodančiosios valstybės kompetentingą 
instituciją ir saugomą asmenį apie visas 
priemones, kurių imtasi remiantis 
Europos apsaugos orderiu. Pranešime 
pavojų keliančiam asmeniui reikėtų 
deramai atsižvelgti į saugomo asmens 
interesą, kad nebūtų atskleistas jo adresas 
arba kiti kontaktiniai duomenys. Šie 
duomenys pranešime turėtų būti 
nenurodyti, jei adresas ar kiti kontaktiniai 
duomenys nėra nurodyti įpareigojime ar 
draudime, pavojų keliančiam asmeniui 
nustatytame kaip vykdymo priemonė.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 112
Heidi Hautala 

Direktyvos projektas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(8b) Kad būtų užtikrintas sklandus šios 
direktyvos taikymas kiekvienu konkrečiu 
atveju, išduodančiosios ir vykdančiosios 
valstybių kompetentingos institucijos 
turėtų veikti pagal savo kompetenciją 
laikydamosi šios direktyvos nuostatų ir 
atsižvelgdamos į principą ne bis in idem.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant direktyvą nereikėtų pamiršti principo ne bis in idem. Tinkamas bendradarbiavimas, 
dalijimasis jurisdikcija ir dvigubo pavojaus situacijų vengimas yra vienas iš didžiausių šios 
direktyvos teisinių iššūkių.

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

Direktyvos projektas
10 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(10) Atitinkamais atvejais turėtų būti 
galima naudotis elektroninėmis 
priemonėmis, siekiant pagal nacionalinės 
teisės aktus ir procedūras praktikoje 
įgyvendinti taikant šią direktyvą 
patvirtintas priemones.

(10) Atitinkamais atvejais turėtų būti 
galima naudotis elektroninėmis 
priemonėmis, siekiant pagal nacionalinės 
teisės aktus ir procedūras praktikoje 
įgyvendinti taikant šią direktyvą 
patvirtintas priemones. Tačiau taip 
neturėtų būti sudaryta galimybė sukurti 
visų Europos Sąjungoje saugomų asmenų 
duomenų bazę, nes atsižvelgiant į 
kibernetinį nusikalstamumą, šie asmenys 
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taptų dar pažeidžiamesni.

Or. en

Pakeitimas 114
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
10 konstatuojamoji dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(10) Atitinkamais atvejais turėtų būti 
galima naudotis elektroninėmis 
priemonėmis, siekiant pagal nacionalinės 
teisės aktus ir procedūras praktikoje 
įgyvendinti taikant šią direktyvą 
patvirtintas priemones.

(10) Atitinkamais atvejais siekiant 
pagerinti atitikties šiai direktyvai lygį 
turėtų būti naudojamasi visomis 
įmanomomis techninėmis priemonėmis, 
kad būtų pagerinta rizikos grupės asmenų 
apsauga, nepažeidžiant kiekvienoje 
valstybėje narėje taikomų įstatymų bei 
procedūrų ir ES teisės aktų dėl duomenų 
apsaugos. Šios priemonės gali apimti 
telematikos prietaisus, kurie padeda 
nustatyti saugomų ar pavojų keliančių 
asmenų buvimo vietą, palengvina jų 
apsaugą ir stebėseną, taip pat ES 
duomenų bazes, tvarkomas Eurojusto ir 
Europolo, kurie gali padėti 
kompetentingoms institucijoms keistis 
informacija, kurios reikia šios direktyvos 
tikslams pasiekti.

Or. es

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

Direktyvos projektas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(10a) Valstybės narės turėtų ypač atkreipti 
dėmesį į su vaikais susijusius atvejus ir 
imtis reikiamų priemonių, būtinų 
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užtikrinti, kad, bendradarbiaujant su 
atitinkamomis nacionalinėmis vaikų teisių 
apsaugos tarnybomis, jiems būtų suteikta 
pagalba, parama ir apsauga atsižvelgiant į 
tų vaikų interesus.

Or. en

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

Direktyvos projektas
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(10b) Valstybės narės turėtų ypač atkreipti 
dėmesį į su protinę ar fizinę negalią 
turinčiais asmenimis susijusius atvejus ir 
numatyti valstybėje narėje teikiamą 
būtinąją paramą, medicininę ir 
psichologinę pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į protinę ar fizinę negalią turinčius asmenis, kurie prašo 
išduoti Europos apsaugos orderį.

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

Direktyvos projektas
10 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(10c) Kadangi teroro aktus tarptautiniu 
lygmeniu dažniausiai vykdo nežinomi 
agresoriai ir šie teroro aktai lengvai 
pritraukia žiniasklaidos dėmesį bei 
sukelią bendrą visuomenės baimės 
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jausmą, valstybės narės turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į terorizmo aukas.

Or. en

Pakeitimas 118
Heidi Hautala 

Direktyvos projektas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

(12a) Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, turėtų imtis 
atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, kuriomis siekiama labiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad yra galimybė 
prašyti išduoti Europos apsaugos orderį ir 
sumažinti asmenų riziką tapti smurto 
aukomis. Valstybės narės turėtų skatinti 
reguliarų teisminių ir kitų kompetentingų 
institucijų, kurios galėtų turėti kontaktų 
su aukomis ir potencialiomis aukomis, 
mokymą siekiant, kad šios institucijos 
galėtų suteikti joms tinkamą pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi buvo pateikti prašymai pavesti valstybėms narėms informuoti savo piliečius apie 
Europos apsaugos orderio galimybę, ši nuostata buvo pateikta konstatuojamosios dalies 
forma.
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Pakeitimas 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Direktyvos projektas
-1 straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal 
kurias teisminė arba jai lygiavertė 
institucija valstybėje narėje, kurioje yra 
išduota apsaugos priemonė siekiant 
apsaugoti asmenį nuo kito asmens 
nusikalstamos veikos ir agresyvaus ar 
grėsmingo elgesio, kuris gali kelti pavojų 
jo gyvybei, neliečiamumui, orumui ir 
asmens laisvei, gali išduoti Europos 
apsaugos orderį, kad kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija galėtų toliau 
saugoti tą asmenį savo valstybės narės 
teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome išbraukti paskutinę pastraipos dalį, nes ji yra dviprasmiška, o sąvokos „arba galėtų 
būti“ bei „ypač“ yra ypatingos (pranešėjo 24 pakeitimas).

Pakeitimas 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktyvos projektas
-1 straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal 
kurias būtų įmanomas veiksmingas 
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laisvas asmenų judėjimas Sąjungoje, 
suteikiant galimybę teisminei institucijai 
valstybėje narėje, kurioje yra išduota 
apsaugos priemonė siekiant apsaugoti 
asmenį nuo kito asmens nusikalstamos 
veikos, agresyvaus ar grėsmingo elgesio, 
kuris gali kelti pavojų jo gyvybei, fiziniam 
ir psichiniam neliečiamumui ir orumui, 
asmens laisvei arba lytiniam 
neliečiamumui, kai įvykdyta veika, dėl 
kurios teisme, ypač kuriam teismingos 
baudžiamosios bylos, yra arba galėtų būti 
iškelta byla, – išduoti Europos apsaugos 
orderį, kad kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija galėtų toliau 
saugoti tą asmenį savo valstybės narės 
teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 121
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
-1 straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal 
kurias teisminė arba jai lygiavertė 
institucija valstybėje narėje, kurioje yra 
išduota apsaugos priemonė siekiant 
apsaugoti asmenį nuo kito asmens 
nusikalstamos veikos, agresyvaus ar 
grėsmingo elgesio, kuris gali kelti pavojų 
jo gyvybei, fiziniam ir psichiniam 
neliečiamumui bei orumui, asmens laisvei 
arba lytiniam neliečiamumui, gali išduoti 
Europos apsaugos orderį, kad kitos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
galėtų toliau saugoti tą asmenį savo 
valstybės narės teritorijoje.
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Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nustatoma direktyvos paskirtis. Kai kuriose valstybėse narėse daugelis 
apsaugos priemonių nustatomos prevenciniais tikslais dėl aiškiai apibrėžtos grėsmės ar 
ateityje galimo nusikaltimo arba prievartos. Reikėtų pažymėti, kad pagal čia siūlomą 
formuluotę Europos apsaugos orderis neapsiriboja apsaugos priemonėmis, nustatytomis, kai 
įvykdyta konkreti (baudžiamoji) veika.

Pakeitimas 122
Stanimir Ilchev

Direktyvos projektas
-1 straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal 
kurias teisminė arba jai lygiavertė 
institucija valstybėje narėje, kurioje yra 
išduota arba (esant pagrįstai prielaidai 
manyti) bus išduota apsaugos priemonė, 
siekiant apsaugoti asmenį nuo kito 
asmens nusikalstamos veikos, agresyvaus 
ar grėsmingo elgesio, kuris gali kelti 
pavojų jo gyvybei, fiziniam ir psichiniam 
neliečiamumui ir orumui, asmens laisvei 
arba lytiniam neliečiamumui, kai įvykdyta 
veika, dėl kurios teisme, ypač kuriam 
teismingos baudžiamosios bylos, yra arba 
galėtų būti iškelta byla, – gali išduoti 
Europos apsaugos orderį, pagal kurį kitos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
toliau užtikrintų to asmens apsaugą savo 
valstybės narės teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti problemos, kai iškyla klausimas, ar Europos apsaugos 
orderio taikymo sritis turėtų apimti potencialias nusikaltimų aukas. Šiuo atveju turi būti tik 
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pradėta baudžiamoji byla, kurią nagrinėjant remiantis surinktais įrodymais galima daryti 
pagrįstą prielaidą, kad yra didelė tikimybė, jog bus išduota apsaugos priemonė.

Pakeitimas 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
-1 straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal 
kurias teisminė arba jai lygiavertė 
institucija valstybėje narėje, kurioje yra 
išduota apsaugos priemonė siekiant 
apsaugoti asmenį nuo kito asmens 
baudžiamosios veikos, kuri gali kelti 
pavojų jo gyvybei, fiziniam ir psichiniam 
neliečiamumui, asmens laisvei arba 
lytiniam neliečiamumui, gali išduoti 
Europos apsaugos orderį, kad kitos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
galėtų toliau saugoti tą asmenį savo 
valstybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad 
minėtoji apsaugos priemonė buvo išduota 
nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl 
įvykdytos nusikalstamos veikos.

Or. en
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Pakeitimas 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Direktyvos projektas
-1 straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal 
kurias teisminė arba jai lygiavertė 
institucija valstybėje narėje, kurioje yra 
išduota apsaugos priemonė siekiant 
apsaugoti asmenį nuo kito asmens 
baudžiamosios veikos, kuri gali kelti 
pavojų jo gyvybei, fiziniam ir psichiniam 
neliečiamumui, asmens laisvei arba 
lytiniam neliečiamumui, gali išduoti 
Europos apsaugos orderį, kad kitos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
galėtų toliau saugoti tą asmenį savo 
valstybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad 
minėtoji apsaugos priemonė buvo išduota 
nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl 
įvykdytos nusikalstamos veikos.

Or. en

Pakeitimas 125
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
1 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. ,,Europos apsaugos orderis“ – teismo
sprendimas, susijęs su valstybės narės 
priimta apsaugos priemone, kuriuo 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
kitai valstybei narei atitinkamais atvejais 
priimti apsaugos priemonę pagal savo 
nacionalinę teisę, kad būtų apsaugota 
asmens gyvybė, fizinė ir psichinė 

2. Europos apsaugos orderis – valstybės 
narės teisminės arba jai lygiavertės 
institucijos priimtas su apsaugos 
priemone susijęs sprendimas, kuriuo 
remdamasi kitos valstybės narės teisminė 
arba jai lygiavertė institucija imasi bet 
kokios tinkamos priemonės ar priemonių
pagal savo nacionalinę teisę, siekdama 
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neliečiamybė, laisvė arba lytinis 
neliečiamumas.

toliau užtikrinti saugomo asmens 
apsaugą.

(tampa 1 straipsnio 2 punktu)

Or. en

Pagrindimas

Pakeista dviejų apibrėžčių eilės tvarka, kad būtų geriau pabrėžtas apsaugos priemonės ir 
Europos apsaugos orderio skirtumas; taip pat išbrauktas saugomų vertybių sąrašas, kad 
skaitytojas didžiausią dėmesį atkreiptų į minėtą skirtumą. Apsaugos priemone siekiama 
tiesiogiai apsaugoti asmenį, o Europos apsaugos orderiu siekiama išplėsti geografinę 
apsaugos priemonės suteikiamos apsaugos aprėptį. Įrašyta daugiskaita „ar priemonių“.

Pakeitimas 126
Stanimir Ilchev

Direktyvos projektas
1 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. ,,Europos apsaugos orderis“ – teismo
sprendimas, susijęs su valstybės narės 
priimta apsaugos priemone, kuriuo 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
kitai valstybei narei atitinkamais atvejais 
priimti apsaugos priemonę pagal savo 
nacionalinę teisę, kad būtų apsaugota 
asmens gyvybė, fizinė ir psichinė 
neliečiamybė, laisvė arba lytinis 
neliečiamumas.

1. Europos apsaugos orderis – valstybės 
narės teisminės arba jai lygiavertės 
institucijos priimtas su apsaugos 
priemone, kuri išduota ar tikriausiai bus 
išduota pagal šio straipsnio nuostatas, 
susijęs sprendimas, kuriuo remdamasi 
kitos valstybės narės teisminė arba jai 
lygiavertė institucija imasi bet kokios 
tinkamos priemonės pagal savo 
nacionalinę teisę, siekdama toliau 
užtikrinti saugomo asmens apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Aiškesniu pakeitimu patikslinamas ankstesnis pakeitimas.
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Pakeitimas 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
1 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. ,,Europos apsaugos orderis“ – teismo 
sprendimas, susijęs su valstybės narės 
priimta apsaugos priemone, kuriuo 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kitai 
valstybei narei atitinkamais atvejais priimti 
apsaugos priemonę pagal savo nacionalinę 
teisę, kad būtų apsaugota asmens gyvybė, 
fizinė ir psichinė neliečiamybė, laisvė arba 
lytinis neliečiamumas.

1. Europos apsaugos orderis – teismo 
sprendimas, susijęs su valstybės narės 
priimta apsaugos priemone, išduota 
nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl 
įvykdytos nusikalstamos veikos, kuriuo 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kitai 
valstybei narei atitinkamais atvejais priimti 
apsaugos priemonę pagal savo nacionalinę 
teisę, kad būtų apsaugota asmens gyvybė, 
fizinė ir psichinė neliečiamybė, laisvė arba 
lytinis neliečiamumas.

Or. en

Pagrindimas

Iniciatyvos taikymo sritis turėtų apsiriboti baudžiamąja teise (SESV 76 straipsnio b punktas 
dėl valstybių narių iniciatyvos ir SESV 82 straipsnio 1 dalies a punktas).

Pakeitimas 128
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
1 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. ,,Europos apsaugos orderis“ – teismo 
sprendimas, susijęs su valstybės narės 
priimta apsaugos priemone, kuriuo 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kitai 
valstybei narei atitinkamais atvejais priimti 
apsaugos priemonę pagal savo nacionalinę 
teisę, kad būtų apsaugota asmens gyvybė, 
fizinė ir psichinė neliečiamybė, laisvė arba 
lytinis neliečiamumas.

1. ,Europos apsaugos orderis – teismo 
sprendimas, susijęs su valstybės narės 
priimta apsaugos priemone, kuriuo 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kitai 
valstybei narei atitinkamais atvejais priimti 
apsaugos priemonę pagal savo nacionalinę 
teisę, kad būtų apsaugota asmens gyvybė,
fizinė ir psichinė neliečiamybė, laisvė, 
orumas arba lytinis neliečiamumas.

Or. es



AM\824371LT.doc 29/87 PE445.751v01-00

LT

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

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. „Apsaugos priemonė“ – valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtas 
sprendimas, kuriuo pavojų keliančiam 
asmeniui nustatomas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įpareigojimai 
arba draudimai, jeigu tokių įpareigojimų 
ar draudimų pažeidimas yra laikomas 
nusikalstama veika pagal atitinkamos 
valstybės narės teisę arba kitu pažeidimu, 
už kurį gali būti baudžiama laisvės 
atėmimu toje valstybėje narėje.

2. Apsaugos priemonė – išduodančiojoje 
valstybėje pagal jos nacionalinę teisę ir 
procedūras priimtas sprendimas, kuriuo 
pavojų keliančiam ar galinčiam kelti 
pavojų asmeniui ar asmenims nustatomas 
vienas ar keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai arba draudimai, palankūs 
saugomam asmeniui, siekiant pastarąjį 
apsaugoti nuo veikos, kuri gali kelti 
pavojų jo gyvybei, fiziniam ar psichiniam 
neliečiamumui ir orumui, asmens laisvei 
arba lytiniam neliečiamumui.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome išbraukti žodį „nusikalstamą“ prieš žodį „veiką“ paskutinėje pranešėjo siūlomo 
26 pakeitimo dalyje, nes dėl nuorodos į „nusikalstamą veiką“ šios priemonės negalės taikyti 
kai kurios valstybės narės.

Pakeitimas 130
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 dalis 

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2.„Apsaugos priemonė“ – valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtas 
sprendimas, kuriuo pavojų keliančiam 
asmeniui nustatomas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įpareigojimai 
arba draudimai, jeigu tokių įpareigojimų 
ar draudimų pažeidimas yra laikomas 
nusikalstama veika pagal atitinkamos 

1. Apsaugos priemonė – išduodančiojoje 
valstybėje pagal jos nacionalinę teisę ir 
procedūras priimtas sprendimas, kuriuo 
pavojų keliančiam asmeniui ar asmenims
nustatomas vienas ar keli 2 straipsnio 2 
dalyje nurodyti įpareigojimai arba 
draudimai, palankūs saugomam asmeniui, 
siekiant pastarąjį apsaugoti nuo 
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valstybės narės teisę arba kitu pažeidimu, 
už kurį gali būti baudžiama laisvės 
atėmimu toje valstybėje narėje.

nusikalstamos veikos, kuri gali kelti 
pavojų jo gyvybei, fiziniam ar psichiniam 
neliečiamumui, orumui, privatumui, 
asmens laisvei arba lytiniam 
neliečiamumui.

(tampa 1 straipsnio 1 dalimi)

Or. en

Pagrindimas

Pakeista dviejų apibrėžčių eilės tvarka, kad būtų geriau pabrėžtas apsaugos priemonės ir 
Europos apsaugos orderio skirtumas. Šiame pakeitime į saugomų vertybių sąrašą įtrauktas 
privatumas.

Pakeitimas 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2.„Apsaugos priemonė“ – valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtas 
sprendimas, kuriuo pavojų keliančiam 
asmeniui nustatomas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įpareigojimai 
arba draudimai, jeigu tokių įpareigojimų 
ar draudimų pažeidimas yra laikomas 
nusikalstama veika pagal atitinkamos 
valstybės narės teisę arba kitu pažeidimu, 
už kurį gali būti baudžiama laisvės 
atėmimu toje valstybėje narėje.

2. Apsaugos priemonė – išduodančiojoje 
valstybėje nagrinėjant baudžiamąją bylą 
dėl įvykdytos nusikalstamos veikos
priimtas sprendimas, kuriuo pavojų 
keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar 
keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai ar draudimai, 
palankūs saugomam asmeniui, siekiant 
pastarąjį apsaugoti nuo nusikalstamos 
veikos, kuri gali kelti pavojų jo gyvybei, 
fiziniam ar psichiniam neliečiamumui, 
asmens laisvei arba lytiniam 
neliečiamumui.

Or. en
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Pakeitimas 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. „Apsaugos priemonė“ – valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtas 
sprendimas, kuriuo pavojų keliančiam 
asmeniui nustatomas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įpareigojimai 
arba draudimai, jeigu tokių įpareigojimų ar 
draudimų pažeidimas yra laikomas 
nusikalstama veika pagal atitinkamos 
valstybės narės teisę arba kitu pažeidimu, 
už kurį gali būti baudžiama laisvės 
atėmimu toje valstybėje narėje.

2. Apsaugos priemonė – išduodančiojoje 
valstybėje nagrinėjant baudžiamąją bylą 
dėl įvykdytos nusikalstamos veikos
priimtas sprendimas, kuriuo pavojų 
keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar 
keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai ar draudimai, 
palankūs saugomam asmeniui, siekiant 
pastarąjį apsaugoti nuo nusikalstamos 
veikos, kuri gali kelti pavojų jo gyvybei, 
fiziniam ar psichiniam neliečiamumui, 
asmens laisvei arba lytiniam 
neliečiamumui.

Or. en

Pakeitimas 133
Manfred Weber

Direktyvos projektas
1 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. „Apsaugos priemonė“ – valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtas 
sprendimas, kuriuo pavojų keliančiam 
asmeniui nustatomas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įpareigojimai 
arba draudimai, jeigu tokių įpareigojimų 
ar draudimų pažeidimas yra laikomas 
nusikalstama veika pagal atitinkamos 
valstybės narės teisę arba kitu pažeidimu, 
už kurį gali būti baudžiama laisvės 
atėmimu toje valstybėje narėje.

2. „Apsaugos priemonė“ – nagrinėjant 
baudžiamąją bylą dėl pavojų keliančio 
asmens įvykdytos nusikalstamos veikos 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
priimtas sprendimas, kuriuo pavojų 
keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar 
keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai arba draudimai siekiant 
apsaugoti saugomo asmens gyvybę, fizinį 
ar psichinį neliečiamumą, laisvę arba 
lytinį neliečiamumą.

Or. de
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Pagrindimas

Europos apsaugos orderis turėtų apimti tik baudžiamosios teisės priemones.

Pakeitimas 134
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
1 straipsnio 4 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

4. „Pavojų keliantis asmuo“ – asmuo, 
kuriam taikomas vienas ar keli 2 straipsnio 
2 dalyje nurodyti įpareigojimai arba 
draudimai.

4. Pavojų keliantis asmuo – fizinis asmuo, 
kuriam taikomas vienas ar keli 2 straipsnio 
2 dalyje nurodyti įpareigojimai arba 
draudimai, arba organizacijos, kurios 
kelia grėsmę asmens, kuriam buvo 
išduotas apsaugos orderis, saugumui ar 
orumui.

Or. es

Pagrindimas

Yra atvejų, kai tikslus pavojaus šaltinis yra neaiškus, tačiau jų keliama grėsmė asmenims 
visoje Europos Sąjungoje yra ta pati. Pavyzdžiui, taip yra organizuoto nusikalstamumo 
atveju.

Pakeitimas 135
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

a) įpareigojimas nesilankyti tam tikrose 
vietovėse, vietose ar apibrėžtuose 
regionuose, kuriuose gyvena arba kuriuos 
lanko saugomas asmuo;

a) draudimas lankytis tam tikrose 
vietovėse, vietose ar apibrėžtuose 
regionuose, kuriuose gyvena, dirba ar 
studijuoja arba kuriuos lanko saugomas 
asmuo;

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

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

a) įpareigojimas nesilankyti tam tikrose
vietovėse, vietose ar apibrėžtuose 
regionuose, kuriuose gyvena arba kuriuos 
lanko saugomas asmuo;

a) draudimas lankytis vietovėse, vietose ar 
apibrėžtuose regionuose, kuriuose gyvena 
ar dirba arba kuriuos lanko saugomas 
asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Siūlome išbraukti žodžius „tam tikrose“ (pranešėjo 31 pakeitimas) – jie netinka, nes vietovės, 
vietos ar apibrėžti regionai nurodomi orderyje.

Pakeitimas 137
Manfred Weber

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

d) įpareigojimas vengti kontaktų su 
saugomu asmeniu; arba

d) įsipareigojimas vengti bet kokia forma, 
įskaitant telefoną, elektroninį ar įprastinį 
paštą, faksą ar kitas priemones,
kontaktuoti su saugomu asmeniu arba

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas ir išaiškinimas.



PE445.751v01-00 34/87 AM\824371LT.doc

LT

Pakeitimas 138
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

d) įpareigojimas vengti kontaktų su 
saugomu asmeniu; arba

d) draudimas bet kokiomis priemonėmis, 
įskaitant telefoną, faksą, elektroninį ar 
įprastinį paštą, kontaktuoti su saugomu 
asmeniu arba

Or. en

Pakeitimas 139
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

d) įpareigojimas vengti kontaktų su 
saugomu asmeniu;

d) draudimas asmeniškai ar bet kokia 
komunikacijos forma telefonu, fizinėmis, 
elektroninėmis ar telematikos 
priemonėmis kontaktuoti su saugomu 
asmeniu;

Or. es

Pakeitimas 140
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

d) įpareigojimas vengti kontaktų su 
saugomu asmeniu; arba

d) draudimas bet kokiu būdu ar 
konkrečiais būdais, įskaitant telefoną, 
elektroninį ar įprastinį paštą, faksą, per 
kitus asmenis ar naudojant kitas 
priemones, kontaktuoti su saugomu 
asmeniu arba tokių kontaktų reguliavimas
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arba

Or. en

Pakeitimas 141
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ea) bet koks pavojų keliančiam asmeniui 
taikomas apribojimas, susijęs su kontaktų 
užmezgimu, globa, vizitais ar kitomis su 
nepilnamečiais susijusiomis aplinkybėmis.

Or. es

Pakeitimas 142
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ea) bet koks lygiavertis konkretus 
įsipareigojimas ar draudimas, nustatytas 
pavojų keliančiam asmeniui siekiant 
apsaugoti itin saugomą asmenį nuo šio 
pavojų keliančio asmens galimų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Pabrėžiamas lygiavertiškumas, siekiant suderinamumo su pirmiau pateikiamu sąrašu. Taip 
pat nustatomos minimalios sąlygos: (1) konkretus įsipareigojimas, nustatytas (2) asmeniui 
siekiant apsaugoti (4) kitą asmenį (5) nuo šio asmens.
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Pakeitimas 143
Barbara Matera

Direktyvos projektas
4 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė praneša 
Tarybos generaliniam sekretoriatui, kuri 
teisminė institucija ar institucijos pagal jos 
nacionalinę teisę yra kompetentingos 
išduoti Europos apsaugos orderį ir jį 
pripažinti pagal šią direktyvą tuo atveju, 
kai ta valstybė narė yra išduodančioji 
valstybė arba vykdančioji valstybė.

1. Kiekviena valstybė narė, priimdama šią 
direktyvą, praneša Tarybos generaliniam 
sekretoriatui ir Komisijai, kuri teisminė 
institucija ar institucijos pagal jos 
nacionalinę teisę yra kompetentingos 
išduoti Europos apsaugos orderį ir jį 
pripažinti pagal šią direktyvą.
Sudarytas institucijų sąrašas 
paskelbiamas visoms valstybėms narėms, 
kurios privalo pranešti apie bet kokius 
sąrašo pasikeitimus.

Or. it

Pakeitimas 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Direktyvos projektas
4 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė praneša 
Tarybos generaliniam sekretoriatui, kuri 
teisminė institucija ar institucijos pagal jos 
nacionalinę teisę yra kompetentingos 
išduoti Europos apsaugos orderį ir jį 
pripažinti pagal šią direktyvą tuo atveju, 
kai ta valstybė narė yra išduodančioji 
valstybė arba vykdančioji valstybė.

1. Kiekviena valstybė narė praneša 
Tarybos generaliniam sekretoriatui ir 
Komisijai, kuri teisminė institucija ar 
lygiavertės institucijos pagal jos 
nacionalinę teisę yra kompetentingos 
išduoti Europos apsaugos orderį ir jį 
pripažinti pagal šią direktyvą tuo atveju, 
kai ta valstybė narė yra išduodančioji 
valstybė arba vykdančioji valstybė.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse apsaugos priemonės klausimais užsiima institucijos, turinčios 
panašią kompetenciją kaip ir teisminės institucijos. Taigi siūloma, kad lygiavertėms 
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institucijoms taip pat būtų leista veikti kaip kompetentingoms institucijoms pagal šią 
direktyvą.

Pakeitimas 145
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
4 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, 
institucijomis, kompetentingomis priimti 
sprendimus pagal šią direktyvą, valstybės 
narės gali skirti neteismines institucijas, 
jeigu tokios institucijos yra 
kompetentingos priimti panašaus 
pobūdžio sprendimus pagal nacionalinę 
teisę ir procedūras.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybė narė nusprendžia paskirti 
neteisminę instituciją, apie savo 
sprendimą ji praneša Tarybai ir Komisijai 
ir pateikia šioms institucijoms išsamią 
atitinkamos neteisminės institucijos 
kompetencijos vertinimo ataskaitą, kad 
būtų galima nustatyti teisminius 
institucijos sugebėjimus įgyvendinti šios 
direktyvos reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 147
Salvatore Iacolino

Direktyvos projektas
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant sustiprinti teikiamą apsaugą, 
turėtų būti sukurtas Europos aukų 
registras, su kuriuos susipažinti galėtų tik 
valstybių narių teisminės institucijos,
Eurojustas ir Europolas. Šiame registre 
laikomi surinkti duomenys ir informacija 
padės geriau apsaugoti aukas ir bus 
naudingi plėtojant prevencinę veiklą. 
Komisija, gavusi tinkamai pagrįstą 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
prašymą, pateikia šiame straipsnyje 
minimą informaciją ir duomenis.

Or. it

Pagrindimas

Jei bus sukurtas Europos registras, bus galima greitai nustatyti, kuriems asmenims reikia 
apsaugos, nesinaudojant jokiais kitais informacijos kanalais. Registre saugoma informacija, 
su kuria galės susipažinti tik kompetentingos institucijos, taip pat apims mokslinio ir 
statistinio įvertinimo duomenis, kurie galės būti naudojami planuojant ilgalaikes strategijas, 
atsižvelgiant į kiekvienos kategorijos nusikaltimą.

Pakeitimas 148
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
4 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Europos apsaugos orderių, saugomų 
asmenų ir pavojų keliančių asmenų 

registras
1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos, padedamos tokių institucijų, 
kaip Europolas ar Eurojustas, Europos 
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lygmeniu sukuria teisminę ir policijos 
duomenų bazę, kurios vienintelis tikslas –
užtikrinti, kad kompetentingos institucijos 
turėtų priemonę šios direktyvos tikslams 
pasiekti. Šiems registrams taikomi 
nacionaliniai ir ES teisės aktai dėl 
duomenų apsaugos ir užtikrinamas 
aukščiausias saugumo bei privatumo 
apsaugos lygis. 
2. Sukuriamas Europos apsaugos orderių 
registras, kuriame nurodomas bent 
saugomo asmens pavardė bei vardas ir 
gyvenamoji vieta, orderį išduodančiosios, 
vykdančiosios ir prižiūrinčiosios valstybės 
pavadinimas, taip pat duomenys apie 
susijusias apsaugos priemones ir asmenų, 
atsakingų už nedelsiamą šių priemonių 
vykdymą, pavardė ir vardas.
3. Sukuriamas pavojų keliančių asmenų 
registras, kuriame nurodomas minėtų 
asmenų vardas bei pavardė ir gyvenamoji 
vieta, duomenys apie jiems taikomus 
apribojimus ir su jais susijusius teismo 
sprendimus. 
4. Kiekvienos valstybės narės paskirtos 
kompetentingos institucijos nustato 
procedūrą, pagal kurią būtų atitinkamai 
keičiamasi informacija kiekvieną kartą, 
kai į šiuos registrus įtraukiama nauja 
byla, ir pagal kurią apie tai vienu metu 
būtų informuojami saugomi asmenys, 
pavojų keliantys asmenys, teisminės, 
policijos ir administracinės institucijos, 
kurios atsako už apsaugos priemonės 
vykdymą vykdančiojoje šalyje.
5. Pranešimai turi būti siunčiami 
saugomiems asmenims ir pavojų 
keliantiems asmenims, kad abi šalys būtų 
visapusiškai informuotos apie su jais 
susijusias apsaugos priemones ir 
apribojimus, kad jie galėtų pasinaudoti 
teise ginčyti sprendimą, teise būti 
išklausytiems ir kita teise, kuri galėtų būti 
taikoma jų atveju, laikantis teisės aktų dėl 
duomenų apsaugos nuostatų.

Or. es
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Pakeitimas 149
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
5 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi išduodančiosios valstybės 
priimta apsaugos priemone tos valstybės
teisminė institucija arba kita 4 straipsnio 
2 dalyje nurodyta kompetentinga 
institucija tik saugomo asmens prašymu, 
patikrinusi, kad apsaugos priemonė 
atitinka visus 3 straipsnio 1 dalyje
nustatytus reikalavimus, išduoda Europos 
apsaugos orderį.

1. Remiantis išduodančiosios valstybės 
priimta apsaugos priemone Europos 
apsaugos orderis gali būti išduotas, jei 
saugomas asmuo nusprendžia, kad jo 
gyvenamoji ar buvimo vieta bus kitoje 
valstybėje narėje, arba jo gyvenamoji ar 
buvimo vieta jau yra kitoje valstybėje 
narėje. Išduodančiosios valstybės teisminė 
arba jai lygiavertė institucija gali išduoti 
Europos apsaugos orderį tik saugomo 
asmens arba jo teisinio atstovo, globėjo ar 
rūpintojo prašymu ir įsitikinusi, kad 
apsaugos priemonė atitinka visus 
2 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 39. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Pakeitimas 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktyvos projektas
5 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi išduodančiosios valstybės 
priimta apsaugos priemone tos valstybės 
teisminė institucija arba kita 4 straipsnio 
2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija 
tik saugomo asmens prašymu, patikrinusi, 
kad apsaugos priemonė atitinka visus 
3 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, išduoda Europos apsaugos 
orderį.

1. Remdamasi išduodančiosios valstybės 
priimta apsaugos priemone tos valstybės 
teisminė institucija arba kita 4 straipsnio 
2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija 
išduoda Europos apsaugos orderį tik 
saugomo asmens arba jo teisinio atstovo, 
globėjo ar rūpintojo prašymu, 
neatsižvelgdama į tai, ar saugomas asmuo 
jau persikėlė į tą valstybę narę, ar ne, 
patikrinusi, kad apsaugos priemonė atitinka 
visus 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 151
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1a. Jei įvykdyti 2 straipsnio 2 dalyje 
nustatyti reikalavimai, kompetentinga 
institucija gali atsisakyti išduoti Europos 
apsaugos orderį tik tuo atveju, jei 
prašymas akivaizdžiai ir neabejotinai yra 
nepagrįstas, taigi, atsižvelgiant, inter alia, 
į laikotarpio ar laikotarpių, kuriuos 
saugomas asmuo numato būti 
vykdančiojoje valstybėje, trukmę ir 
apsaugos poreikio svarbą, orderis visiškai 
nereikalingas saugomam asmeniui 
apsaugoti. 

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 152
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1b. Kompetentinga institucija, kuri 
atsisako išduoti Europos apsaugos orderį, 
turi nedelsdama ir ex officio aiškiai bei 
suprantamai informuoti saugomą asmenį 
arba jo teisinį atstovą, globėją ar 
rūpintoją apie tai, kokiomis teisės gynimo 
priemonėmis jis gali pasinaudoti arba 
kaip ginčyti neigiamą sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Jei institucijos gali elgtis savo nuožiūra, pareiškėjas taip pat turi turėti galimybę naudotis 
teisės gynimo priemone.

Pakeitimas 153
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
5 straipsnio 2 dalis 

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Saugomas asmuo arba jo teisinis 2. Saugomas asmuo arba jo teisinis 
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atstovas gali pateikti prašymą išduoti 
Europos apsaugos orderį išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai arba 
vykdančiosios valstybės kompetentingai 
institucijai.

atstovas, globėjas ar rūpintojas gali 
pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos 
orderį išduodančiosios valstybės 
kompetentingai institucijai arba 
vykdančiosios valstybės kompetentingai 
institucijai. 

Jeigu toks prašymas pateikiamas 
vykdančiojoje valstybėje, jos 
kompetentinga institucija kuo greičiau
perduoda šį prašymą išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai, 
siekiant atitinkamais atvejais išduoti 
Europos apsaugos orderį.

Jeigu toks prašymas pateikiamas 
vykdančiojoje valstybėje, jos 
kompetentinga institucija nedelsdama
perduoda šį prašymą išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai, kad 
ši galėtų išduoti Europos apsaugos orderį.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nustatomas pirmasis prašymo išduoti Europos apsaugos orderį teikimo 
procedūros etapas. Europos apsaugos orderį išduoda išduodančiosios valstybės institucijos. 
Tik po to, kai Europos apsaugos orderį išduoda išduodančioji valstybė, apie jį turėtų būti 
pranešama bet kuriai kitai vykdančiajai valstybei. Siekiant aiškumo, ši dalis buvo perfrazuota, 
kad būtų atsižvelgta tik į vykdančiosios valstybės ir išduodančiosios valstybės santykį.

Pakeitimas 154
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
5 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Saugomas asmuo arba jo teisinis 
atstovas gali pateikti prašymą išduoti 
Europos apsaugos orderį išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai arba 
vykdančiosios valstybės kompetentingai 
institucijai. 

2. Saugomas asmuo arba jo teisinis 
atstovas, globėjas ar rūpintojas gali 
pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos 
orderį išduodančiosios valstybės 
kompetentingai institucijai arba 
vykdančiosios valstybės kompetentingai 
institucijai. 

Jeigu toks prašymas pateikiamas 
vykdančiojoje valstybėje, jos 
kompetentinga institucija kuo greičiau 
perduoda šį prašymą išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai, 
siekiant atitinkamais atvejais išduoti 
Europos apsaugos orderį.

Jeigu toks prašymas pateikiamas 
vykdančiojoje valstybėje, jos 
kompetentinga institucija kuo greičiau 
perduoda šį prašymą išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai, 
siekiant atitinkamais atvejais išduoti 
Europos apsaugos orderį.
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Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 155
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2.  Saugomas asmuo arba jo teisinis 
atstovas gali pateikti prašymą išduoti 
Europos apsaugos orderį išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai arba 
vykdančiosios valstybės kompetentingai 
institucijai.

2. Saugomas asmuo arba jo teisinis 
atstovas ar globėjas gali pateikti prašymą 
išduoti Europos apsaugos orderį 
išduodančiosios valstybės kompetentingai 
institucijai arba vykdančiosios valstybės 
kompetentingai institucijai.

Or. en

Pakeitimas 156
Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Jeigu toks prašymas pateikiamas 
vykdančiojoje valstybėje, jos 
kompetentinga institucija kuo greičiau 
perduoda šį prašymą išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai, 
siekiant atitinkamais atvejais išduoti 

Jeigu toks prašymas pateikiamas 
vykdančiojoje valstybėje, jos 
kompetentinga institucija kuo greičiau 
perduoda šį prašymą išduodančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai, 
siekiant atitinkamais atvejais išduoti 
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Europos apsaugos orderį. Europos apsaugos orderį. Išduodančioji 
valstybė laiku informuoja auką arba 
pareiškėją apie Europos apsaugos orderio 
būseną ir apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausia, kad auka nepatirtų jokio nereikalingo streso ir būtų psichologiškai pasiruošusi 
išduoto Europos apsaugos orderio apribojimams.

Pakeitimas 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktyvos projektas
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2a. Pavojų keliančiam asmeniui prieš 
išduodant Europos apsaugos orderį turi 
būti suteikta teisė būti išklausytam ir teisė 
ginčyti apsaugos priemonę, jei šios teisės 
jam nebuvo suteiktos apsaugos priemonės 
priėmimo procedūros metu.

Or. es

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

Direktyvos projektas
5 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Apsaugos priemonę, kurioje numatytas 
vienas ar keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, priimanti institucija
informuoja saugomą asmenį apie galimybę 
pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos 
orderį tuo atveju, kai jis ketina persikelti į 
kitą valstybę narę. Institucija pataria 
saugomam asmeniui pateikti prašymą prieš 

3. Institucija, priimanti apsaugos 
priemonę, kurioje numatytas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, bet kuriuo tinkamu būdu ir 
laikydamasi pagal nacionalinę teisę 
nustatytų procedūrų informuoja saugomą 
asmenį, jo teisinį atstovą, globėją ar 
rūpintoją apie galimybę pateikti prašymą 
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išvykstant iš išduodančiosios valstybės 
teritorijos.

išduoti Europos apsaugos orderį tuo atveju, 
kai jis nusprendžia, kad jo gyvenamoji ar 
buvimo vieta bus kitoje valstybėje narėje, 
arba jo gyvenamoji ar buvimo vieta jau 
yra kitoje valstybėje narėje. Institucija 
pataria saugomam asmeniui pateikti 
prašymą prieš išvykstant iš išduodančiosios 
valstybės teritorijos ir drauge informuoja 
saugomą asmenį apie galimybę prašyti 
išduoti Europos apsaugos orderį 
vykdančiojoje valstybėje. Aukos turi turėti 
galimybę prašyti, kad prireikus visos 
Europos apsaugos orderio išdavimo 
procedūros metu juos fiziškai lydėtų 
socialinis darbuotojas . 

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant nacionalinių apsaugos priemonių, auka gali baimintis, kad agresorius bandys 
prievarta įtikinti neišduoti Europos apsaugos orderio. Fizinis socialinio darbuotojo buvimas 
galėtų suteikti aukai pasitikėjimo tęsti kovą.

Pakeitimas 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktyvos projektas
5 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Apsaugos priemonę, kurioje numatytas 
vienas ar keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, priimanti institucija 
informuoja saugomą asmenį apie galimybę 
pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos 
orderį tuo atveju, kai jis ketina persikelti į 
kitą valstybę narę. Institucija pataria 
saugomam asmeniui pateikti prašymą prieš 
išvykstant iš išduodančiosios valstybės 
teritorijos.

3. Institucija, priimdama apsaugos 
priemonę, kurioje numatytas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, išdavimo momentu bet 
kuriuo tinkamu būdu ir laikydamasi pagal 
nacionalinę teisę nustatytų procedūrų
informuoja saugomą asmenį, jo teisinį 
atstovą, globėją ar rūpintoją apie 
galimybę pateikti prašymą išduoti Europos 
apsaugos orderį tuo atveju, kai jis 
nusprendžia, kad jo gyvenamoji ar 
buvimo vieta bus kitoje valstybėje narėje, 
arba jo gyvenamoji ar buvimo vieta jau 
yra kitoje valstybėje narėje. Institucija 
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pataria saugomam asmeniui pateikti 
prašymą prieš išvykstant iš išduodančiosios 
valstybės teritorijos ir drauge informuoja 
saugomą asmenį apie galimybę prašyti 
išduoti Europos apsaugos orderį 
vykdančiojoje valstybėje.

Or. es

Pakeitimas 160
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
5 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Apsaugos priemonę, kurioje numatytas 
vienas ar keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, priimanti institucija
informuoja saugomą asmenį apie galimybę 
pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos 
orderį tuo atveju, kai jis ketina persikelti į 
kitą valstybę narę. 

3. Institucija, priimanti apsaugos 
priemonę, kurioje numatytas vienas ar keli 
2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, bet kuriuo tinkamu būdu ir 
laikydamasi pagal nacionalinę teisę 
nustatytų procedūrų informuoja saugomą 
asmenį, globėją ar rūpintoją apie galimybę 
pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos 
orderį tuo atveju, kai jis nusprendžia, kad 
jo gyvenamoji ar buvimo vieta bus kitoje 
valstybėje narėje, arba jo gyvenamoji ar 
buvimo vieta jau yra kitoje valstybėje 
narėje.

Institucija pataria saugomam asmeniui 
pateikti prašymą prieš išvykstant iš 
išduodančiosios valstybės teritorijos.

Institucija informuoja saugomą asmenį
apie galimybę pateikti prašymą prieš 
išvykstant iš išduodančiosios valstybės 
teritorijos. Ji taip pat informuoja apie 
galimybę pateikti šį prašymą, jei asmens 
gyvenamoji ar buvimo vieta jau yra 
vykdančiojoje valstybėje.

Or. fr

Pagrindimas

Pirminė 41 pakeitimo formuluotė neturi prasmės. Iš tiesų norėta pasakyti, kad vykdančioji 
valstybė yra kompetentinga išduoti Europos apsaugos orderį. Paskutinis šio sakinys taip pat 
turi būti pakeistas.
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Pakeitimas 161
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
5 straipsnio 3 dalis (tampa 5 straipsnio 1 dalimi)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Apsaugos priemonę, kurioje numatytas 
vienas ar keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, priimanti institucija
informuoja saugomą asmenį apie galimybę 
pateikti prašymą išduoti Europos apsaugos 
orderį tuo atveju, kai jis ketina persikelti į 
kitą valstybę narę. Institucija pataria 
saugomam asmeniui pateikti prašymą prieš 
išvykstant iš išduodančiosios valstybės 
teritorijos.

1. Valstybės narės institucija, priimanti
apsaugos priemonę, kurioje numatytas 
vienas ar keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai, bet kuriuo tinkamu būdu ir 
laikydamasi pagal nacionalinę teisę 
nustatytų procedūrų informuoja saugomą 
asmenį, jo teisinį atstovą, globėją ar 
rūpintoją apie galimybę pateikti prašymą 
išduoti Europos apsaugos orderį tuo atveju, 
kai jis nusprendžia, kad jo gyvenamoji ar 
buvimo vieta bus kitoje valstybėje narėje, 
arba jo gyvenamoji ar buvimo vieta jau 
yra kitoje valstybėje narėje. Institucija 
pataria saugomam asmeniui pateikti 
prašymą prieš išvykstant iš išduodančiosios 
valstybės teritorijos ir drauge informuoja 
saugomą asmenį apie galimybę prašyti 
išduoti Europos apsaugos orderį 
vykdančiojoje valstybėje.

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio 3 dalis perkelta į straipsnio pradžią. Siekiant aiškumo 5 straipsnio dalys turėtų 
būti perskirstytos, kad būtų aiškiau apibrėžta procedūros chronologinė eiga.

Pakeitimas 162
Manfred Weber

Direktyvos projektas
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3a. Pavojų keliančiam asmeniui prieš 
išduodant Europos apsaugos orderį 
suteikiama teisė būti išklausytam ir teisė 
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ginčyti apsaugos priemonę, jei tos teisės 
jam nebuvo suteiktos apsaugos priemonės 
priėmimo procedūros metu.

Or. de

Pakeitimas 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktyvos projektas
6 straipsnio b punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

b) naudojamos technologinės priemonės, 
jei tokių yra, kurios atitinkamais atvejais 
buvo suteiktos saugomam asmeniui 
skubiam apsaugos priemonės vykdymui 
užtikrinti;

b) naudojami techniniai prietaisai, jei 
tokių yra, kurie atitinkamais atvejais buvo 
suteikti saugomam asmeniui ar pavojų 
keliančiam asmeniui skubiam apsaugos 
priemonės vykdymui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 164
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ca) vykdančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos ar 
kompetentingų institucijų pavadinimas, 
adresas, telefono bei fakso numeriai ir 
el. pašto adresas;

Or. fr

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 165
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ca) prireikus, bet kokios kitos 
vykdančiosios valstybės ar valstybės, 
kurioje anksčiau buvo priimtos apsaugos 
priemonės, kurios paremtos Europos 
apsaugos orderiais, grindžiamais ta pačia 
pagrindine apsaugos priemone, arba 
kurioms tuo pat metu išduodamas 
Europos apsaugos orderis, –
kompetentingos institucijos ar institucijų 
pavadinimas, adresas, telefono bei fakso 
numeriai ir elektroninio pašto adresas;

Or. en

Pakeitimas 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktyvos projektas
6 straipsnio d punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

d) informacija apie apsaugos priemonę, 
kuria remiantis išduodamas Europos 
apsaugos orderis;

d) informacija apie teisės aktą (pvz., 
nurodant numerį ir datą), kuriuo 
nustatyta apsaugos priemonė, kuria 
remiantis išduodamas Europos apsaugos 
orderis;

Or. en
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Pakeitimas 167
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
6 straipsnio f punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

f) pavojų keliančiam asmeniui apsaugos 
priemone, kuria grindžiamas Europos 
apsaugos orderis, nustatyti įpareigojimai ar 
draudimai, jų galiojimo trukmė ir aiškus 
nurodymas, kad jų pažeidimas yra 
laikomas nusikalstama veika pagal 
išduodančiosios valstybės teisę arba kitu 
pažeidimu, už kurį gali būti baudžiama 
laisvės atėmimu;

f) pavojų keliančiam asmeniui apsaugos 
priemone, kuria grindžiamas Europos 
apsaugos orderis, nustatyti įpareigojimai ar 
draudimai, jų galiojimo trukmė ir 
informacija apie galimą bausmę ar 
sankciją (jeigu numatyta), kuri pagal 
išduodančiosios valstybės teisę gali būti 
paskirta atitinkamų įpareigojimų ar 
draudimų pažeidimo atveju;

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė geriau atspindi padėtį, kai valstybės narės įstatymuose numatytos įvairios 
bausmės ir kai konkrečią sankciją institucijos nustato tik pažeidimo atveju.

Pakeitimas 168
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
6 straipsnio h a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ha) pavojų keliančio asmens adresas, 
e. pašto adresas ar bet kokie kiti
kontaktiniai duomenys;

Or. en
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Pakeitimas 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktyvos projektas
6 straipsnio i a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ia) išduodančiosios ir vykdančiosios 
valstybės, nepažeisdamos saviraiškos 
laisvės, prireikus, skatina, kad 
žiniasklaida ir žurnalistai nusistatytų 
savireguliavimo priemones, kad 
skleidžiant informaciją būtų užtikrinta 
aukų privataus ir šeiminio gyvenimo 
apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Auka, kuri prašo išduoti Europos apsaugos orderį, galėtų tapti viešai žinoma išduodančiojoje 
arba vykdančiojoje valstybėje. Siekiant užtikrinti duomenų apie auką apsaugą bei jų 
saugumą, žiniasklaida turėtų suvokti, kad šiai aukai išduoto Europos apsaugos orderio 
duomenų skelbimas yra itin delikatus klausimas.

Pakeitimas 170
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
7 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija Europos 
apsaugos orderį perduoda vykdančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai bet 
kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį 
dokumentą, kad vykdančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
nustatyti jo autentiškumą.

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija Europos 
apsaugos orderį perduoda vykdančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai bet 
kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį 
dokumentą, kad vykdančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
nustatyti jo autentiškumą. Geriausiai tai 
būtų galima padaryti pateikus pranešimą, 
kad orderis ir jame minimi asmenys 
įtraukti į 4a straipsnyje minimą duomenų 
bazę.
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Or. es

Pakeitimas 171
Manfred Weber

Direktyvos projektas
7 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija Europos 
apsaugos orderį perduoda vykdančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai bet 
kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį 
dokumentą, kad vykdančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
nustatyti jo autentiškumą.

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija Europos 
apsaugos orderį perduoda vykdančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai bet 
kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį 
dokumentą, kad vykdančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
nustatyti jo autentiškumą. Visi ryšiai taip 
pat palaikomi tiesiogiai tarp šių nurodytų 
kompetentingų institucijų.

Or. de

Pagrindimas

Dalykiškai ir prasmingai paaiškinama, kaip palaikomi ryšiai.

Pakeitimas 172
Nathalie Griesbeck

Direktyvos projektas
7 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija Europos 
apsaugos orderį perduoda vykdančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai bet 
kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį 
dokumentą, kad vykdančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
nustatyti jo autentiškumą.

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija Europos 
apsaugos orderį perduoda vykdančiosios 
valstybės kompetentingai institucijai bet 
kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį 
dokumentą, kad vykdančiosios valstybės 
narės kompetentinga institucija galėtų 
nustatyti jo autentiškumą. Visi oficialūs 
ryšiai taip pat palaikomi tiesiogiai tarp šių 
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nurodytų kompetentingų institucijų.

Or. fr

Pagrindimas

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.

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

Direktyvos projektas
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant sumažinti bendravimo su 
aukomis sunkumus, ypač susijusius su 
tuo, kaip auka supranta apsaugos 
priemones, reikia apsvarstyti būtinas 
priemones, pavyzdžiui, galimybę prašyti 
vykdančiosios šalies suteikti informaciją 
aukos kalbama kalba.

Or. en

Pagrindimas

Labai tikėtina, kad auka, kuri ketina persikelti į kitą valstybę, vykdančiojoje valstybėje gali 
susidurti su kalbos problema. Taigi svarbu sumažinti tokias aukoms kylančias kliūtis.
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Pakeitimas 174
Barbara Matera

Direktyvos projektas
7 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdančiosios arba 
išduodančiosios valstybės kompetentingos 
institucijos nežino kitos valstybės 
kompetentinga institucija, ji pateikia visus 
atitinkamus paklausimus, be kita ko, 
kreipdamasi į 1998 m. birželio 29 d. 
Tarybos bendraisiais veiksmais 
98/428/TVR dėl Europos teisminio tinklo 
sukūrimo sukurto Europos teisminio tinklo 
kontaktinius asmenis, Eurojusto 
nacionalinį narį arba tos valstybės 
Eurojusto nacionalinę koordinavimo 
sistemą, kad gautų reikiamą informaciją.

2. Jeigu vykdančiosios (-iųjų) valstybės (-
ių) arba išduodančiosios (-iųjų) valstybės 
(-ių) kompetentingos institucijos nežino 
kitos valstybės kompetentinga institucija, ji 
pateikia visus atitinkamus paklausimus, 
naudodamasi Tarybos generalinio 
sekretoriato bei Komisijos turimu sąrašu 
ir  kreipdamasi į 1998 m. birželio 29 d. 
Tarybos bendraisiais veiksmais 
98/428/TVR dėl Europos teisminio tinklo 
sukūrimo sukurto Europos teisminio tinklo 
kontaktinius asmenis, Eurojusto 
nacionalinį narį arba tos valstybės 
Eurojusto nacionalinę koordinavimo 
sistemą, kad gautų reikiamą informaciją.

Or. it

Pakeitimas 175
Manfred Weber

Direktyvos projektas
7 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai vykdančiosios 
valstybės institucija, kuri gauna Europos 
apsaugos orderį, nėra kompetentinga jį 
pripažinti, ta institucija ex officio Europos 
apsaugos orderį perduoda kompetentingai 
institucijai.

3. Tais atvejais, kai vykdančiosios 
valstybės institucija, kuri gauna Europos 
apsaugos orderį, nėra kompetentinga jį 
pripažinti, ta institucija ex officio Europos 
apsaugos orderį perduoda kompetentingai 
institucijai ir nedelsdama bet kuriuo būdu, 
jei tik pateikiamas rašytinis dokumentas, 
informuoja apie tai išduodančiosios 
valstybės kompetentingą instituciją.

Or. de
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Pagrindimas

Prasmingas dalykinis paaiškinimas.

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

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

a) gavusi pagal 7 straipsnį perduotą 
Europos apsaugos orderį jį pripažįsta ir 
atitinkamais atvejais imasi visų priemonių, 
kurių ji galėtų imtis pagal savo
nacionalinę teisę panašiu atveju, kad 
užtikrintų saugomo asmens apsaugą, 
išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia remtis 
vienu iš 9 straipsnyje nurodytų 
nepripažinimo pagrindų;

a) gavusi pagal 7 straipsnį perduotą 
Europos apsaugos orderį nedelsdama jį 
pripažįsta ir imasi bet kokių atitinkamų
priemonių, kurios panašiu atveju
užtikrintų tolesnę saugomo asmens 
apsaugą pagal jos nacionalinę teisę , 
išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia remtis 
vienu iš 9 straipsnyje nurodytų 
nepripažinimo pagrindų. Tokiu atveju 
vykdančiosios valstybės kompetentingos 
institucijos priimtos priemonės kuo labiau 
atitinka pirminę apsaugos priemonę;

Or. en

Pakeitimas 177
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

a) gavusi pagal 7 straipsnį perduotą 
Europos apsaugos orderį jį pripažįsta ir 
atitinkamais atvejais imasi visų 
priemonių, kurių ji galėtų imtis pagal savo 
nacionalinę teisę panašiu atveju, kad 
užtikrintų saugomo asmens apsaugą, 
išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia remtis 
vienu iš 9 straipsnyje nurodytų 
nepripažinimo pagrindų;

a) gavusi pagal 7 straipsnį perduotą 
Europos apsaugos orderį nedelsdama jį 
pripažįsta ir priima sprendimą, kuriuo 
nustatoma bet kuri priemonė, kurios ji 
galėtų imtis pagal savo nacionalinę teisę 
panašiu atveju, kad užtikrintų saugomo 
asmens apsaugą, išskyrus atvejus, kai ji 
nusprendžia remtis vienu iš 9 straipsnyje 
nurodytų nepripažinimo pagrindų. Priimtos 
priemonės ir saugomam asmeniui 
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suteikiamas apsaugos lygis, kaip 
įmanoma labiau pagal vykdančiosios 
valstybės nacionalinės teisės nuostatas ir 
principus, atitinka išduodančiosios 
valstybės išduotą apsaugos priemonę;

Or. en

Pagrindimas

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

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

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

aa) siekdama išvengti Europos apsaugos 
orderio nepripažinimo, informuoja 
išduodančiosios valstybės kompetentingą 
instituciją apie vykdančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos nustatytus 
laikotarpius, per kuriuos turi būti 
užpildytas Europos apsaugos orderis;

Or. en
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Pakeitimas 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

b) atitinkamais atvejais informuoja pavojų 
keliantį asmenį apie priemonę, kurios 
imtasi vykdančiojoje valstybėje;

b) atitinkamais atvejais informuoja pavojų 
keliantį asmenį apie priemonę, kurios 
imtasi vykdančiojoje valstybėje, 
neatskleisdama informacijos apie 
saugomą asmenį, pavyzdžiui, jo adreso ar 
kitų kontaktinių duomenų, jei ši 
informacija nėra nurodyta įpareigojime 
ar draudime, nustatytame pavojų 
keliančiam asmeniui kaip vykdymo 
priemonė;

Or. en

Pakeitimas 180
Manfred Weber

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ba) informuoja pavojų keliantį asmenį, 
išduodančiosios valstybės kompetentingą 
instituciją ir saugomą asmenį apie visas 
priemones, kurių imtasi taikant a punktą, 
atitinkamais atvejais neatskleisdama 
saugomo asmens adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų, kuriuos atskleidus 
jam galėtų kilti pavojus;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju kalbama apie teisinėje valstybėje taikytiną priemonę. Užtikrinama nukentėjusiojo 
apsauga.
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Pakeitimas 181
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ba) jei vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija remiasi vienu iš 
9 straipsnyje nurodytų nepripažinimo
pagrindų, apie atitinkamą sprendimą 
nedelsiant praneša išduodančiajai 
valstybei ir saugomam asmeniui arba jo 
teisiniam atstovui ar globėjui ir pateikia 
nepripažinimo motyvus;

Or. en

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

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

ba) vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja saugomą asmenį, kai pagal 
jos nacionalinę teisę pasibaigia 
priemonių, priimtų vykdant Europos 
apsaugos orderį, maksimalus galiojimo 
laikotarpis;

Or. en



PE445.751v01-00 60/87 AM\824371LT.doc

LT

Pakeitimas 183
Manfred Weber

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

bb) jei ji mano, kad pagal 7 straipsnį 
Europos apsaugos orderyje pateikta 
informacija yra neišsami, nedelsdama bet 
kuriuo būdu, jei tik pateikiamas rašytinis 
dokumentas, informuoja apie tai 
išduodančiosios valstybės kompetentingą 
instituciją ir nustato terminą, per kurį 
kompetentinga institucija turi pateikti 
patikslintą informaciją;

Or. de

Pagrindimas

Nustatant terminą užtikrinama, kad duomenys būtų pateikti greičiau.

Pakeitimas 184
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

bb) vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja saugomą asmenį, kai pagal 
jos nacionalinę teisę pasibaigia 
priemonių, priimtų vykdant Europos 
apsaugos orderį, maksimalus galiojimo 
laikotarpis;

Or. en
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Pakeitimas 185
Salvatore Iacolino

Direktyvos projektas
8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

da) imasi visų būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad vykdant 
Europos apsaugos orderį būtų saugomas 
ne tik saugomas asmuo, bet ir jo šeimos 
nariai.

Or. it

Pagrindimas

Saugomam asmeniui suteikiamos garantijos turėtų būti taikomos ir visiems jo šeimos nariams 
bei atitikti poreikį apsaugoti šeimos vienetą, net jei formaliai vaikai jam nepriklauso.

Pakeitimas 186
Manfred Weber

Direktyvos projektas
8 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija informuoja išduodančiosios 
valstybės kompetentingą instituciją ir 
saugomą asmenį apie pagal šį straipsnį 
priimtas priemones.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su Manfredo Weberio pateiktu 5 pakeitimu.
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Pakeitimas 187
Barbara Matera

Direktyvos projektas
8 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija informuoja išduodančiosios 
valstybės kompetentingą instituciją ir 
saugomą asmenį apie pagal šį straipsnį 
priimtas priemones.

2. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija nedelsdama informuoja pavojų 
keliantį asmenį, išduodančiosios valstybės 
kompetentingą instituciją ir saugomą 
asmenį apie pagal šį straipsnį priimtas 
priemones, tačiau neatskleidžia saugomo 
asmens kontaktinių duomenų.

Or. it

Pakeitimas 188
Anna Maria Corazza Bildt

Direktyvos projektas
8 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija informuoja išduodančiosios 
valstybės kompetentingą instituciją ir 
saugomą asmenį apie pagal šį straipsnį 
priimtas priemones.

2. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija nedelsdama informuoja pavojų 
keliantį asmenį, išduodančiosios valstybės 
kompetentingą instituciją ir saugomą 
asmenį apie pagal šį straipsnį priimtas 
priemones, atitinkamais atvejais 
neatskleisdama saugomo asmens adreso 
ar kitų su saugomu asmeniu susijusių 
kontaktinių duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad pavojų keliantis asmuo žinotų apsaugos priemonės turinį. Jei ribojančioje 
priemonėje nurodytas draudimas įeiti į saugomo asmens namus, priimtame sprendime turi 
būti nurodytas saugomo asmens adresas. Pavojų keliantis asmuo turi būti informuotas apie 
sprendimą, kad žinotų, ką dar jam draudžiama daryti.
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Pakeitimas 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
8 straipsnio 2 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija informuoja išduodančiosios 
valstybės kompetentingą instituciją ir 
saugomą asmenį apie pagal šį straipsnį 
priimtas priemones.

2. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija nedelsdama informuoja pavojų 
keliantį asmenį, išduodančiosios valstybės 
kompetentingą instituciją ir saugomą 
asmenį apie pagal šį straipsnį priimtas 
priemones, neatskleisdama saugomo 
asmens adreso ar kitų su saugomu 
asmeniu susijusių kontaktinių duomenų.
Pavojų keliantis asmuo turi turėti 
galimybę ginčyti priimtas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Projekte reikalaujama, kad pavojų keliančiam asmeniui būtų pranešta apie naujo 
vykdančiosios valstybės orderio sąlygas, bet jam nesuteikiama teisė jį ginčyti. Vykdančioji 
valstybė gali išduoti orderį, kuris prieštarauja EŽTPLK įtvirtintoms teisėms.  Pavyzdžiui, 
Ispanijos orderyje gali būti nurodyta „Jums draudžiama atvykti į Barseloną“, o Didžiosios 
Britanijos orderyje – „Jums draudžiama atvykti į Londoną“. Tačiau jei asmuo dirba 
Londone, tokia sąlyga būtų per plati ir neproporcinga ir pažeistų EŽTPLK 8 straipsnyje 
įtvirtintas teises. Pavojų keliantis asmuo turėtų turėti galimybę ginčyti ne tik vieną, bet ir abi 
priemones.

Pakeitimas 190
Georgios Papanikolaou,Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktyvos projektas
8 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

8a straipsnis 

Prevencija, informavimo kampanijos ir 
mokymas 

1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, siekdamos užkirsti kelią 
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smurtui prieš asmenis.
2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų (pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo
programų), kuriais siekiama labiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad yra galimybė 
prašyti išduoti Europos apsaugos orderį ir 
sumažinti asmenų riziką tapti smurto 
aukomis. Smurto aukos turėtų būti 
skatinamos pranešti apie jų persekiojimo 
atvejus, kad būtų galima užtikrinti 
atitinkamą apsaugos lygį.
3. Valstybės narės skatina reguliarų 
teisminių ir kitų kompetentingų institucijų 
atstovų, kurie galėtų turėti kontaktų su 
aukomis ir potencialiomis aukomis, 
mokymą siekdamos, kad šios institucijos 
galėtų suteikti tinkamą pagalbą ir 
psichologinę paramą.

Or. en

Pakeitimas 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Direktyvos projektas
8 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Prevencija, informavimo kampanijos ir 

mokymas
1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, siekdamos užkirsti kelią 
smurtui prieš asmenis.
2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų (pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
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programų, įskaitant prevencines ir pavojų 
keliančiam asmeniui skirtas įspėjamąsias 
priemones), kuriais siekiama labiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad yra galimybė 
prašyti išduoti Europos apsaugos orderį ir 
sumažinti asmenų riziką tapti smurto 
aukomis.
3. Valstybės narės skatina reguliarų 
teisminių ir kitų kompetentingų institucijų 
atstovų, kurie galėtų turėti kontaktų su 
aukomis ir potencialiomis aukomis, 
mokymą siekdamos, kad šios institucijos 
galėtų suteikti tinkamą pagalbą.

Or. en

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

Direktyvos projektas
8 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Prevencija, informavimo kampanijos ir 

mokymas
1. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų (pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų), kuriais siekiama labiau 
atkreipti dėmesį į tai, kad yra galimybė 
prašyti išduoti Europos apsaugos orderį ir 
sumažinti asmenų riziką tapti smurto 
aukomis.
2. Valstybės narės skatina reguliarų 
teisminių ir kitų kompetentingų institucijų 
atstovų, kurie galėtų turėti kontaktų su 
aukomis, mokymą siekdamos, kad šios 
institucijos galėtų suteikti tinkamą 
pagalbą.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlome išbraukti žodžius „ir potencialiomis aukomis“ (pranešėjo 57 pakeitimas), nes ši 
sąvoka nėra apibrėžta ir gali būti laisvai interpretuojama.

Pakeitimas 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktyvos projektas
8 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

8a straipsnis

Prevencija, informavimo kampanijos ir 
mokymas

1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, siekdamos užkirsti kelią 
smurtui prieš asmenis.
2. Valstybės narės, prireikus 
bendradarbiaudamos su pilietinės 
visuomenės organizacijomis, imasi 
atitinkamų veiksmų (pavyzdžiui, 
informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų, apimančių prevencines ir 
agresorių reabilitacijos priemones), 
kuriais siekiama labiau atkreipti dėmesį į 
tai, kad yra galimybė prašyti išduoti 
Europos apsaugos orderį ir sumažinti 
asmenų riziką tapti smurto aukomis.
3. Valstybės narės skatina reguliarų 
teisminių ir kitų kompetentingų institucijų 
atstovų, kurie galėtų turėti kontaktų su 
aukomis ir potencialiomis aukomis, 
mokymą siekdamos, kad šios institucijos 
galėtų suteikti tinkamą pagalbą.
4. Komisija ir valstybės narės priima 
priemones, kad būtų sukurta bendra 
nemokama telefono linija, kuria 
paskambinusios smurto dėl lyties aukos 
galėtų gauti informacijos ir paramos.
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Or. es

Pakeitimas 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktyvos projektas
9 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Atsisakius pripažinti Europos apsaugos 
orderį pateikiami tokio atsisakymo 
pagrindai.

1. Atsisakius pripažinti Europos apsaugos 
orderį pateikiami tokio atsisakymo 
pagrindai. Prieš atsisakant pripažinti 
orderį turi būti išklausytas saugomas 
asmuo.

Or. es

Pakeitimas 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktyvos projektas
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

a) Europos apsaugos orderis yra nevisiškai 
užpildytas arba nebuvo užpildytas per 
vykdančiosios valstybės kompetentingos 
institucijos nustatytą laikotarpį;

a) Europos apsaugos orderis yra 
pakartotinai nevisiškai užpildytas, buvo 
grąžintas dėl procedūrinių priežasčių arba 
nebuvo užpildytas per vykdančiosios 
valstybės kompetentingos institucijos 
nustatytą priimtiną laikotarpį;

Or. es
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Pakeitimas 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktyvos projektas
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

a) Europos apsaugos orderis yra nevisiškai 
užpildytas arba nebuvo užpildytas per 
vykdančiosios valstybės kompetentingos 
institucijos nustatytą laikotarpį;

a) Europos apsaugos orderis yra neišsamus 
ir nebuvo užpildytas per vykdančiosios 
valstybės kompetentingos institucijos 
nustatytą priimtiną laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 197
Manfred Weber

Direktyvos projektas
9 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

da) apsaugos priemonė yra susijusi su 
veika, kuri pagal vykdančiosios valstybės 
teisę nėra laikoma nusikalstama veika;

Or. de

Pagrindimas

Vykdančioji valstybė neprivalo veikti, jei yra padaryta veika, kuri nelaikoma nusikalstama.

Pakeitimas 198
Manfred Weber

Direktyvos projektas
9 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

db) vykdančiosios valstybės nacionalinėje 
teisėje nenumatyta, kad baudžiamojo 
proceso metu imamasi apsaugos 
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priemonių;

Or. de

Pakeitimas 199
Manfred Weber

Direktyvos projektas
9 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

dc) pagal vykdančiosios valstybės teisę 
pavojaus keliančio asmens baudžiamasis 
persekiojimas nebegali būti vykdomas už 
veiką arba elgesį, dėl kurio priimta 
apsaugos priemonė, kai veika arba elgesys 
pagal vykdančiosios valstybės nacionalinę 
teisę priklauso jos kompetencijai;

Or. de

Pakeitimas 200
Manfred Weber

Direktyvos projektas
9 straipsnio 2 dalies d d punktas (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

dd) apsaugos priemonė yra susijusi su 
nusikalstama veika, kuri pagal 
vykdančiosios valstybės teisę laikoma 
visiškai arba iš esmės įvykdyta jos 
teritorijoje.

Or. de
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Pakeitimas 201
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3a. Jei vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija atsisako išduoti 
Europos apsaugos orderį remdamasi 
vienu iš 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytų pagrindų, ji nedelsdama ir ex 
officio aiškiai bei suprantamai 
informuoja išduodančiosios valstybės 
institucijas ir saugomą asmenį arba jo 
teisinį atstovą, globėją ar rūpintoją apie 
tai, kokiomis teisės gynimo  priemonėmis 
jis gali pasinaudoti ar kaip pateikti 
skundą norint ginčyti neigiamą 
sprendimą, ir prireikus informuoja 
saugomą asmenį apie galimybę prašyti 
priimti apsaugos priemonę pagal 
vykdančiosios valstybės nacionalinę teisę.  

Or. en

Pagrindimas

Apie teisės gynimo priemonę (jei numatyta) turėtų būti pranešta tiesiogiai išduodančiosioms 
institucijoms ir saugomam asmeniui nedelsiant po to, kai buvo priimtas neigiamas 
sprendimas, ir prieš informuojant saugomą asmenį apie galimybę vykdančiojoje valstybėje 
iškelti naują bylą prieš pavojų keliantį asmenį. Ši pastraipa buvo įtraukta į 9 straipsnį dėl to, 
kad šios nuostatos taikomos iš karto po to, kai priimamas šiame straipsnyje nurodytas 
neigiamas sprendimas.

Pakeitimas 202
Manfred Weber

Direktyvos projektas
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3a. Jei vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija atsisako 
pripažinti Europos apsaugos orderį dėl 
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vieno iš 2 dalyje nurodytų pagrindų, ji turi 
atitinkamais atvejais pranešti saugomam 
asmeniui apie galimybę prašyti priimti 
baudžiamojo arba civilinio pobūdžio 
apsaugos priemonę pagal jos nacionalinę 
teisę.

Or. de

Pagrindimas

Papildomos nuostatos siekiant apriboti taikymo sritį, kad ji apimtų baudžiamosios teisės 
apsaugos priemones.

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

Direktyvos projektas
9 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Prašymas atlikti peržiūrą
Auka, kurios prašymas išduoti Europos 
apsaugos orderį buvo atmestas, turi 
galimybę prašyti persvarstyti sprendimą.

Or. en
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Pakeitimas 204
Manfred Weber

Direktyvos projektas
9 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Taikoma teisė ir kompetencija 
vykdančiojoje valstybėje

1. Priimti ir vykdyti priemones 
vykdančiojoje valstybėje, kurioje 
pripažintas Europos apsaugos orderis, yra 
vykdančiosios valstybės kompetentingos 
institucijos kompetencija. 8 straipsnio 
1 dalyje numatyto sprendimo priėmimui ir 
vykdymui taikoma vykdančiosios valstybės 
teisė, įskaitant taisykles dėl teisės gynimo 
priemonių dėl vykdančiojoje valstybėje 
priimtų sprendimų dėl Europos apsaugos 
orderio. 
2. Pažeidus vieną ar daugiau priemonių, 
kurias priėmė vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija, pripažinusi 
Europos apsaugos orderį, vykdančiosios 
valstybės kompetentinga institucija turi 
įgaliojimus: 
a) dėl tokios priemonės pažeidimo skirti 
baudžiamąsias sankcijas ir imtis kitų 
priemonių, jeigu toks pažeidimas pagal 
vykdančiosios valstybės teisę prilygsta 
nusikalstamai veikai; 
b) priimti su pažeidimu susijusius ne 
baudžiamojo pobūdžio sprendimus;
c) priimti skubią ir laikiną priemonę, kad 
būtų nutrauktas pažeidimas, atitinkamais 
atvejais laukiant, kol tolesnį sprendimą 
priims išduodančioji valstybė.

Or. de

Pagrindimas

Išsamios ir nuoseklios nuostatos dėl kompetencijos ir taikytinos teisės; pabrėžiama 
vykdančiosios valstybės kompetencija.
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Pakeitimas 205
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

a) apsaugos priemonės atnaujinimo, 
peržiūros ir panaikinimo;

a) apsaugos priemonės, kuri paremta 
Europos apsaugos orderiu, ir atitinkamai 
Europos apsaugos orderio atnaujinimo, 
peržiūros, pakeitimo, atšaukimo ir 
panaikinimo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad pagal šį straipsnį suteikiama išimtinė teisė susijusi su pirmine 
apsaugos priemone, o ne su vykdančiosios valstybės priimta priemone.

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

Direktyvos projektas
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu auka išvyksta iš vykdančiosios 
valstybės ir grįžta į išduodančiąją 
valstybę, išduodančioji valstybė toliau 
suteikia aukai tokias apsaugos priemones, 
kurias ši valstybė buvo nustačiusi iš 
pradžių.

Or. en
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Pakeitimas 207
Manfred Weber

Direktyvos projektas
10 straipsnio 3 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai teismo sprendimas, 
kaip apibrėžta Tarybos pamatinio 
sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, 
arba sprendimas dėl kardomųjų priemonių, 
kaip apibrėžta Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje, 
jau perduotas kitai valstybei narei, tolesni 
sprendimai priimami remiantis 
atitinkamomis tų pamatinių sprendimų 
nuostatomis.

3. Tais atvejais, kai teismo sprendimas, 
kaip apibrėžta Tarybos pamatinio 
sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, 
arba sprendimas dėl kardomųjų priemonių, 
kaip apibrėžta Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje, 
jau perduotas arba, išdavus Europos 
apsaugos orderį, perduodamas kitai 
valstybei narei, tolesni sprendimai 
priimami remiantis atitinkamomis tų 
pamatinių sprendimų nuostatomis.

Or. de

Pakeitimas 208
Manfred Weber

Direktyvos projektas
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3a. Išduodančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja vykdančiosios valstybės 
kompetentingą instituciją apie sprendimą, 
priimtą pagal 1 dalį.

Or. de
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Pakeitimas 209
Manfred Weber

Direktyvos projektas
10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija pagal 1 dalies 
a punktą atšaukė ar panaikino Europos 
apsaugos orderį, vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija, vos tik tinkama 
tvarka gavusi išduodančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos pranešimą, 
nutraukia priemonių, priimtų pagal 
8 straipsnio 1 dalį, taikymą.

Or. de

Pakeitimas 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
10 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3c. Jeigu išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija pagal 1 dalies 
a punktą pakeitė Europos apsaugos 
orderį, vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija atitinkamai:
a) laikydamasi 8 straipsnio pakeičia 
priemones, priimtas remiantis Europos 
apsaugos orderiu;
b) atsisako vykdyti pakeistą įpareigojimą 
ar draudimą tais atvejais, kai jis nėra 
vienas iš 4 straipsnyje nurodytų 
įpareigojimų ar draudimų, kai juo 
neatsižvelgiama į aukos pageidavimus, kai 
jis nesuderinamas su Europos žmogaus 
teisių konvencija arba kai pagal 
6 straipsnį Europos apsaugos orderyje 
pateikta informacija yra neišsami ir 
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nebuvo pateikta patikslinta informacija 
per vykdančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos nustatytą 
terminą pagal 8 straipsnio 2a dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį projektą išduodančiajai valstybei suteikiama galimybė pakeisti apsaugos orderį ir 
reikalaujama, kad vykdančioji valstybė atliktų tuos pačius pakeitimus. Tačiau nors proceso 
pradžioje auka gali nuspręsti prašyti EAO, tačiau tai dar nereiškia, kad auka norės, kad būtų 
taikomas peržiūrėtas EAO. Taigi auka turėtų turėti pasirinkimą (o vykdančioji valstybė 
neturėtų būti verčiama vykdyti orderį, kurio ji nenori ir kuris galėtų prieštarauti EŽTK 
konvencijos suteikiamoms teisėms).

Pakeitimas 211
Manfred Weber

Direktyvos projektas
10 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3c. Jeigu išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija pagal 1 dalies 
a punktą pakeitė Europos apsaugos 
orderį, vykdančiosios valstybės 
kompetentinga institucija atitinkamai:
a) laikydamasi 8 straipsnio pakeičia 
priemones, priimtas remiantis Europos 
apsaugos orderiu arba
b) atsisako vykdyti pakeistą įpareigojimą 
ar draudimą tais atvejais, kai jis nėra 
vienas iš 2 straipsnyje nurodytų 
įpareigojimų ar draudimų arba kai pagal 
7 straipsnį Europos apsaugos orderyje 
pateikta informacija yra neišsami ir 
nebuvo pateikta patikslinta informacija 
per vykdančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos nustatytą 
terminą pagal 8 straipsnio 2a dalį.

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

Direktyvos projektas
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija gali atšaukti Europos apsaugos 
orderio pripažinimą, jeigu yra įrodymų, 
kad saugomas asmuo neabejotinai išvyko 
iš vykdančiosios valstybės teritorijos.

1. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija gali nutraukti priemonių, 
priimtų vykdant Europos apsaugos orderį, 
taikymą:

a) jeigu auka prašo nutraukti apsaugos 
priemonės taikymą arba jeigu siekiant 
apsaugoti bet kurio asmens teises pagal 
EŽTK reikia nutraukti apsaugos 
priemonės taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą. Auka gali pakeisti nuomonę ir nebenorėti, kad būtų 
taikomas apsaugos orderis (pavyzdžiui, auka gali susitaikyti su savo ankstesniu partneriu ir 
pageidauti vėl gyventi su juo). Vykdančioji valstybė turėtų turėti galimybę tokiomis 
aplinkybėmis atšaukti orderio taikymą.

Pakeitimas 213
Manfred Weber

Direktyvos projektas
11 straipsnis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

11 straipsnis
Pagrindas atšaukti Europos apsaugos 

orderio pripažinimą

Išbraukta.

Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija gali atšaukti Europos apsaugos 
orderio pripažinimą, jeigu yra įrodymų, 
kad saugomas asmuo neabejotinai išvyko 
iš vykdančiosios valstybės teritorijos.
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Or. de

Pakeitimas 214
Manfred Weber

Direktyvos projektas
11 a straipsnis (naujas)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Priemonių, priimtų remiantis Europos 

apsaugos orderiu, nutraukimo pagrindai
1. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija gali nutraukti priemonių, 
priimtų vykdant Europos apsaugos orderį, 
taikymą:
a) jeigu yra pakankamas pagrindas 
manyti, kad saugomo asmens gyvenamoji 
ar buvimo vieta nėra vykdančiosios 
valstybės teritorijoje arba jis galutinai 
išvyko iš tos teritorijos;
b) kai pagal jos nacionalinę teisę 
pasibaigia priemonių, priimtų vykdant 
Europos apsaugos orderį, maksimalus 
galiojimo laikotarpis;
c) 10 straipsnio 3 dalies c punkte 
nurodytu atveju;
d) kai teismo sprendimas, kaip apibrėžta 
Tarybos pamatinio sprendimo 
20008/947/TVR 2 straipsnyje, arba 
sprendimas dėl kardomųjų priemonių, 
kaip apibrėžta Tarybos pamatinio 
sprendimo 2009/828/TVR 4 straipsnyje, 
perkeliamas į vykdančiąją šalį, jai 
pripažinus Europos apsaugos orderį.
2. Apie tokį sprendimą vykdančiosios 
valstybės kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja išduodančiosios 
valstybės kompetentingą instituciją.
3. Vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija, prieš nutraukdama priemonių 
taikymą pagal 1 dalies b punktą, gali 
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paprašyti išduodančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos pateikti 
informaciją, ar tuo konkrečiu atveju 
esančiomis aplinkybėmis vis dar 
reikalinga Europos apsaugos orderio 
teikiama apsauga. Išduodančiosios 
valstybės kompetentinga institucija 
nedelsdama atsako į tokį prašymą.

Or. de

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turi daugiau galimybių 
veikti; užtikrinamas suderinamumas su kitais ES teisės aktais.

Pakeitimas 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktyvos projektas
12 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Europos apsaugos orderis pripažįstamas 
nedelsiant.

1. Europos apsaugos orderis vykdomas per 
20 dienų. Saugomas asmuo 
informuojamas apie vykdymo laikotarpio 
trukmę.

Or. en

Pakeitimas 216
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
12 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Europos apsaugos orderis pripažįstamas 
nedelsiant.

1. Europos apsaugos orderis pripažįstamas 
ne vėliau kaip per penkiolika dienų.

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

Direktyvos projektas
12 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Europos apsaugos orderis pripažįstamas 
nedelsiant.

1. Europos apsaugos orderis vykdomas ne 
vėliau kaip per 20 dienų, atsižvelgiant į 
skubos poreikį atskirais atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva skirta taikyti ir tokiais atvejais, kai saugomas asmuo nori trumpam, net ir 
trumpesniam negu 20 dienų laikotarpiui, apsilankyti kitoje valstybėje. Turime užtikrinti, kad 
prireikus valstybės narės galėtų veikti skubos tvarka ir kartu nurodyti aiškų terminą, kad būtų 
išvengta vėlavimo.

Pakeitimas 218
Salvatore Iacolino

Direktyvos projektas
12 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Europos apsaugos orderis pripažįstamas
nedelsiant.

1. Europos apsaugos orderis vykdomas
nedelsiant ir bet kuriuo atveju per 15 
dienų, o saugomam asmeniui suteikiama 
reikiama apsauga laikotarpiu iki šio 
orderio vykdymo.

Or. it
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Pakeitimas 219
Marina Yannakoudakis

Direktyvos projektas
12 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Europos apsaugos orderis pripažįstamas 
nedelsiant.

1. Europos apsaugos orderis pripažįstamas 
nedelsiant išskyrus nepaprastuosius, 
kelionės ar mirties atvejus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad aukos turėtų galimybę keliauti ir jų veikla, susijusi su netikėta kelione, nebūtų 
ribojama. 

Pakeitimas 220
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos tą pačią 
dieną, kai buvo priimtas sprendimas, 
informuoja susijusius asmenis apie tai, ar 
Europos apsaugos orderis buvo 
pripažintas, ar ne.

Or. es

Pakeitimas 221
Manfred Weber

Direktyvos projektas
13 straipsnis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
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Taikytina teisė
Pagal šią direktyvą priimamiems 
vykdančiosios valstybės kompetentingos 
institucijos sprendimams taikoma tos 
valstybės nacionalinė teisė.

Or. de

Pakeitimas 222
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos, 
siekdamos rengti Europos statistiką, 
keičiasi duomenimis, kurie turėtų apimti 
bent informaciją apie išduotus, 
pripažintus ir nepripažintus orderius, 
nepripažinimo priežastis, priimtų 
apsaugos priemonių tipus, pavojų 
keliančių asmenų skaičių ir šios 
direktyvos poveikį nusikaltimų 
prevencijai, taip pat apie tai, kokiems 
nusikaltimams siekiant užkirsti kelią 
dažniausiai buvo išduoti orderiai (ypač 
nusikaltimų dėl lyties ir smurto prieš 
moteris atvejais). Europos lyčių lygybės 
institutas atsakingas už šių statistikos 
duomenų bei atitinkamų rodiklių rinkimą 
ir per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos atlieka lyginamąjį 
apsaugos priemonių teisinio statuso 
valstybėse narėse tyrimą.

Or. es
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Pakeitimas 223
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės ir Komisija dirba 
kartu, kad visoje Europoje būtų vykdoma 
švietimo ir reklamos kampanija, susijusi 
su Europos apsaugos orderiu ir jo 
taikymo sritimi. Kampanija, pirmiausia, 
turi būti nukreipta į teismus, teisininkus, 
policijos institucijas ir, apskritai, į visas 
viešąsias ir ypač socialines tarnybas, 
kurios susiduria su problemomis, kurių 
išvengti turėtų padėti apsaugos orderis. 
Taip pat įgyvendinamos visuomenės 
sąmoningumo didinimo kampanijos.

Or. es

Pakeitimas 224
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
16 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Europos apsaugos orderis išverčiamas į 
vykdančiosios valstybės valstybinę kalbą 
arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

Europos apsaugos orderis išverčiamas į 
vykdančiosios valstybės valstybinę kalbą ir 
į saugomo asmens ir (arba) pavojų 
keliančio asmens pageidaujamą kalbą, jei 
jis gyvena regione ar vietovėje, kurios 
oficialios kalbos yra teisiškai pripažintos 
ir kurios skiriasi nuo valstybės narės 
valstybinių kalbų.

Or. es
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Pakeitimas 225
Norica Nicolai

Direktyvos projektas
16 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Europos apsaugos orderis išverčiamas į 
vykdančiosios valstybės valstybinę kalbą 
arba į vieną iš jos valstybinių kalbų. 
Priimant šią direktyvą arba vėliau bet kuri 
valstybė narė Tarybos generaliniame 
sekretoriate deponuotame pareiškime gali 
nurodyti, kad ji pripažins vertimą į vieną 
ar daugiau Sąjungos institucijų kitų
oficialiųjų kalbų.

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija išverčia Europos 
apsaugos orderį į vykdančiosios valstybės 
ir išduodančiosios valstybės valstybines 
kalbas, taip pat į saugomo asmens ir jo 
teisinio atstovo ar globėjo kalbą, jei ši 
skiriasi nuo valstybinių kalbų. Priimant 
šią direktyvą arba vėliau bet kuri valstybė 
narė Tarybos generaliniame sekretoriate 
deponuotame pareiškime gali nurodyti, kad 
ji pripažins vertimą į Sąjungos institucijų 
oficialiąsias kalbas ir į šių valstybių bet 
kokios kitos reikšmingos mažumos kalbą.

Or. en

Pakeitimas 226
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
16 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Europos apsaugos orderis išverčiamas į 
vykdančiosios valstybės valstybinę kalbą 
arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

1. Išduodančiosios valstybės 
kompetentinga institucija išverčia
Europos apsaugos orderį į vykdančiosios 
valstybės valstybinę kalbą arba į vieną iš 
jos valstybinių kalbų.

Or. en

Pagrindimas

Dokumentai turi būti išversti prieš juos išsiunčiant vykdančiosios valstybės institucijoms. Su 
EAO susijusios išlaidos reglamentuojamos 17 straipsnyje, jas apmoka vykdančioji valstybė, 
išskyrus išlaidas, atsiradusias išduodančiosios valstybės teritorijoje.
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Pakeitimas 227
Heidi Hautala

Direktyvos projektas
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

2a. Tuo atveju, kai saugomas asmuo 
nepakankami gerai supranta 
išduodančiosios valstybės valstybinę kalbą 
ar kalbas, atitinkama informacija ir 
dokumentai, kuriuos saugomam asmeniui 
pateikia šios valstybės ar šių valstybių 
kompetentingos institucijos, turi būti 
išversti į kalbą, kurią saugomas asmuo 
gerai supranta. 

Or. en

Pagrindimas

Saugomiems asmenims svarbu, kad būtų išversta pakankamai informacijos. Ir nors pagal 
nacionalinius įstatymus ir Europos teises į vertimą numatyti aukštesni standartai negu šie, 
šiame kontekste visgi derėtų nustatyti minimalių sąlygų.

Pakeitimas 228
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
17 straipsnis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

Vykdančioji valstybė padengia šios 
direktyvos taikymo išlaidas, išskyrus 
išlaidas, kurios atsiranda išskirtinai 
išduodančiosios valstybės teritorijoje.

Vykdančioji valstybė padengia šios 
direktyvos taikymo išlaidas, išskyrus 
išlaidas, kurios atsiranda išskirtinai 
išduodančiosios valstybės teritorijoje.
Jokiais atvejais iš saugomo asmens, 
kuriam išduotas apsaugos orderis, 
nereikalaujama apmokėti išlaidų, kurios 
nėra įprasti administraciniai mokesčiai, 
susiję su Europos apsaugos orderio 
įgyvendinimu. Taip pat šie asmenys 
neverčiami pradėti su orderiu susijusias 
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administracines procedūras vykdančiojoje 
valstybėje.

Or. es

Pakeitimas 229
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

3a. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos pateikia tyrimą, ar 
teisiškai įmanoma pasirašyti susitarimus 
su ne ES šalimis dėl Europos apsaugos 
orderio vykdymo jose, taip pat numatant 
tokių susitarimų pasirašymo prioritetus ir 
strategijas.

Or. es

Pakeitimas 230
Izaskun Bilbao Barandica

Direktyvos projektas
20 straipsnio 1 dalis

Iniciatyvos tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip …  Komisija, remdamasi 
iš valstybių narių pagal 19 straipsnio 
2 dalį gauta informacija, parengia 
ataskaitą.

1. Komisija parengia metinę apsaugos 
orderių atitikimo ataskaitą, kurią ji 
pateikia Parlamentui pagal 14 straipsnio 
3 dalį ir 19 straipsnio 2 dalį. Remdamasi 
surinktais duomenimis, Komisija iki ...* 
pateikia Tarybai ataskaitą, kurioje ji 
įvertina:

–––––––––––––––––
*OL: prašome įrašyti datą, esančią 4 metai nuo 
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šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. es


