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Grozījums Nr. 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktīvas projekts
-1. atsauce

Iniciatīvas teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienību, un jo īpaši tā 3. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
-1. atsauce (jauna)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienību, un jo īpaši tā 3. panta 
2. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
- 1. atsauce (jauna)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 2. punktu, saskaņā ar 
kuru „Savienība piedāvā saviem 
pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpu bez iekšējām robežām, kur personu 
brīva pārvietošanās ir nodrošināta 
saistībā ar piemērotiem pasākumiem, kas 
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attiecas uz [...] noziedzības novēršanu un 
apkarošanu”.

Or. es

Pamatojums

Šādi aizsardzības rīkojumam tiek nodrošināts labāks juridiskais pamats. Tiesu iestāžu 
sadarbības krimināllietās mehānisms, kas aprakstīts 82. panta 1. punktā, ir jau radījis 
vairākus tehniska rakstura pārpratumus, ar ko bija jāsaskaras rīkojuma izstrādes laikā. 
Parlamenta juridiskais dienests ierosināja, ka šis pants, kurā pausts aicinājums ievērot un 
aizsargāt pamattiesības, būtu labāks pamats, lai aizsardzības rīkojumus nekavējoties atzītu un 
piemērotu visās dalībvalstīs. 

Grozījums Nr. 92
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
2.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(2a) Līguma par Eiropas Savienību 3. 
panta 2. punktā ir noteikts, ka „Savienība 
piedāvā saviem pilsoņiem brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām 
robežām, kur personu brīva pārvietošanās 
ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem 
pasākumiem, kas attiecas uz ārējo robežu 
kontroli, patvēruma meklētājiem, 
imigrāciju un noziedzības novēršanu un 
apkarošanu”.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
4. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta 2006. gada 
2. februāra rezolūcijā par pašreizējo 

(4) Eiropas Parlamenta 2009. gada 
26. novembra rezolūcijā par vardarbības
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situāciju, apkarojot vardarbību pret 
sievietēm, un par turpmāko rīcību 
dalībvalstīm ieteikts izstrādāt absolūtas 
neiecietības politiku attiecībā uz visa veida 
vardarbību pret sievietēm, un dalībvalstis 
ir aicinātas veikt attiecīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu labāku cietušo un potenciālo 
cietušo aizsardzību un atbalstu tiem.

pret sievietēm apkarošanu1:

a) atsaucoties uz ANO Pekinas rīcības 
programmu vardarbības pret sievietēm 
izskaušanai, ir teikts, ka vardarbība pret 
sievietēm ir jebkura veida uz dzimumu 
balstīta vardarbība, kuras rezultātā 
sieviete cieš vai var ciest fiziski, seksuāli 
vai psiholoģiski, tostarp arī šādu 
nodarījumu draudi, ietekmēšana vai 
brīvības patvaļīga atņemšana;
b)  atsaucoties uz ANO Pekinas rīcības 
programmu vardarbības pret sievietēm 
izskaušanai, ir teikts, ka vardarbība pret 
sievietēm ir izpausme vēsturiski 
nevienlīdzīgajam varas sadalījumam starp 
vīriešiem un sievietēm; 
c) dalībvalstis ir aicinātas uzlabot tiesību 
aktus un politikas virzienus, lai cīnītos 
pret dažāda veida vardarbību pret 
sievietēm un rīkotos tā, lai tiktu novērsti 
vardarbības pret sievietēm cēloņi, 
īstenojot arī profilaktiskus pasākumus, un 
aicina Savienību nodrošināt visām 
vardarbībā cietušajām personām tiesības 
saņemt palīdzību un atbalstu. Eiropas 
Parlamenta 2010. gada 10. februāra 
rezolūcijā par vīriešu un sieviešu 
līdztiesību Eiropas Savienībā (2009)2

pausts atbalsts Spānijas prezidentūras 
priekšlikumiem ieviest uz cietušajām 
personām attiecināmu Eiropas 
aizsardzības rīkojumu un visā ES 
pieejamu telefona līniju palīdzības 
sniegšanai cietušajām personām.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.
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Or. en

Grozījums Nr. 94
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
4. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta 2006. gada 
2. februāra rezolūcijā par pašreizējo 
situāciju, apkarojot vardarbību pret 
sievietēm, un par turpmāko rīcību 
dalībvalstīm ieteikts izstrādāt absolūtas 
neiecietības politiku attiecībā uz visa veida 
vardarbību pret sievietēm, un dalībvalstis 
ir aicinātas veikt attiecīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu labāku cietušo un potenciālo 
cietušo aizsardzību un atbalstu tiem.

(4) Eiropas Parlamenta 2009. gada 
26. novembra rezolūcijā par vardarbības
pret sievietēm apkarošanu dalībvalstis ir 
mudinātas izstrādāt visaptverošus valsts 
rīcības plānus visa veida vardarbības pret 
sievietēm izskaušanai, tostarp sieviešu 
dzimumorgānu apgraizīšanas, tā saukto 
goda aizstāvēšanas noziegumu, cilvēku 
tirdzniecības, vardarbības ģimenē 
izskaušanai; kā arī veikt konkrētus 
pasākumus, lai noteiktu par krimināli 
sodāmu vardarbību dzimuma dēļ. Valsts 
rīcības plānā jāparedz arī pasākumi, lai 
izveidotu efektīvu statistikas datu 
vākšanas metodi par noziegumiem 
dzimuma dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
4. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta 2006. gada 2. 
februāra rezolūcijā par pašreizējo situāciju, 
apkarojot vardarbību pret sievietēm, un par 
turpmāko rīcību dalībvalstīm ieteikts 
izstrādāt absolūtas neiecietības politiku 
attiecībā uz visa veida vardarbību pret 
sievietēm, un dalībvalstis ir aicinātas veikt 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu 

(4) Eiropas Parlamenta 2006. gada 2. 
februāra rezolūcijā par pašreizējo situāciju, 
apkarojot vardarbību pret sievietēm, un par 
turpmāko rīcību dalībvalstīm ieteikts 
izstrādāt absolūtas neiecietības politiku 
attiecībā uz visa veida vardarbību pret 
sievietēm, un dalībvalstis ir aicinātas veikt 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
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labāku cietušo un potenciālo cietušo 
aizsardzību un atbalstu tiem.

labāku cietušo un potenciālo cietušo 
aizsardzību un atbalstu tiem, tostarp 
novēršot gan fiziskos gan emocionālos 
pāridarījumus un rīcību, kas aizskar to 
cilvēku cieņu, kuri jelkādā veidā tiek 
apdraudēti, vajāti vai aizskarti.

Or. es

Grozījums Nr. 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
4.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(4a) Lai noskaidrotu vardarbības iemeslus 
un uzlabotu cietušo personu aizsardzību, 
Savienības mērogā ir jāiegūst statistikas 
informācija un salīdzināmi dati par 
vardarbību. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāvāc 
dati, kas saistīti ar pieprasīto, izsniegto un 
īstenoto Eiropas aizsardzības rīkojumu 
skaitu, un dati, kas saistīti ar pieņemto 
aizsardzības pasākumu pārkāpumiem, kā 
arī informācija par noziedzīgu 
nodarījumu veidiem, piemēram, 
vardarbība ģimenē, piespiedu laulības, 
sieviešu dzimumorgānu sakropļošana, tā 
sauktie goda aizstāvēšanas noziegumi, 
vecāka gadagājuma cilvēku aizskaršana, 
vajāšana, uzmākšanās un cita veida 
vardarbība dzimuma dēļ. Turklāt būtu 
jāvāc dati arī par terora aktos cietušajām 
personām un organizētās noziedzības 
upuriem, un visi dati būtu jāapkopo pa 
dzimumiem un katru gadu jāiesniedz 
Komisijai un Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 97
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Carmen Romero, Silvia Costa

Direktīvas projekts
4.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(4a) Lai noskaidrotu vardarbības iemeslus 
un uzlabotu cietušo personu aizsardzību, 
Savienības mērogā ir jāiegūst statistikas 
informācija un salīdzināmi dati par 
vardarbību. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāvāc 
dati par pieprasīto, izsniegto un īstenoto 
Eiropas aizsardzības rīkojumu skaitu, un 
dati, par pieņemto aizsardzības pasākumu 
pārkāpumiem, kā arī informācija par 
noziedzīgu nodarījumu veidiem, 
piemēram, vardarbība ģimenē, piespiedu 
laulības, sieviešu dzimumorgānu 
sakropļošana, tā sauktie goda 
aizstāvēšanas noziegumi, vajāšana, 
uzmākšanās un cita veida vardarbība 
dzimuma dēļ. Būtu jāvāc dati arī par 
terora aktos cietušajām personām un 
organizētās noziedzības upuriem, un visi 
dati būtu jāapkopo pa dzimumiem un 
katru gadu jāiesniedz Eurojust un 
Eiropas Komisijai. Komisijai pēc tam šie 
dati būtu jāizmanto, lai sagatavotu gada 
ziņojumu un iesniegtu to Eiropas 
Parlamentam un valstu parlamentiem. 

Or. es

Grozījums Nr. 98
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
4.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(4a) Viens no katriem četriem Eiropas 
iedzīvotājiem ir kāda nodarījuma upuris, 
90 % aizsardzības rīkojumu tiek izdoti 
vardarbības dzimuma dēļ gadījumos, un 
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aizsardzības rīkojumi attiecas uz vairāk 
nekā 100 000 sieviešu, kuras dzīvo ES.

Or. en

Grozījums Nr. 99

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

Direktīvas projekts
6.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(6a) Šīs direktīvas darbības jomu 
nevajadzētu attiecināt vienīgi uz tiem, kas 
cieš no vardarbības dzimuma dēļ, bet tā 
jāpiemēro arī attiecībā uz visiem tiem 
cilvēkiem, kuri cieš no citas personas 
nodarījumiem vai uzvedības, kura var 
visos iespējamos veidos apdraudēt cietušā 
dzīvību, integritāti, cieņu vai personas 
brīvību. Ar šajā direktīvā paredzētajiem 
pasākumiem jācenšas novērst jebkāda 
veida uzmākšanos, nolaupīšanu, vajāšanu 
un jebkāda veida netiešu ietekmēšanu. Ar 
tiem jācenšas arī novērst jebkādus jaunus 
noziedzīgus nodarījumus un samazināt 
jau nodarīto noziegumu sekas un ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām svītrot referenta 5. grozījuma pēdējo teikumu: „Šo direktīvu ir paredzēts 
piemērot aizsardzības pasākumiem, kuri sagatavoti, lai aizstāvētu noziegumos cietušās 
personas vai iespējamās cietušās personas”, jo atsauce uz „iespējamām cietušām personām”, 
kuras nav definētas, dod iespēju patvaļīgām interpretācijām. 
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Grozījums Nr. 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas projekts
6.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(6a) Šī direktīva attiecas uz aizsardzības 
pasākumiem, kas ir paredzēti, lai 
aizsargātu personas no tādām citu 
personu darbībām vai uzvedības, kas var 
jebkādā veidā apdraudēt viņu dzīvību, 
fizisko vai psiholoģisko integritāti un 
cieņu, personas brīvību vai seksuālo 
integritāti, piemēram, nepieļaujot nekādu 
uzmākšanos, kā arī, lai aizsargātu viņu 
personas brīvību, piemēram, novēršot 
nolaupīšanas, izsekošanu un cita veida 
netiešu ietekmēšanu, kā arī, lai novērstu 
jaunus noziedzīgus nodarījumus vai 
mazinātu agrāk izdarītu noziedzīgu 
nodarījumu sekas. Ir svarīgi uzsvērt, ka šī 
direktīva attiecas uz aizsardzības 
pasākumiem, kas paredzēti nevis tikai to 
personu aizsardzībai, kas cietušas 
vardarbībā dzimuma dēļ, bet visu cietušo 
personu aizsardzībai. Šo direktīvu ir 
paredzēts piemērot aizsardzības 
pasākumiem, kuri sagatavoti, lai 
aizstāvētu noziegumos cietušās personas 
vai iespējamās cietušās personas. Dažādās 
dalībvalstīs sievietes var ciest no dažādiem 
vardarbības veidiem, šīs atšķirības var 
noteikt kultūras tradīcijas, etniskā 
izcelsme, mentalitāte un sociālie apstākļi.

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
6.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(6a) Šī direktīva attiecas uz aizsardzības 
pasākumiem, kas ir paredzēti, lai 
aizsargātu personas no tādām citu 
personu darbībām vai uzvedības, kas var 
jebkādā veidā apdraudēt viņu dzīvību, 
fizisko vai psiholoģisko integritāti un 
cieņu, personas brīvību vai seksuālo 
integritāti, piemēram, nepieļaujot nekādu 
uzmākšanos, kā arī, lai aizsargātu viņu 
personas brīvību, piemēram, novēršot 
nolaupīšanas, izsekošanu un cita veida 
netiešu ietekmēšanu, kā arī, lai novērstu 
jaunus noziedzīgus nodarījumus vai 
mazinātu agrāk izdarītu noziedzīgu 
nodarījumu sekas. Ir svarīgi uzsvērt, ka šī 
direktīva attiecas uz aizsardzības 
pasākumiem, kas paredzēti nevis tikai to 
personu aizsardzībai, kas cietušas 
vardarbībā dzimuma dēļ, bet visu cietušo 
personu aizsardzībai. Šo direktīvu ir 
paredzēts piemērot aizsardzības 
pasākumiem, kuri sagatavoti, lai 
aizstāvētu noziegumos cietušās personas 
vai personas, kuras par iespējamiem 
turpmāko noziegumu vai citu kaitējumu, 
kurus viņiem nodara zināma persona vai 
personas, kas tās apdraud, upuriem 
atzinušas un noteikušas tiesu iestādes vai 
līdzvērtīgās iestādes.

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

Direktīvas projekts
6.b apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(6b) Dalībvalstīm ir arī jāveicina Eiropas 
aizsardzības rīkojuma izdošana to 
ģimenes locekļu aizsardzībai, kuri dzīvo 
kopā ar cietušo, attiecībā uz kuru jau ir 
izdots Eiropas aizsardzības rīkojums.

Or. en

Pamatojums

Iedomājieties situāciju — cietušā, kuram jau ir izdots Eiropas aizsardzības rīkojums, 
vienīgajam ģimenes loceklim ir piemēroti valsts aizsardzības pasākumi pret to pašu 
likumpārkāpēju. Gadījumā, ja ģimenes loceklis grib pārcelties uz to pašu vietu, kur cietušais, 
varas iestādēm ir jāņem vērā ģimenes locekļa radniecība ar cietušo, kad tās lemj par to, vai 
izdot šim ģimenes loceklim Eiropas aizsardzības rīkojumu vai nē.

Grozījums Nr. 103
Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
7. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(7) Lai novērstu jauna nozieguma 
izdarīšanu pret cietušo izpildītājā valstī, 
būtu jānodrošina tiesiskais pamats, lai 
minētā valsts varētu atzīt izdevējā valstī 
iepriekš pieņemtu lēmumu par labu 
cietušajam, vienlaicīgi novēršot 
nepieciešamību cietušajam sākt jaunu 
procedūru vai atkārtoti sniegt pierādījumus 
izpildītājā valstī, it kā izdevējā valstī 
nebūtu pieņemts lēmums.

(7) Lai novērstu jauna nozieguma 
izdarīšanu pret cietušo izpildītājā valstī, 
būtu jānodrošina tiesiskais pamats, lai 
minētā valsts varētu atzīt izdevējā valstī 
iepriekš pieņemtu lēmumu par labu 
cietušajam, vienlaicīgi novēršot 
nepieciešamību cietušajam sākt jaunu 
procedūru vai atkārtoti sniegt pierādījumus 
izpildītājā valstī, it kā izdevējā valstī 
nebūtu pieņemts lēmums. Tomēr būtu 
jāņem vērā tas, ka dalībvalstīm ir atšķirīgi 
kriminālprocesi un likumdošanas kārtība. 

Or. en
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Pamatojums

Visām dalībvalstīm ir atšķirīgas tiesu sistēmas un dalībvalstīm vajadzētu varēt piemērot EAR 
tādā veidā, kas vislabāk atbilst to tiesību sistēmai.

Grozījums Nr. 104
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
7.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(7a) Piemērojot šo direktīvu ir jāatceras 
tas, ka nodrošināt pilsoņiem 
pamattiesības, kuras cenšas garantēt 
Eiropas aizsardzības rīkojums, ir valsts 
iestāžu pienākums, tāpēc iesaistītās puses 
nebūtu jāapgrūtina ar finansiālām 
papildu izmaksām, attiecīgām 
procedūrām vajadzētu būt pēc iespējas 
vienkāršām un jābūt pārredzamam, kādā 
mērā pasākumi skar gan apdraudētās 
personas, gan personas, kuru dēļ šis 
apdraudējums ir radies.

Or. es

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

Direktīvas projekts
8. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8) Šī direktīva būtu jāpiemēro un jāīsteno 
tā, lai aizsargātā persona saņemtu tādu pašu 
vai līdzvērtīgu aizsardzību izpildītājā 
valstī, kādu tā būtu saņēmusi, ja 
aizsardzības pasākums būtu izdots minētajā 
valstī ab initio, tādējādi novēršot jebkādu 
diskrimināciju.

(8) Šī direktīva būtu jāpiemēro un jāīsteno 
tā, lai aizsargātā persona saņemtu tādu pašu 
vai līdzvērtīgu aizsardzību izpildītājā 
valstī, kādu tā būtu saņēmusi, ja 
aizsardzības pasākums būtu izdots minētajā 
valstī ab initio, tādējādi novēršot jebkādu 
diskrimināciju. Dalībvalstīm būtu jāīsteno 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, 
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ka cietušajai personai netiek radītas 
nekādas finansiālas izmaksas, ja šī 
persona pieprasa Eiropas aizsardzības 
rīkojuma izdošanu.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām svītrot jēdzienu „iespējamai cietušai personai”, jo šāds jēdziens nav definēts 
un pieļauj patvaļīgu interpretāciju (referenta grozījums Nr. 9).

Grozījums Nr. 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
8. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8) Šī direktīva būtu jāpiemēro un jāīsteno 
tā, lai aizsargātā persona saņemtu tādu pašu 
vai līdzvērtīgu aizsardzību izpildītājā 
valstī, kādu tā būtu saņēmusi, ja 
aizsardzības pasākums būtu izdots minētajā 
valstī ab initio, tādējādi novēršot jebkādu 
diskrimināciju.

(8) Šī direktīva būtu jāpiemēro un jāīsteno 
tā, lai aizsargātā persona saņemtu tādu pašu 
vai līdzvērtīgu aizsardzību izpildītājā 
valstī, kādu tā būtu saņēmusi, ja 
aizsardzības pasākums būtu izdots minētajā 
valstī ab initio, tādējādi novēršot jebkādu 
diskrimināciju. To darot, kompetentā 
iestāde izpildītājā valstī saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem pieņem visus attiecīgos 
pasākumus, kas efektīvi nodrošina 
aizsargājamās personas pastāvīgu 
aizsardzību izpildītājā valstī. Finansiālās 
izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
aizsardzības rīkojumu nebūtu jāsedz 
aizsargātajai personai.

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
8.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās 
tiesu sistēmas, saskaņā ar šo direktīvu 
varētu būt lietderīgi paredzēt augstu 
elastības līmeni sadarbības mehānismā ar 
dalībvalstīm. Saņemot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu, izpildītājai 
dalībvalstij, kam ir vispārējs pienākums 
rīkoties, būtu jāļauj vispareizāk, t. i., 
saskaņā ar tās tiesību sistēmu, īstenot 
minēto rīkojumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 108
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
8.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās 
tiesu sistēmas, saskaņā ar šo direktīvu 
varētu būt lietderīgi paredzēt augstu 
elastības līmeni sadarbības mehānismā ar 
dalībvalstīm. Saņemot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu, izpildes 
dalībvalstij, kam ir vispārējs pienākums 
rīkoties, būtu jāļauj vispareizāk, t. i., 
saskaņā ar tās tiesību sistēmu, īstenot 
minēto rīkojumu, un īstenot visus 
atbilstīgos pasākumus saskaņā ar tās 
tiesību aktiem, nodrošinot tādu pašu 
aizsardzības līmeni līdzīgā gadījumā, lai 
nodrošinātu aizsargātās personas 
aizsardzību.
Tas var nozīmēt, ka izpildītājā valstī 
paredzētie pasākumi ir konceptuāli un 
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juridiski neatkarīgi no tiem aizsardzības 
pasākumiem, ko ir paredzējusi izdevēja 
dalībvalsts un kas ir paredzēti Eiropas 
aizsardzības rīkojumā.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 109
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
8.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8a) Ir jāapsver arī pārsūdzības līdzekļi 
tām aizsargātajām personām, kurām 
izdevēja valsts vai izpildītāja valsts ir 
atteikusi Eiropas aizsardzības rīkojumu 
vai tā pieprasījumu, vai kurām izpildītājā 
valstī de facto ir liegta pietiekama 
aizsardzība, šai valstij neveicot 
pietiekamus pasākumus sakarā ar 
Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Or. en

Pamatojums

Aizsargājamām personām, kurām varas iestādes pretēji šīs direktīvas noteikumiem, liedz 
izmantot viņu tiesības, vajadzētu būt pieejamiem pārsūdzības līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
8.b apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8b) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
būtu jāapsver iespēja ieviest procedūras, 
kas vajadzības gadījumā ļauj uzklausīt 
aizsargājamās personas un personas, kas 
rada apdraudējumu, pirms Eiropas 
aizsardzības rīkojuma atzīšanas un 
īstenošanas un pirms jebkādu tādu 
pārsūdzības līdzekļu īstenošanas, kas 
vērsti pret lēmumiem atzīt un īstenot 
Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
8.b apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8b) Izpildītājas valsts kompetentajai 
iestādei būtu jāinformē personas, kas 
rada apdraudējumu, kompetentā lēmuma 
valsts iestāde un aizsargājamās personas 
par visiem saskaņā ar Eiropas 
aizsardzības rīkojumu paredzētiem 
pasākumiem. Paziņojumā personai, kas 
rada apdraudējumu, pienācīgi būtu jāņem 
vērā aizsargājamās personas intereses, 
t. i., nedrīkst atklāt šīs personas adresi vai 
citu kontaktinformāciju. Tādai 
informācijai paziņojumā nevajadzētu būt, 
ja vien personas, kas rada apdraudējumu, 
noteikto pienākumu vai aizliegumu 
īstenošanas pasākumā jau nav uzrādīta 
attiecīgā adrese vai cita 
kontaktinformācija.
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Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 112
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
8.b apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(8b) Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
netraucētu piemērošanu katrā konkrētā 
gadījumā, izdevējas valsts un izpildes 
valsts kompetentajām iestādēm būtu sava 
kompetence jāīsteno saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem, ņemot vērā ne bis 
in idem principu.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot šo direktīvu nedrīkst neņemt vērā ne bis in idem principu. Šīs direktīvas lielākais 
juridiskais izaicinājums ir pienācīga sadarbība, kopīga jurisdikcija un izvairīšanās no 
divkārša apdraudējuma situācijām.
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Grozījums Nr. 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
10. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(10) Lai ieviestu praksē pasākumus, kas 
pieņemti, piemērojot šo direktīvu, attiecīgā 
gadījumā vajadzētu būt iespējamam 
izmantot elektroniskus līdzekļus saskaņā ar 
valstu tiesību aktiem un procedūrām.

(10) Lai ieviestu praksē pasākumus, kas 
pieņemti, piemērojot šo direktīvu, attiecīgā 
gadījumā vajadzētu būt iespējamam 
izmantot elektroniskus līdzekļus saskaņā ar 
valstu tiesību aktiem un procedūrām. Tas 
nenozīmē, ka vajadzētu izveidot visu 
Eiropas Savienībā aizsargāto personu 
datu bāzi, jo tādā gadījumā, ņemot vērā 
kibernoziedzību, šīs personas būtu vēl 
neaizsargātākas.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
10. apsvērums

Iniciatīvas teksts Grozījums

(10) Lai ieviestu praksē pasākumus, kas 
pieņemti, piemērojot šo direktīvu, 
attiecīgā gadījumā vajadzētu būt 
iespējamam izmantot elektroniskus 
līdzekļus saskaņā ar valstu tiesību aktiem 
un procedūrām.

(10) Lai panāktu lielāku atbilstību šīs 
direktīvas prasībām, jāizmanto visi 
pieejamie tehniskie līdzekļi, tādējādi 
uzlabojot apdraudēto personu aizsardzību, 
vienlaikus neskarot dalībvalstīs 
piemērojamos tiesību aktus un 
procedūras, kā arī ES tiesību aktus par 
datu aizsardzību. Tas nozīmē, ka var tikt 
izmantoti visdažādākie līdzekļi — sākot no 
telematiskām ierīcēm, kas palīdz izsekot, 
aizsargāt vai uzraudzīt aizsargātās 
personas vai personas, kas rada 
apdraudējumu līdz Eurojust un Eiropola 
datubāzēm, ar kuru palīdzību 
kompetentās iestādēs var dalīties 
informācijā, kas nepieciešama, lai 
sasniegtu šīs regulas mērķus.
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Or. es

Grozījums Nr. 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
10.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš gadījumiem, kad cietušie ir 
bērni, un būtu jāīsteno nepieciešamie 
pasākumi, lai sniegtu viņiem palīdzību, 
atbalstu un aizsardzību sadarbībā ar 
attiecīgām valsts bērnu aizsardzības 
organizācijām, kas ņem vērā bērna 
intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Direktīvas projekts
10.b apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(10b) Dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš gadījumiem, kad cietušie ir 
personas ar garīgo un fizisko spēju 
traucējumiem, un būtu jāņem vērā 
nepieciešamais atbalsts, kā arī 
medicīniskā un psiholoģiskā palīdzība, 
kuru nodrošina dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Personām ar fizisko un garīgo spēju traucējumiem, kuras pieprasa Eiropas aizsardzības 
rīkojumu, nepieciešams veltīt īpašu uzmanību.
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Grozījums Nr. 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Direktīvas projekts
10.c apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(10c) Tā kā terora aktus parasti 
starptautiskā mērogā veic neidentificēti 
agresori un šie akti viegli piesaista 
plašsaziņas līdzekļu uzmanību, kā arī 
iedzen bailes sabiedrībā, dalībvalstīm 
īpaša uzmanība būtu jāvelta terora aktu 
upuriem.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
12.a apsvērums (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(12a) Dalībvalstīm vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām būtu jāīsteno tādus 
atbilstošus pasākumus kā informēšanas 
un informētības palielināšanas 
kampaņas, pētniecības un izglītības 
programmas, lai palielinātu informētību 
par Eiropas aizsardzības rīkojuma 
izdošanas iespējām un lai cilvēkiem 
samazinātu risku kļūt par vardarbības 
upuriem. Dalībvalstīm būtu jāsekmē 
apmācību organizēšanu tiesu iestāžu un 
citu kompetentu iestāžu darbiniekiem, 
kuri kontaktējas ar cietušajām un 
iespējamām cietušām personām, lai 
sniegtu tām piemērotu palīdzību.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā ir paustas prasības uzdot dalībvalstīm informēt un izglītot savus pilsoņus par Eiropas 
aizsardzības rīkojuma sniegtajām iespējām, tā ir iekļauta šeit kā apsvērums.

Grozījums Nr. 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
- 1. pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

-1. pants

Mērķis

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, kas 
tiesu vai līdzīgām iestādēm dalībvalstīs, 
kurās ir paredzēts kāds aizsardzības 
pasākums, sargājot kādu personu no 
noziedzīga nodarījuma vai citas personas 
bīstamas vai apdraudošas uzvedības, kas 
var apdraudēt viņas dzīvību, integritāti, 
personas cieņu un personas brīvību, ļauj 
izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu, lai 
kāda kompetenta citas dalībvalsts iestāde 
tās teritorijā turpmāk varētu aizsargāt 
attiecīgo personu.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām svītrot šī punkta pēdējo daļu, tāpēc, ka tā ir neskaidra, jo īpaši vārdi "ir veikta 
darbība” un „vai varētu sākt". Referenta grozījums Nr. 24
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Grozījums Nr. 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
- 1. pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

-1. pants

Mērķis

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, kas 
dod iespēju nodrošināt efektīvu personu 
brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā, 
kas tiesu iestādēm dalībvalstīs, kurās ir 
paredzēts kāds aizsardzības pasākums, lai 
aizsargātu kādu personu no citas 
personas noziedzīgas darbības, agresīvas 
vai draudīgas uzvedības, kas var 
apdraudēt viņas dzīvību, fizisko vai 
psiholoģisko integritāti un cieņu, 
personas brīvību vai seksuālo integritāti, 
ļauj izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu, 
lai kāda kompetenta citas dalībvalsts 
iestāde tās teritorijā turpmāk varētu 
aizsargāt attiecīgo personu, pēc tam, kad 
ir veikta darbība, par ko tiesa, kurai ir 
jurisdikcija krimināllietās, ir sākusi vai 
varētu sākt kriminālprocesu.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
- 1. pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

-1. pants

Mērķis

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, kas 
tiesu vai līdzīgām iestādēm dalībvalstīs, 
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kurās ir paredzēts kāds aizsardzības 
pasākums, sargājot kādu personu no citas 
personas noziedzīgas rīcības vai 
aizskarošas vai apdraudošas uzvedības, 
kas var apdraudēt viņas dzīvību, fizisku 
vai psiholoģisku integritāti un cieņu, 
personas brīvību vai seksuālu integritāti , 
ļauj izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu, 
lai kāda kompetenta citas dalībvalsts 
iestāde tās teritorijā turpmāk varētu 
aizsargāt attiecīgo personu.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā tiek izklāstīts direktīvas mērķis. Dažās dalībvalstīs daudzi aizsardzības pasākumi 
tiek noteikti profilaktiski, saistībā ar identificētu apdraudējumu vai noziedzīga nodarījuma vai 
cita pārkāpuma iespējamību nākotnē. Lūdzu vērst uzmanību uz to, ka Eiropas aizsardzības 
rīkojums šeit nav attiecināts tikai uz aizsardzības pasākumiem, kuri seko pēc konkrēta 
(noziedzīga) nodarījuma.

Grozījums Nr. 122
Stanimir Ilchev

Direktīvas projekts
- 1. pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

-1. pants

Mērķis

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, kas 
tiesu vai līdzīgām iestādēm dalībvalstīs, 
kurās ir paredzēts kāds aizsardzības 
pasākums, vai ir pamats uzskatīt, ka šāds 
aizsardzības pasākums tiks paredzēts, lai 
aizsargātu kādu personu no citas 
personas noziedzīgas darbības, agresīvas 
vai draudīgas uzvedības, kas var 
apdraudēt viņas dzīvību, fizisko vai 
psiholoģisko integritāti un cieņu, 
personas brīvību vai seksuālo integritāti, 
ļauj izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu, 
lai kāda kompetenta citas dalībvalsts 
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iestāde tās teritorijā turpmāk varētu 
aizsargāt attiecīgo personu, pēc tam, kad 
ir veikta darbība, par ko tiesa, kurai ir 
jurisdikcija krimināllietās, ir sākusi vai 
varētu sākt kriminālprocesu.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot šo grozījumu, tiks novērstas neskaidrības par to, vai Eiropas aizsardzības rīkojums 
attieksies arī uz potenciāliem noziedzīgu nodarījumu upuriem. Šajā gadījumā vienkārši jābūt 
ierosinātai krimināllietai un šīs ierosināšanas procesā, pamatojoties uz savāktajiem 
pierādījumiem var pamatoti uzskatīt, ka aizsardzības pasākums tiks paredzēts.

Grozījums Nr. 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
- 1. pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

-1. pants

Mērķis

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, kas 
tiesu vai līdzīgām iestādēm dalībvalstīs, 
kurās ir paredzēts kāds aizsardzības 
pasākums, sargājot kādu personu no citas 
personas noziedzīgas rīcības, kas var 
apdraudēt viņas dzīvību, fizisku vai 
psiholoģisku integritāti, personas brīvību 
vai seksuālu integritāti, ļauj izdot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu, lai kāda 
kompetenta citas dalībvalsts iestāde tās 
teritorijā turpmāk varētu aizsargāt 
attiecīgo personu, ar nosacījumu, ka 
aizsardzības pasākums tiek pieņemts 
sakarā ar krimināllietu pēc noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Direktīvas projekts
- 1. pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

-1. pants

Mērķis

Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi, kas 
tiesu vai līdzīgām iestādēm dalībvalstīs, 
kurās ir paredzēts kāds aizsardzības 
pasākums, sargājot kādu personu no citas 
personas noziedzīgas rīcības, kas var 
apdraudēt viņas dzīvību, fizisku vai 
psiholoģisku integritāti, personas brīvību 
vai seksuālu integritāti, ļauj izdot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu, lai kāda 
kompetenta citas dalībvalsts iestāde tās 
teritorijā turpmāk varētu aizsargāt 
attiecīgo personu, ar nosacījumu, ka 
aizsardzības pasākums tiek pieņemts 
sakarā ar krimināllietu pēc noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
1. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1)"Eiropas aizsardzības rīkojums" ir 
lēmums attiecībā uz aizsardzības
pasākumu, kuru izdevusi dalībvalsts un 
kura mērķis ir palīdzēt citai dalībvalstij 
attiecīgā gadījumā veikt aizsardzības 
pasākumu saskaņā ar tās tiesību aktiem, 
lai aizsargātu personas dzīvību, fizisko un 
psiholoģisko integritāti, brīvību vai 

2)"Eiropas aizsardzības rīkojums" ir kādas 
dalībvalsts tiesu iestādes vai līdzīgas 
iestādes pieņemts lēmums saistībā ar
aizsardzības pasākumiem, ar ko saskaņā 
citas dalībvalsts tiesa vai līdzīga iestāde
saskaņā ar savām tiesībām paredz kādu 
attiecīgu pasākumu vai pasākumus, lai
turpinātu aizsargājamās personas
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seksuālo integritāti. aizsardzību.
(kļūst par 1. panta 2. punktu)

Or. en

Pamatojums

Mainīta divu pirmo definīciju kārtība, lai būtu skaidrāk uztveramas atšķirības starp 
aizsardzības pasākumu un EAR; tāpat arī svītrots atkārtots uzskaitījums attiecībā uz to, kā 
persona tiek aizsargāta, lai lasītājs varētu uztvert iepriekšminēto atšķirību. Aizsardzības 
pasākuma mērķis ir aizsargāt personu tieši, bet Eiropas aizsardzības rīkojums ir paredzēts, 
lai paplašinātu ģeogrāfisko darbības jomu aizsardzībai, ko nodrošina aizsardzības pasākumi. 
Pievienots daudzskaitlis — „vai pasākumi”.

Grozījums Nr. 126
Stanimir Ilchev

Direktīvas projekts
1. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1) "Eiropas aizsardzības rīkojums" ir tiesas 
lēmums attiecībā uz aizsardzības 
pasākumu, kuru izdevusi dalībvalsts un 
kura mērķis ir palīdzēt citai dalībvalstij 
attiecīgā gadījumā veikt aizsardzības 
pasākumu saskaņā ar tās tiesību aktiem, 
lai aizsargātu personas dzīvību, fizisko un 
psiholoģisko integritāti, brīvību vai 
seksuālo integritāti.

1) "Eiropas aizsardzības rīkojums" ir kādas 
dalībvalsts tiesu iestādes vai līdzīgas 
iestādes pieņemts lēmums saistībā ar
aizsardzības pasākumiem, kuri ir pieņemti 
vai visticamāk tiks pieņemti saskaņā ar šī 
panta nosacījumiem, ar ko saskaņā citas 
dalībvalsts tiesa vai līdzīga iestāde 
saskaņā ar savām tiesībām paredz kādu 
attiecīgu pasākumu, lai turpinātu 
aizsargājamās personas aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Precizējošs grozījums, kurš papildina iepriekšējo grozījumu.
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Grozījums Nr. 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
1. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1) "Eiropas aizsardzības rīkojums" ir tiesas 
lēmums attiecībā uz aizsardzības 
pasākumu, kuru izdevusi dalībvalsts un 
kura mērķis ir palīdzēt citai dalībvalstij 
attiecīgā gadījumā veikt aizsardzības 
pasākumu saskaņā ar tās tiesību aktiem, lai 
aizsargātu personas dzīvību, fizisko un 
psiholoģisko integritāti, brīvību vai 
seksuālo integritāti.

1) „Eiropas aizsardzības rīkojums” ir tiesas 
lēmums attiecībā uz aizsardzības 
pasākumu, kuru izdevusi dalībvalsts
sakarā ar krimināllietu pēc noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas un kura mērķis ir 
palīdzēt citai dalībvalstij attiecīgā gadījumā 
veikt aizsardzības pasākumu saskaņā ar tās 
tiesību aktiem, lai aizsargātu personas 
dzīvību, fizisko un psiholoģisko integritāti, 
brīvību vai seksuālo integritāti.

Or. en

Pamatojums

Iniciatīvas darbības jomai būtu jāattiecas vienīgi uz krimināltiesībām, ņemot vērā LESD 
76. panta b) punktu attiecībā uz dalībvalstu iniciatīvas tiesībām un LESD 82. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 128
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
1. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. "Eiropas aizsardzības rīkojums" ir tiesas 
lēmums attiecībā uz aizsardzības 
pasākumu, kuru izdevusi dalībvalsts un 
kura mērķis ir palīdzēt citai dalībvalstij 
attiecīgā gadījumā veikt aizsardzības 
pasākumu saskaņā ar tās tiesību aktiem, lai 
aizsargātu personas dzīvību, fizisko un 
psiholoģisko integritāti, brīvību vai 
seksuālo integritāti.

1. "Eiropas aizsardzības rīkojums" ir tiesas 
lēmums attiecībā uz aizsardzības 
pasākumu, kuru izdevusi dalībvalsts un 
kura mērķis ir palīdzēt citai dalībvalstij 
attiecīgā gadījumā veikt aizsardzības 
pasākumu saskaņā ar tās tiesību aktiem, lai 
aizsargātu personas dzīvību, fizisko un 
psiholoģisko integritāti, brīvību, cieņu vai 
seksuālo integritāti.

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

Direktīvas projekts
1. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2) „Aizsardzības pasākums” ir dalībvalsts 
kompetentas iestādes pieņemts lēmums
piemērot personai, kas rada apdraudējumu, 
vienu vai vairākus 2. panta 2. punktā 
minētos pienākumus vai aizliegumus, ja 
šādu pienākumu vai aizliegumu 
pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem vai citādi var būt sodāms ar 
brīvības atņemšanu minētajā dalībvalstī.

2) „Aizsardzības pasākums” ir lēmums, 
kuru pieņēmusi izdevēja valsts saskaņā ar 
savām tiesībām un procedūrām un ar 
kuru personai vai personām, kas rada 
apdraudējumu, vai visticamāk varētu to 
radīt, nosaka vienu vai vairākus 2. panta 
2. punktā minētos pienākumus vai 
aizliegumus aizsargājamās personas 
interesēs, lai viņu aizsargātu no darbības, 
kas var apdraudēt viņas dzīvību, fizisko 
vai psiholoģisko integritāti un cieņu, 
personas brīvību vai seksuālo integritāti.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām svītrot ŗeferenta 26. grozījumā ierosinātos vārdus „noziedzīgs nodarījums” šī 
punkta beigu daļā, jo atsauce uz „noziedzīgu nodarījumu”, var būt par iemeslu tam, ka dažās 
dalībvalstīs nebūs iespējams pasākumu piemērot.

Grozījums Nr. 130
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
1. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2)„Aizsardzības pasākums” ir dalībvalsts 
kompetentas iestādes pieņemts lēmums 
piemērot personai, kas rada 
apdraudējumu, vienu vai vairākus 2. panta 
2. punktā minētos pienākumus vai 
aizliegumus, ja šādu pienākumu vai 
aizliegumu pārkāpums ir noziedzīgs 

1) „Aizsardzības pasākums” ir lēmums, 
kuru pieņēmusi izdevēja valsts saskaņā ar 
savām tiesībām un procedūrām un ar 
kuru personai vai personām, kas rada 
apdraudējumu, nosaka vienu vai vairākus 
2. panta 2. punktā minētos pienākumus vai 
aizliegumus aizsargājamās personas 
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nodarījums saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem vai citādi var 
būt sodāms ar brīvības atņemšanu 
minētajā dalībvalstī.

interesēs, lai viņu aizsargātu no 
noziedzīgas darbības, kas var apdraudēt 
viņas dzīvību, fizisko vai psiholoģisko 
integritāti, cieņu, privātumu, personas 
brīvību vai seksuālo integritāti.

(kļust par 1. panta 1. daļu)

Or. en

Pamatojums

Mainīta divu pirmo definīciju kārtība, lai būtu skaidrāk uztveramas atšķirības starp 
aizsardzības pasākumu un EAR. Šajā grozījumā aizsargājamo vērtību uzskaitījumam ir 
pievienots arī privātums.

Grozījums Nr. 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
1. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2)"Aizsardzības pasākums" ir dalībvalsts 
kompetentas iestādes pieņemts lēmums 
piemērot personai, kas rada 
apdraudējumu, vienu vai vairākus 2. panta 
2. punktā minētos pienākumus vai 
aizliegumus, ja šādu pienākumu vai 
aizliegumu pārkāpums ir noziedzīgs 
nodarījums saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem vai citādi var 
būt sodāms ar brīvības atņemšanu 
minētajā dalībvalstī.

2) „Aizsardzības pasākums” ir lēmums, ko 
izdevēja valsts pieņem saskaņā ar savām 
krimināltiesībām un ar kuru personai, kas 
rada apdraudējumu, piemēro vienu vai 
vairākus 2. pantā minētos pienākumus vai 
aizliegumus aizsargājamās personas 
interesēs, lai viņu aizsargātu no 
noziedzīgas darbības, kas var apdraudēt 
viņas dzīvību, fizisku vai psiholoģisku 
integritāti, personas brīvību vai seksuālu 
integritāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Direktīvas projekts
1. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2) „Aizsardzības pasākums” ir dalībvalsts 
kompetentas iestādes pieņemts lēmums 
piemērot personai, kas rada 
apdraudējumu, vienu vai vairākus 2. panta 
2. punktā minētos pienākumus vai 
aizliegumus, ja šādu pienākumu vai 
aizliegumu pārkāpums ir noziedzīgs 
nodarījums saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem vai citādi var 
būt sodāms ar brīvības atņemšanu 
minētajā dalībvalstī.

2) „Aizsardzības pasākums” ir lēmums, ko 
izdevēja valsts pieņem saskaņā ar savām 
krimināltiesībām un ar kuru personai, kas 
rada apdraudējumu, piemēro vienu vai 
vairākus 2. pantā minētos pienākumus vai 
aizliegumus aizsargājamās personas 
interesēs, lai viņu aizsargātu no 
noziedzīgas darbības, kas var apdraudēt 
viņas dzīvību, fizisku vai psiholoģisku 
integritāti, personas brīvību vai seksuālu 
integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Manfred Weber

Direktīvas projekts
1. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. „Aizsardzības pasākums” ir dalībvalsts 
kompetentas iestādes pieņemts lēmums 
piemērot personai, kas rada apdraudējumu, 
vienu vai vairākus 2. panta 2. punktā 
minētos pienākumus vai aizliegumus, ja 
šādu pienākumu vai aizliegumu 
pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem vai citādi var būt sodāms ar 
brīvības atņemšanu minētajā dalībvalstī.

2. „Aizsardzības pasākums” ir dalībvalsts 
kompetentas iestādes pieņemts lēmums 
saskaņā ar tās krimināltiesībām pēc tam, 
kad persona, kas rada apdraudējumu ir 
izdarījusi kriminālu pārkāpumu, piemērot 
personai, kas rada apdraudējumu, vienu vai 
vairākus 2. pantā minētos pienākumus vai 
aizliegumus, lai aizsargātu aizsargājamās 
personas dzīvību, fizisko vai psiholoģisko 
integritāti, brīvību vai seksuālo integritāti.

Or. de

Pamatojums

Eiropas aizsardzības rīkojumam jāattiecas tikai uz pasākumiem saskaņā ar krimināltiesībām.
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Grozījums Nr. 134
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
1. pants – 4. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

4. „Persona, kas rada apdraudējumu”, ir 
persona, kurai ir piemērots viens vai 
vairāki 2. panta 2. punktā minētie 
pienākumi vai aizliegumi.

4. „Persona, kas rada apdraudējumu” ir 
fiziska persona, kurai ir piemērots viens vai 
vairāki 2. panta 2. punktā minētie 
pienākumi vai aizliegumi, vai 
organizācijas, kas apdraud to fizisko 
personu drošību un cieņu, attiecībā uz 
kurām izdots aizsardzības rīkojums.

Or. es

Pamatojums

Ir gadījumi, kad nav pilnībā skaidrs, kas konkrēti ir apdraudējuma avots, bet personu 
apdraudējums visā Eiropas Savienībā ir vienāda rakstura. Šajā punktā minētais attiecas uz 
organizēto noziedzību.

Grozījums Nr. 135
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(a) pienākums neapmeklēt konkrētus 
apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur 
dzīvo vai kuras apmeklē aizsargātā 
persona;

(a) aizliegums apmeklēt konkrētus
apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur 
dzīvo, strādā, mācās vai kuras apmeklē 
aizsargātā persona;

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

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(a) pienākums neapmeklēt konkrētus
apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur 
dzīvo vai kuras apmeklē aizsargātā 
persona;

(a) aizliegums apmeklēt apvidus, vietas vai 
noteiktas teritorijas, kur dzīvo, strādā vai 
kuras apmeklē aizsargātā persona;

Or. en

Pamatojums

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā]

Grozījums Nr. 137
Manfred Weber

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(d) pienākums nekontaktēties ar aizsargāto 
personu vai

(d) pienākums izvairīties no jebkādiem 
kontaktiem ar aizsargāto personu, arī 
izmantojot tālruni, elektronisku vai 
parastu pastu, faksu vai kādus citus 
līdzekļus ; vai

Or. de

Pamatojums

Precizējums.
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Grozījums Nr. 138
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(d) pienākums nekontaktēties ar aizsargāto 
personu vai

(d) aizliegums kontaktēties ar aizsargāto 
personu jebkādā veidā, tostarp izmantojot 
elektronisko pastu, tālruni, faksu vai 
vēstules; vai

Or. en

Grozījums Nr. 139
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

d) pienākums nekontaktēties ar aizsargāto 
personu

(d) aizliegums kontaktēties ar aizsargāto 
personu personīgi vai izmantojot papīra 
dokumentus, datu uzglabāšanas līdzekļus 
vai pa tālruni, elektroniski, vai ar 
telematiskajiem saziņas līdzekļiem; 

Or. es

Grozījums Nr. 140
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(d) pienākums nekontaktēties ar aizsargāto 
personu vai

(d) aizliegums vai regulējums attiecībā uz 
jebkādiem vai noteikta veida kontaktiem
ar aizsargāto personu, arī izmantojot 
tālruni, elektronisku vai parastu pastu, 
faksu, kā arī ar citu personu starpniecību 
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vai citu līdzekļu palīdzību; vai

Or. en

Grozījums Nr. 141
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(ea) jebkāda veida ierobežojums, kas 
piemērojams personai, kas rada 
apdraudējumu, attiecībā uz kontaktēšanās 
organizēšanu, aizbildniecību, 
apmeklējumiem vai citiem apstākļiem, kas 
attiecas uz nepilngadīgajiem.

Or. es

Grozījums Nr. 142
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(ea) jebkāds līdzvērtīgs, konkrēts 
pienākums vai aizliegums piemērots 
personai, kas rada apdraudējumu, lai 
aizsargātu konkrētās aizsargājamās 
personas drošību pret iepriekšminētās 
personas, kas rada apdraudējumu rīcību.

Or. en

Pamatojums

Uzsvērta līdzvērtība, lai radītu atbilsmi iepriekšējam uzskaitījumam. Kā arī ir uzskaitīti 
obligātie nosacījumi:  1) konkrēts pienākums 2) personai 3) lai aizsargātu 4) citu personu 5) 
no šīs personas.
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Grozījums Nr. 143
Barbara Matera

Direktīvas projekts
4. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts informē Padomes 
Ģenerālsekretariātu par to, kura tiesu 
iestāde vai iestādes atbilstīgi attiecīgās 
valsts tiesību aktiem ir kompetentas izdot 
Eiropas aizsardzības rīkojumu un atzīt šādu 
rīkojumu saskaņā ar šo direktīvu 
gadījumos, kad attiecīgā dalībvalsts ir 
izdevēja valsts vai izpildītāja valsts.

1. Pēc šīs direktīvas pieņemšanas, katra 
dalībvalsts informē Padomes 
Ģenerālsekretariātu un Komisiju par to, 
kura tiesu iestāde vai iestādes atbilstīgi 
attiecīgās valsts tiesību aktiem ir 
kompetentas izdot Eiropas aizsardzības 
rīkojumu un atzīt šādu rīkojumu saskaņā ar 
šo direktīvu. Izsniedzēju iestāžu saraksts ir 
pieejams visām dalībvalstīm un tām 
jāziņo, par jebkādām izmaiņām šajā 
sarakstā.

Or. it

Grozījums Nr. 144
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas projekts
4. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts informē Padomes 
Ģenerālsekretariātu par to, kura tiesu 
iestāde vai iestādes atbilstīgi attiecīgās 
valsts tiesību aktiem ir kompetentas izdot 
Eiropas aizsardzības rīkojumu un atzīt šādu 
rīkojumu saskaņā ar šo direktīvu 
gadījumos, kad attiecīgā dalībvalsts ir 
izdevēja valsts vai izpildītāja valsts.

1. Katra dalībvalsts informē Padomes 
Ģenerālsekretariātu un Komisiju par to, 
kura tiesu iestāde vai pielīdzināmas 
iestādes atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību 
aktiem ir kompetentas izdot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu un atzīt šādu 
rīkojumu saskaņā ar šo direktīvu 
gadījumos, kad attiecīgā dalībvalsts ir 
izdevēja valsts vai izpildītāja valsts.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs iestādes, kurām ir tiesu iestādēm līdzīgas kompetences, nodarbojas ar 
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aizsardzības pasākumu jautājumiem. Tāpēc es ierosinu, ka pielīdzināmām iestādēm arī ir 
jāatļauj rīkoties kā kompetentām iestādēm saskaņā ar šo direktīvu. 

Grozījums Nr. 145
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
4. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
par iestādēm, kas ir kompetentas pieņemt 
lēmumus saskaņā ar šo direktīvu, var 
norīkot citas iestādes, kas nav tiesu 
iestādes, ja vien šādas iestādes saskaņā ar 
savas valsts tiesību aktiem un procedūrām 
ir kompetentas pieņemt līdzīga veida 
lēmumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 146
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis, kuras izraugās iestādi, 
kas nav tiesu iestāde, nekavējoties 
informē Padomi un Komisiju par 
iepriekšminēto lēmumu un iesniedz šīm 
iestādēm visaptverošu novērtējuma 
ziņojumu par attiecīgās iestādes, kas nav 
tiesu iestāde, kompetencēm, lai būtu 
iespējams noteikt, vai šī iestāde spēs 
tiesiski nodrošināt šīs direktīvas prasību 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Salvatore Iacolino

Direktīvas projekts
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3a. Lai uzlabotu piedāvāto aizsardzību, 
būtu jāizveido cietušo Eiropas reģistrs, 
kuram varētu piekļūt vienīgi dalībvalstu 
tiesu iestādes, Eurojust un Eiropols. Šajā 
reģistrā apkopotie dati un informācija 
palīdzēs nodrošināt cietušo labāku 
aizsardzību, kā arī būs noderīga 
izstrādājot profilakses pasākumus. 
Komisija šos datus un informāciju, kas 
minēta šajā pantā, dara pieejamu, 
saņemot pamatotu prasību no dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. it

Pamatojums

Eiropas reģistrs nodrošinās to, ka personas, kurām nepieciešama aizsardzība, būs iespējams 
ātri identificēt, neizmantojot citus informācijas kanālus. Informācija tiks uzglabāta reģistrā, 
kuram varēs piekļūt vienīgi kompetentās struktūras, pateicoties tai, būs pieejami arī dati 
zinātniskiem un statistiskiem novērtējumiem, kurus savukārt varēs izmantot, plānojot 
ilgtermiņa stratēģijas attiecībā uz katru nodarījuma veidu.

Grozījums Nr. 148
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
4.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

4.a pants
Aizsardzības rīkojumu, aizsargājamo 

personu un personu, kas rada 
apdraudējumu Eiropas reģistrs

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes ar 
tādu struktūru, kā Eurojust un Eiropols 
starpniecību, izveido tiesvedības un 
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tiesībaizsardzības datubāzes, kuras tiek 
izmantotas vienīgi, lai iepriekšminētajām 
iestādēm būtu pieejami līdzekļi šīs 
direktīvas mērķu sasniegšanai. Uz šiem 
reģistriem attiecas valstu un ES tiesību 
akti par datu aizsardzību un tie ir aprīkoti 
ar maksimāla līmeņa drošības un 
privātuma aizsardzības līdzekļiem. 
2. Izveido Eiropas aizsardzības rīkojumu 
reģistru, kurā minēti vismaz — aizsargāto 
personu vārdi, dzīvesvieta, valsts, kura 
izdevusi rīkojumu, izpildītāja valsts un 
rīkojuma uzraudzītāja valsts, dati par 
attiecīgajiem aizsardzības pasākumiem, 
kā arī to personu vārdi, kas tieši atbildīgas 
par šo pasākumu izpildi.
3. Izveido to personu, kuras rada 
apdraudējumu reģistru, kurā minēti 
attiecīgo personu vārdi un dzīvesvieta, 
dati par ierobežojumiem, kas tiem 
jāievēro, un tiesas lēmumi attiecībā uz šīm 
personām. 
4. Dalībvalstu izraudzītās kompetentās 
iestādes izstrādā procedūru saskaņā ar 
kuru, informācija tiek pienācīgi 
apstrādāta katru reizi, kad reģistrā tiek 
ievadīta jauna lieta, un nekavējoties tiek 
informētas aizsargātās personas, 
personas, kas rada apdraudējumu, kā arī 
tiesu, tiesībaizsardzības un administratīvie 
dienesti, kas atbildīgi par aizsardzības 
pasākumu īstenošanu izpildītājā valstī.
5. Aizsargātajām personām un personām, 
kas rada apdraudējumu, nosūta 
paziņojumus, lai abas puses būtu pilnībā 
informētas par aizsardzības pasākumiem 
un ierobežojumiem attiecībā uz tām, un 
tās varētu izmantot pārsūdzības tiesības, 
tiesības tikt uzklausītam, vai jebkādas 
citas tiesības, kas atbilstīgas viņu 
situācijai un saskaņā ar tiesību aktiem 
par datu aizsardzību.  

Or. es
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Grozījums Nr. 149
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
5. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izdevējas valsts 
pieņemto aizsardzības pasākumu, minētās 
valsts tiesu iestāde vai cita 4. panta 2. 
punktā minētā kompetentā iestāde izdod
Eiropas aizsardzības rīkojumu tikai pēc 
aizsargātās personas lūguma un pēc tam, 
kad ir pārbaudīts, ka aizsardzības 
pasākums atbilst visām 3. panta 1. punktā
noteiktajām prasībām.

1. Pamatojoties uz izdevējas valsts 
pieņemto aizsardzības pasākumu, Eiropas 
aizsardzības rīkojumu var izdot, ja 
aizsargājamā persona nolemj uzturēties 
vai jau pastāvīgi uzturas citā dalībvalstī 
vai, ja, šī persona nolemj palikt vai jau 
atrodas citā dalībvalstī. Izdevējas valsts 
tiesu iestāde vai līdzīga iestāde var izdot
Eiropas aizsardzības rīkojumu tikai pēc 
aizsargātās personas vai viņas likumīgā 
pārstāvja, aizbildņa vai aizgādņa lūguma, 
pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka aizsardzības 
pasākums atbilst visām 2. panta 2. punktā
noteiktajām prasībām.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
5. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izdevējas valsts 
pieņemto aizsardzības pasākumu, minētās 

1. Pamatojoties uz izdevējas valsts 
pieņemto aizsardzības pasākumu, minētās 
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valsts tiesu iestāde vai cita 4. panta 2. 
punktā minētā kompetentā iestāde izdod 
Eiropas aizsardzības rīkojumu tikai pēc 
aizsargātās personas lūguma un pēc tam, 
kad ir pārbaudīts, ka aizsardzības 
pasākums atbilst visām 3. panta 1. punktā
noteiktajām prasībām.

valsts tiesu iestāde vai cita 4. panta 2. 
punktā minētā kompetentā iestāde izdod 
Eiropas aizsardzības rīkojumu tikai pēc 
aizsargātās personas, vai viņas likumīgā 
pārstāvja, aizbildņa vai aizgādņa lūguma, 
neatkarīgi no tā, vai aizsargātā persona ir 
jau pārcēlusies uz šo dalībvalsti vai nē,
pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka aizsardzības 
pasākums atbilst visām 2. panta 2. punktā
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1a. Ja 2. panta 2. punktā noteiktās 
prasības ir izpildītas, kompetentā iestāde 
var atteikt izdot Eiropas aizsardzības 
rīkojumu vienīgi gadījumā, ja 
pieprasījums ir uzskatāmi un 
neapšaubāmi bez iemesla un tādējādi 
nepamatots attiecībā uz aizsargājamās 
personas drošību, ņemot vērā, cita starpā, 
to, cik ilgs ir laiks vai laikposmi, ko 
aizsargājamā persona ir paredzējusi 
uzturēties izpildes valstī un to, cik nopietni 
ir vajadzīga aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

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 
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protection.

Grozījums Nr. 152
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

1b. Kompetentajai iestādei, kura atsaka 
Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanu, 
nekavējoties un ex officio sniedz 
aizsargājamai personai vai tās 
likumīgajam pārstāvim, aizbildnim vai 
aizgādnim skaidras un visaptverošas 
norādes par to, kā vērsties pēc tiesiskiem 
aizsardzības līdzekļiem vai kā pārsūdzēt šo 
atteikumu.

Or. en

Pamatojums

Ja iestādēm ir piešķirtas izvēles tiesības, tad pieprasītājam arī jābūt iespējai aizstāvēt savu 
viedokli.

Grozījums Nr. 153
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
5. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Aizsargātā persona vai tās likumīgs 
pārstāvis var iesniegt lūgumu izdot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu vai nu izdevējas 
valsts kompetentajai iestādei, vai 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei.

2. Aizsargātā persona vai tās likumīgs 
pārstāvis, aizbildnis vai aizgādnis var 
iesniegt lūgumu izdot Eiropas aizsardzības 
rīkojumu vai nu izdevējas valsts 
kompetentajai iestādei, vai izpildītājas 
valsts kompetentajai iestādei. 

Ja šādu lūgumu iesniedz izpildītājā valstī, 
tās kompetentā iestāde iespējami īsā laikā 
nosūta šo lūgumu izdevējas valsts 
kompetentajai iestādei, lai attiecīgā 

Ja šādu lūgumu iesniedz izpildītājā valstī, 
tās kompetentā iestāde nekavējoties nosūta 
šo lūgumu izdevējas valsts kompetentajai 
iestādei, lai šī iestāde izdotu Eiropas 
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gadījumā izdotu Eiropas aizsardzības 
rīkojumu.

aizsardzības rīkojumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz procedūras pirmo posmu — EAR izdošanas pieprasījumu. Eiropas 
aizsardzības rīkojumu izdod izdevējas valsts kompetentā iestāde. EAR var darīt zināmu citām 
izpildes valstīm tikai pēc tam, kad to ir izdevusi izdevēja valsts. Skaidrības labad šis punkts ir 
formulēts tā, lai ņemtu vērā tikai attiecības starp izpildītāju valsti un izdevēju valsti.

Grozījums Nr. 154
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
5. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Aizsargātā persona vai tās likumīgs 
pārstāvis var iesniegt lūgumu izdot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu vai nu izdevējas 
valsts kompetentajai iestādei, vai 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei. 

2. Aizsargātā persona vai tās likumīgs 
pārstāvis, aizbildnis vai aizgādnis var 
iesniegt lūgumu izdot Eiropas aizsardzības 
rīkojumu vai nu izdevējas valsts 
kompetentajai iestādei, vai izpildītājas 
valsts kompetentajai iestādei. 

Ja šādu lūgumu iesniedz izpildītājā valstī, 
tās kompetentā iestāde iespējami īsā laikā 
nosūta šo lūgumu izdevējas valsts 
kompetentajai iestādei, lai attiecīgā 
gadījumā izdotu Eiropas aizsardzības 
rīkojumu.

Ja šādu lūgumu iesniedz izpildītājā valstī, 
tās kompetentā iestāde iespējami īsā laikā 
nosūta šo lūgumu izdevējas valsts 
kompetentajai iestādei, lai attiecīgā 
gadījumā izdotu Eiropas aizsardzības 
rīkojumu.

Or. fr

Pamatojums

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

Direktīvas projekts
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Iniciatīvas teksts Grozījums

2.  Aizsargātā persona vai tās likumīgs 
pārstāvis var iesniegt lūgumu izdot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu vai nu izdevējas 
valsts kompetentajai iestādei, vai 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei.

2. Aizsargātā persona vai tās likumīgs 
pārstāvis vai aizbildnis var iesniegt lūgumu 
izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu vai nu 
izdevējas valsts kompetentajai iestādei, vai 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Iniciatīvas teksts Grozījums

Ja šādu lūgumu iesniedz izpildītājā valstī, 
tās kompetentā iestāde iespējami īsā laikā 
nosūta šo lūgumu izdevējas valsts 
kompetentajai iestādei, lai attiecīgā 
gadījumā izdotu Eiropas aizsardzības 
rīkojumu.

Ja šādu lūgumu iesniedz izpildītājā valstī, 
tās kompetentā iestāde iespējami īsā laikā 
nosūta šo lūgumu izdevējas valsts 
kompetentajai iestādei, lai attiecīgā 
gadījumā izdotu Eiropas aizsardzības 
rīkojumu. Izdevēja valsts savlaicīgi 
informē cietušo vai lūguma iesniedzēju 
par Eiropas aizsardzības rīkojuma statusu 
un noteiktajiem ierobežojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai cietušais netiktu pakļauts liekam stresam un būtu psiholoģiski 
sagatavots ierobežojumiem, ko nosaka Eiropas aizsardzības rīkojums.
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Grozījums Nr. 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktīvas projekts
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2a. Pirms Eiropas aizsardzības rīkojuma 
izdošanas personai, kas rada 
apdraudējumu, dod tiesības būt 
uzklausītai un tiesības apstrīdēt 
aizsardzības pasākumu, ja šai personai 
šādas tiesības nav nodrošinātas 
aizsardzības pasākuma pieņemšanas 
procedūras gaitā.

Or. es

Grozījums Nr. 158
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
5. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Iestāde, kas pieņem aizsardzības 
pasākumu, kurā ietverts viens vai vairāki 
2. panta 2. punktā minētie pienākumi, 
informē aizsargāto personu par iespēju 
pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja 
tā vēlas pārcelties uz citu dalībvalsti. 
Iestāde iesaka aizsargātajai personai 
iesniegt iesniegumu pirms izdevējas valsts 
teritorijas atstāšanas.

3. Iestāde, kas pieņem aizsardzības 
pasākumu, kurā ietverts viens vai vairāki 
2. panta 2. punktā minētie pienākumi, 
pienācīgi un saskaņā ar valsts tiesību 
aktos noteikto kārtību informē aizsargāto 
personu vai tās likumīgo pārstāvi, 
aizbildni vai aizgādni par iespēju pieprasīt 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja tā nolemj 
palikt vai jau atrodas citas dalībvalsts 
teritorijā. Iestāde iesaka aizsargātajai 
personai iesniegt iesniegumu pirms 
izdevējas valsts teritorijas atstāšanas un 
vienlaikus informē aizsargāto personu par 
iespēju pieprasīt izdot Eiropas 
aizsardzības rīkojumu izpildītājā valstī. 
Cietušajiem ir iespēja pieprasīt, lai 
Eiropas aizsardzības rīkojuma izdošanas 
gaitā, tos fiziski pavadītu sociālais 
darbinieks.
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Or. en

Pamatojums

Neraugoties uz jau noteiktiem valsts aizsardzības pasākumiem, cietušais var baidīties, ka 
agresors centīsies viņu vardarbīgi pārliecināt, lai netiktu izdots Eiropas aizsardzības 
rīkojums. Sociālā darbinieka fiziska klātbūtne varētu iedrošināt cietušo turpināt iesākto.

Grozījums Nr. 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktīvas projekts
5. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Iestāde, kas pieņem aizsardzības 
pasākumu, kurā ietverts viens vai vairāki 
2. panta 2. punktā minētie pienākumi, 
informē aizsargāto personu par iespēju 
pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja 
tā vēlas pārcelties uz citu dalībvalsti. 
Iestāde iesaka aizsargātajai personai 
iesniegt iesniegumu pirms izdevējas valsts 
teritorijas atstāšanas.

3. Kad iestāde pieņem aizsardzības 
pasākumu, kurā ietverts viens vai vairāki 
2. panta 2. punktā minētie pienākumi, tā 
izdošanas dienā un pienācīgi, kā arī 
saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto 
kārtību informē aizsargāto personu vai tās 
likumīgo pārstāvi, aizbildni vai aizgādni 
par iespēju pieprasīt Eiropas aizsardzības 
rīkojumu, ja tā nolemj palikt vai jau 
atrodas citā dalībvalstī. Iestāde iesaka 
aizsargātajai personai iesniegt iesniegumu 
pirms izdevējas valsts teritorijas atstāšanas 
un informē aizsargāto personu par iespēju 
pieprasīt izdot Eiropas aizsardzības 
rīkojumu izpildītājā valstī.

Or. es

Grozījums Nr. 160
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
5. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Iestāde, kas pieņem aizsardzības 
pasākumu, kurā ietverts viens vai vairāki 
2. panta 2. punktā minētie pienākumi, 

3. Iestāde, kas pieņem aizsardzības 
pasākumu, kurā ietverts viens vai vairāki 
2. panta 2. punktā minētie pienākumi, 
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informē aizsargāto personu par iespēju 
pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja 
tā vēlas pārcelties uz citu dalībvalsti. 

pienācīgi un saskaņā ar valsts tiesību 
aktos noteikto kārtību informē aizsargāto 
personu, tās likumīgo pārstāvi, aizbildni
vai aizgādni par iespēju pieprasīt Eiropas 
aizsardzības rīkojumu, ja tā nolemj palikt 
vai jau atrodas citā dalībvalstī.

Iestāde iesaka aizsargātajai personai 
iesniegt iesniegumu pirms izdevējas valsts 
teritorijas atstāšanas.

Iestāde informē aizsargāto personu, ka tai 
būtu jāiesniedz iesniegums, pirms 
izdevējas valsts teritorijas atstāšanas. Tā 
arī informē aizsargāto personu par 
iespēju iesniegt pieprasījumu, atrodoties 
vai jau uzturoties izpildītājā valstī.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējā redakcijā 41.grozījums nav saprotams —  tikpat labi varētu teikt, ka izpildītāja 
valsts ir kompetenta izsniegt Eiropas aizsardzības rīkojumu. Tāpēc jāmaina šī grozījuma 
pēdējais teikums.

Grozījums Nr. 161
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
5. pants – 3. punkts (kļūst 5. pants – 1. punkts)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Iestāde, kas pieņem aizsardzības 
pasākumu, kurā ietverts viens vai vairāki 
2. panta 2. punktā minētie pienākumi, 
informē aizsargāto personu par iespēju 
pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja 
tā vēlas pārcelties uz citu dalībvalsti. 
Iestāde iesaka aizsargātajai personai 
iesniegt iesniegumu pirms izdevējas valsts 
teritorijas atstāšanas.

1. Dalībvalsts iestāde, kas pieņem 
aizsardzības pasākumu, kurā ietverts viens 
vai vairāki 2. panta 2. punktā minētie 
pienākumi, pienācīgi un saskaņā ar valsts 
tiesību aktos noteikto kārtību informē 
aizsargāto personu vai tās likumīgo 
pārstāvi, aizbildni vai aizgādni par iespēju 
pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja 
tā nolemj uzturēties vai jau uzturas citā 
dalībvalstī vai tā nolemj palikt, vai jau 
paliek citas dalībvalsts teritorijā. Iestāde 
iesaka aizsargātajai personai iesniegt 
iesniegumu pirms izdevējas valsts 
teritorijas atstāšanas un vienlaikus informē 
aizsargāto personu arī par iespēju 
pieprasīt izdot Eiropas aizsardzības 
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rīkojumu izpildītājā valstī.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir pārcelts no 5.  panta 3.  punkta uz panta sākumu. Skaidrības labad 5. panta 
punktu secība ir jāmaina, lai skaidrāk noteiktu procedūras hronoloģisko kārtību.  

Grozījums Nr. 162
Manfred Weber

Direktīvas projekts
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3a. Pirms Eiropas aizsardzības rīkojuma 
izdošanas personai, kas rada 
apdraudējumu, dod tiesības būt 
uzklausītai un tiesības apstrīdēt 
aizsardzības pasākumu, ja šai personai 
šādas tiesības nav nodrošinātas 
aizsardzības pasākuma pieņemšanas 
procedūras gaitā.

Or. de

Grozījums Nr. 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktīvas projekts
6. pants – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(b) jebkura tāda tehniska instrumenta 
izmantošana, kurš ir nodrošināts 
aizsargātajai personai, ja tāds ir, lai 
attiecīgā gadījumā nekavējoties īstenotu 
aizsardzības pasākumu;

(b) jebkuras tādas tehniskas ierīces
izmantošanu, kura ir nodrošināta
aizsargātajai personai, vai personai, kas 
rada apdraudējumu,ja šāda ierīce ir, lai 
attiecīgā gadījumā nekavējoties īstenotu 
aizsardzības pasākumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
6. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ca) izdevējas valsts kompetentās iestādes 
vai kompetento iestāžu nosaukumu, 
adresi, tālruņa un faksa numurus un e-
pasta adresi;

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 165
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
6. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

ca) tās izdevējas valsts kompetentās 
iestādes vai izdevēju valstu kompetento 
iestāžu nosaukumu, adresi, tālruņa un 
faksa numurus un e-pasta adresi, kurā 
tikuši piemēroti aizsardzības pasākumi, 
pamatojoties uz Eiropas aizsardzības 
rīkojumu, kura pamatā ir tas pats 
aizsardzības pasākums, vai par kuru 
Eiropas aizsardzības rīkojums ir 
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vienlaicīgi izdots;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktīvas projekts
6. pants – d apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(d) tā aizsardzības pasākuma 
identifikācija, pamatojoties uz kuru ir 
pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums;

(d) norāde (piemēram, ar numuru un 
datumu) uz tiesību aktu, kurā ir ietverts
aizsardzības pasākums, pamatojoties uz 
kuru ir pieņemts Eiropas aizsardzības 
rīkojums;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
6. pants – f apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(f) aizsardzības pasākumā ietvertie 
pienākumi vai aizliegumi, personai, kas 
rada apdraudējumu, kuri ir Eiropas 
aizsardzības rīkojuma pamatā, to ilgums un 
skaidra norāde, ka to pārkāpšana ir 
noziedzīgs nodarījums saskaņā ar 
izdevējas valsts tiesību aktiem vai citādi 
var būt sodāms ar brīvības atņemšanu;

(f) aizsardzības pasākumā ietvertie 
pienākumi vai aizliegumi personai, kas 
rada apdraudējumu, kuri ir Eiropas 
aizsardzības rīkojuma pamatā, to ilgums un 
norāde par jebkādu iespējamu sodu vai 
sankciju, ja tāda ir, kuru varētu piemērot 
saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem 
attiecīgā pienākuma vai aizlieguma 
pārkāpšanas gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums labāk atbilst situācijām, kad dalībvalstu tiesību akti paredz sodu veidus, kā 
arī situācijām, kad sankcijas iestādes nosaka vienīgi pēc pārkāpuma izdarīšanas.
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Grozījums Nr. 168
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
6. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(ha) personas, kas rada apdraudējumu 
adrese, elektroniskais pasts, tālruņa 
numurs vai jebkāda cita 
kontaktinformācija;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
6. pants – ia apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(ia) gan izdevēja valsts gan izpildītāja 
valsts vajadzības gadījumā, pilnībā 
ievērojot vārda brīvību, mudina 
plašsaziņas līdzekļus un žurnālistus 
pieņemt pašreglamentējošus pasākumus, 
lai nodrošinātu cietušo personu privātās 
un ģimenes dzīves aizsardzību saistībā ar 
informēšanas darbībām.

Or. en

Pamatojums

Cietusī persona, kura pieprasa Eiropas aizsardzības rīkojumu, iespējams ir plaši pazīstama 
vai nu izdevējā valstī vai izpildītājā valstī. Lai nodrošinātu datu aizsardzību un cietušās 
personas drošību, plašsaziņas līdzekļiem jāzina, ka jautājumi par Eiropas aizsardzības 
rīkojumu ir jutīgi jautājumi.
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Grozījums Nr. 170
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
7. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
nosūta Eiropas aizsardzības rīkojumu 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei, tā 
dara to jebkurā veidā, kas atstāj rakstisku 
apstiprinājumu, lai izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde varētu noteikt tā 
autentiskumu.

1. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
nosūta Eiropas aizsardzības rīkojumu 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei, tā 
dara to jebkurā veidā, kas atstāj rakstisku 
apstiprinājumu, lai izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde varētu noteikt tā 
autentiskumu. Vislabāk to varētu panākt, 
paziņojot, ka rīkojums un dati par 
personām, uz kurām tas attiecas, ir 
ievadīti datubāzēs, kas minētas 4a. pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 171
Manfred Weber

Direktīvas projekts
7. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
nosūta Eiropas aizsardzības rīkojumu 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei, tā 
dara to jebkurā veidā, kas atstāj rakstisku 
apstiprinājumu, lai izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde varētu noteikt tā 
autentiskumu.

1. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
nosūta Eiropas aizsardzības rīkojumu 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei, tā 
dara to jebkurā veidā, kas atstāj rakstisku 
apstiprinājumu, lai izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde varētu noteikt tā 
autentiskumu. Arī visa minēto kompetento 
iestāžu saziņa notiek nepastarpināti.

Or. de

Pamatojums

Noderīgs procedūras precizējums.
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Grozījums Nr. 172
Nathalie Griesbeck

Direktīvas projekts
7. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
nosūta Eiropas aizsardzības rīkojumu 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei, tā 
dara to jebkurā veidā, kas atstāj rakstisku 
apstiprinājumu, lai izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde varētu noteikt tā 
autentiskumu.

1. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
nosūta Eiropas aizsardzības rīkojumu 
izpildītājas valsts kompetentajai iestādei, tā 
dara to jebkurā veidā, kas atstāj rakstisku 
apstiprinājumu, lai izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde varētu noteikt tā 
autentiskumu. Visai oficiālajai saziņai arī 
jānotiek tieši starp minētajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(1a) Lai mazinātu sarežģījumus saziņā ar 
cietušo attiecībā uz jautājumiem par to, 
vai cietušais saprot aizsardzības 
pasākumus, jāņem vērā nepieciešamie 
pasākumi, piemēram, iespēja pieprasīt 
izpildītājā valstī informāciju tajā valodā, 
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kurā runā cietušais.

Or. en

Pamatojums

Ļoti iespējams, ka cietušie, kas vēlas pārcelties uz citu valsti, varētu saskarties ar izpildītājas 
valsts valodas problēmām. Tāpēc ir būtiski novērst šādus šķēršļus cietušajam.

Grozījums Nr. 174
Barbara Matera

Direktīvas projekts
7. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Ja izpildītājas valsts vai izdevējas valsts 
kompetentā iestāde citas valsts 
kompetentajai iestādei nav zināma, pēdējā
minētā iestāde veic visus atbilstīgos 
pieprasījumus, tostarp izmantojot Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīkla , kas izveidots ar 
Padomes Vienoto Rīcību (1998. gada 29. 
jūnijs) par Eiropas Tiesiskās sadarbības 
tīkla izveidi , kontaktpunktus, valsts 
pārstāvja Eurojust starpniecību vai savas 
valsts Eurojust valsts koordinācijas 
sistēmas starpniecību, lai saņemtu 
vajadzīgo informāciju.

2. Ja izpildītājas valsts vai valstu, vai 
izdevējas valsts vai valstu kompetentā 
iestāde citas valsts kompetentajai iestādei 
nav zināma, attiecīgā minētā iestāde veic 
visus atbilstīgos pieprasījumus, izmantojot 
sarakstu, kas ir Padomes ģenerālsekretāra 
un Komisijas rīcībā, kā arī izmantojot 
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla, kas 
izveidots ar Padomes Vienoto Rīcību 
(1998. gada 29. jūnijs) par Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīkla izveidi, 
kontaktpunktus, valsts pārstāvja Eurojust 
starpniecību vai savas valsts Eurojust valsts 
koordinācijas sistēmas starpniecību, lai 
saņemtu vajadzīgo informāciju.

Or. it

Grozījums Nr. 175
Manfred Weber

Direktīvas projekts
7. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Ja izpildītājas valsts iestāde, kas saņem 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, nav 

3. izpildītājas valsts iestāde, kas saņem 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, nav 
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kompetenta to atzīt, minētā iestāde ex 
officio nosūta Eiropas aizsardzības 
rīkojumu kompetentajai iestādei.

kompetenta to atzīt, minētā iestāde ex 
officio nosūta Eiropas aizsardzības 
rīkojumu kompetentajai iestādei un 
nekavējoties informē izdevējas valsts 
kompetento iestādi, izmantojot līdzekļus, 
ar kuriem šo informācijas nodošanu var 
rakstiski apliecināt.

Or. de

Pamatojums

Noderīgs precizējums.

Grozījums Nr. 176
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(a) saņēmusi saskaņā ar 7. pantu pārsūtīto 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, atzīst šo 
rīkojumu un attiecīgā gadījumā veic visus 
pasākumus, kas būtu jāveic saskaņā ar tās 
tiesību aktiem līdzīgā gadījumā, lai 
nodrošinātu aizsargātās personas 
aizsardzību, izņemot gadījumus, kad tā 
pieņem lēmumu neatzīt rīkojumu, 
atsaucoties uz vienu no 9. pantā minētajiem 
pamatojumiem;

(a) saņēmusi saskaņā ar 7. pantu pārsūtīto 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, 
nekavējoties atzīst šo rīkojumu un īsteno 
visus pasākumus, kādi būtu atbilstīgi 
saskaņā ar tās tiesību aktiem līdzīgā 
gadījumā, nodrošinot aizsargātās personas 
nepārtrauktu aizsardzību, izņemot 
gadījumus, kad tā pieņem lēmumu neatzīt 
rīkojumu, atsaucoties uz vienu no 9. pantā 
minētajiem pamatojumiem; To darot, 
izpildītājas valsts kompetentās iestādes 
pieņemtie pasākumi, cik lielā mērā vien 
iespējams, atbilst sākotnēji izdotajiem 
aizsardzības pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(a) saņēmusi saskaņā ar 7. pantu pārsūtīto 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, atzīst šo 
rīkojumu un attiecīgā gadījumā veic visus 
pasākumus, kas būtu jāveic saskaņā ar tās 
tiesību aktiem līdzīgā gadījumā, lai 
nodrošinātu aizsargātās personas 
aizsardzību, izņemot gadījumus, kad tā 
pieņem lēmumu neatzīt rīkojumu, 
atsaucoties uz vienu no 9. pantā minētajiem 
pamatojumiem;

(a) saņēmusi saskaņā ar 7. pantu pārsūtīto 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, atzīst šo 
rīkojumu nekavējoties un pieņem lēmumu 
par jebkuriem pasākumiem, kas būtu 
jāveic saskaņā ar tās tiesību aktiem līdzīgā 
gadījumā, lai nodrošinātu aizsargātās 
personas aizsardzību, izņemot gadījumus, 
kad tā pieņem lēmumu neatzīt rīkojumu, 
atsaucoties uz vienu no 9. pantā minētajiem 
pamatojumiem; Pieņemtie pasākumi un 
aizsargātajai personai nodrošinātais 
aizsardzības līmenis, cik vien tas 
iespējams saskaņā ar izpildītājas valsts 
tiesību aktu noteikumiem un principiem, 
atbilst aizsardzības pasākumam, kuru 
izdevusi izdevēja valsts;

Or. en

Pamatojums

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

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(aa) informē izdevējas valsts kompetento 
iestādi par izpildītājas valsts kompetentās 
iestādes noteiktajiem termiņiem Eiropas 
aizsardzības rīkojuma izpildei, lai 
novērstu to, ka Eiropas aizsardzības 
rīkojums netiktu atzīts.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(b) attiecīgā gadījumā informē personu, kas 
rada apdraudējumu, par visiem 
pasākumiem, kas veikti izpildītājā valstī;

(b) attiecīgā gadījumā informē personu, kas 
rada apdraudējumu, par visiem 
pasākumiem, kas veikti izpildītājā valstī, 
neatklājot nekādu informāciju, kas varētu 
radīt apdraudējumu aizsargātajai 
personai, piemēram, šīs personas adresi 
vai citu kontaktinformāciju, ja vien šāda 
informācija nav iekļauta pienākumā vai 
aizliegumā, kas piemērots, kā 
tiesībaizsardzības pasākums attiecībā uz 
personu, kas rada apdraudējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Manfred Weber

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(ba) informē personu, kas rada 
apdraudējumu, izdevējas valsts 
kompetento iestādi un aizsargājamo 
personu par visiem pasākumiem, ko veic, 
saskaņā ar a) apakšpunktu, attiecīgā 
gadījumā vairoties atklāt adresi vai citu 
kontaktinformāciju par aizsargājamo 
personu, kas varētu viņu pakļaut 
briesmām;

Or. de

Pamatojums

Tiesiskums un cietušo aizsardzība nosaka šādu pasākumu. 

Grozījums Nr. 181
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(ba) gadījumā, ja izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde izmanto, kādu no 
neatzīšanas iemesliem, kas minēti 
9. pantā, par attiecīgo lēmumu 
nekavējoties ziņo izdevējai valstij un 
aizsargātajai personai vai šīs personas 
likumīgajam pārstāvim vai aizgādnim, 
pievienojot visaptverošu izskaidrojumu 
par neatzīšanas iemesliem;

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

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(ba) izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
nekavējoties informē aizsargāto personu, 
ja saskaņā ar tās tiesībām ir beidzies 
ilgākais pieļaujamais Eiropas aizsardzības 
rīkojuma izpildei paredzētā pasākuma 
termiņš;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Manfred Weber

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(bb) ja izpildītājas valsts kompetentā 
iestāde uzskata, ka informācija, ko 
saskaņā ar 6. pantu nosūta Eiropas 
aizsardzības rīkojumā, nav pilnīga, 
iestāde — tā, lai tas būtu rakstiski 
apliecināms, — nekavējoties informē 
izdevējas valsts kompetento iestādi, 
nosakot tai termiņu, kurā sniegt trūkstošo 
informāciju;

Or. de

Pamatojums

Termiņš jānosaka, lai paātrinātu procedūras gaitu.
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Grozījums Nr. 184
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

bb) izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
nekavējoties informē aizsargāto personu 
ja saskaņā ar tās tiesībām ir beidzies 
ilgākais pieļaujamais Eiropas aizsardzības 
rīkojuma izpildei paredzētā pasākuma 
termiņš;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Salvatore Iacolino

Direktīvas projekts
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

da) veic visus nepieciešamos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka Eiropas aizsardzības 
rīkojuma izdošana attiecas uz visu 
aizsargātās personas ģimeni.

Or. it

Pamatojums

Aizsargājamās personas drošības pasākumos pienācīgi jāņem vērā arī visa ģimene un 
attiecīgās vajadzības, lai aizsargātu ģimeni kā vienību, pat ja attiecībā uz bērniem tā nav 
atzīta par tādu. 
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Grozījums Nr. 186
Manfred Weber

Direktīvas projekts
8. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
informē izdevējas valsts kompetento 
iestādi un aizsargāto personu par 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi 5.grozījumam, ko iesniedza Manfred Weber.

Grozījums Nr. 187
Barbara Matera

Direktīvas projekts
8. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
informē izdevējas valsts kompetento 
iestādi un aizsargāto personu par 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu.

2. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
nekavējoties informē personu, kas rada 
apdraudējumu, izdevējas valsts 
kompetento iestādi un aizsargāto personu 
par pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, nepieļaujot aizsargātās personas 
kontaktinformācijas atklāšanu.

Or. it
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Grozījums Nr. 188
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas projekts
8. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
informē izdevējas valsts kompetento 
iestādi un aizsargāto personu par 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu.

2. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
nekavējoties informē personu, kas rada 
apdraudējumu, izdevējas valsts 
kompetento iestādi un aizsargāto personu 
par pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, vajadzības gadījumā nepieļaujot 
aizsargātās personas adreses vai citas 
kontaktinformācijas atklāšanu.

Or. en

Pamatojums

Personai, kas rada apdraudējumu noteikti ir jāzina, kādas darbības tiek veiktas sakarā ar 
aizsardzības pasākumu. Ja rīkojums nosaka ierobežojumus un aizliedz iekļūt aizsargātās 
personas mājā, pieņemtajā lēmumā jābūt arī aizsargātās personas mājas adresei. Personai, 
kas rada apdraudējumu jābūt informētai par lēmumu, lai tā zinātu, ko tai ir aizliegts darīt.

Grozījums Nr. 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
8. pants – 2. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

2. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
informē izdevējas valsts kompetento 
iestādi un aizsargāto personu par 
pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu.

2. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
nekavējoties informē personu, kas rada 
apdraudējumu, izdevējas valsts 
kompetento iestādi un aizsargāto personu 
par pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, vienlaikus nepieļaujot 
aizsargātās personas adreses vai citas 
kontaktinformācijas atklāšanu. Personai, 
kas rada apdraudējumu jābūt tiesībām 
apstrīdēt pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Projektā ir noteikta prasība, ka persona, kas rada apdraudējumu, ir jāinformē par izpildītājas 
valsts jaunā rīkojuma noteikumiem, bet ši personai netiek dota iespēja apstrīdēt šo rīkojumu. 
Pastāv iespēja, ka izpildītāja dalībvalsts var piemērot rīkojumu, kas nav savienojams ar 
ECHR tiesībām.  Piemēram, Spānijas rīkojumā ir teikts — „jūs nedrīkstat atrasties 
Barselonā”, tad Britu rīkojumā iespējams būs noteikts — „jūs nedrīkstat atrasties Londonā”. 
Bet ja persona, kas rada apdraudējumu strādā Londonā, tad šis pasākums būtu pārāk plašs 
un nesamērīgs; ar to tiktu pārkāpts ECHR 8. pants.  Personai, kas rada apdraudējumu jābūt 
tiesīgai apstrīdēt abus pasākumus, ne tikai pirmo pasākumu.

Grozījums Nr. 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas projekts
8.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

8.a pants 

Profilakse, informācijas kampaņas un 
apmācība 

1. Dalībvalstis īsteno attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu vardarbību pret 
cilvēkiem.
2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām īsteno tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības palielināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas, lai
palielinātu informētību par Eiropas 
aizsardzības rīkojuma izdošanas iespējām 
un lai cilvēkiem samazinātu risku kļūt par 
vardarbības upuriem. Lai varētu 
nodrošināt atbilstīgu aizsardzības līmeni, 
vardarbības upurus iedrošina ziņot par 
uzmākšanās gadījumiem.
3. Dalībvalstis sekmē apmācību 
organizēšanu tiesu iestāžu un citu 
kompetentu iestāžu darbiniekiem, kuri 
kontaktējas ar cietušajām un iespējamām 
cietušām personām, lai šie darbinieki 
varētu sniegt tām piemērotu palīdzību un 
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psiholoģisko atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
8.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

8.a pants
Profilakse, informācijas kampaņas un 

apmācība
1. Dalībvalstis īsteno attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu vardarbību pret 
cilvēkiem.
2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām īsteno tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības palielināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas, 
tostarp profilaktiskus un brīdināšanas 
pasākumus attiecībā uz personu, kas rada 
apdraudējumu, lai palielinātu informētību 
par Eiropas aizsardzības rīkojuma 
izdošanas iespējām un lai cilvēkiem 
samazinātu risku kļūt par vardarbības 
upuriem.
3. Dalībvalstis sekmē apmācību 
organizēšanu tiesu iestāžu un citu 
kompetentu iestāžu darbiniekiem, kuri 
kontaktējas ar cietušajām un iespējamām 
cietušām personām, lai šie darbinieki 
varētu sniegtu tām piemērotu palīdzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 192
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
8.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

8.a pants
Profilakse, informācijas kampaņas un 

apmācība
1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām īsteno tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības palielināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas, lai 
palielinātu informētību par Eiropas 
aizsardzības rīkojuma izdošanas iespējām 
un lai cilvēkiem samazinātu risku kļūt par 
vardarbības upuriem.
2. Dalībvalstis sekmē apmācību 
organizēšanu tiesu iestāžu un citu 
kompetentu iestāžu darbiniekiem, kuri 
kontaktējas ar cietušām personām, lai šie 
darbinieki varētu sniegt tām piemērotu 
palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām svītrot jēdzienu „iespējamām cietušām personām”, jo šāds jēdziens nav 
definēts un pieļauj patvaļīgu interpretāciju (referenta grozījums Nr. 9).



PE445.751v01-00 66/86 AM\824371LV.doc

LV

Grozījums Nr. 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktīvas projekts
8.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

8.a pants

Profilakse, informācijas kampaņas un 
apmācība

1. Dalībvalstis īsteno attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu vardarbību pret 
cilvēkiem.
2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām īsteno tādus atbilstošus 
pasākumus kā informēšanas un 
informētības palielināšanas kampaņas, 
pētniecības un izglītības programmas, 
kurās iekļauti profilaktiski un 
reabilitācijas pasākumi attiecībā uz 
agresoriem, kas rada apdraudējumu, lai 
palielinātu informētību par to, ka tiek 
izdots Eiropas aizsardzības rīkojums un 
tiek samazināts risks kļūt par vardarbības 
upuriem.
3. Dalībvalstis sekmē apmācību 
organizēšanu tiesu iestāžu un citu 
kompetentu iestāžu darbiniekiem, kuri 
kontaktējas ar cietušajām un iespējamām 
cietušām personām, lai šie darbinieki 
varētu sniegt tām piemērotu palīdzību.
4. Komisija un dalībvalstis pieņem 
pasākumus, lai ieviestu kopēju bezmaksas 
tālruņa numuru, ar kura palīdzību upuri, 
kas cietuši no vardarbības dzimuma dēļ, 
varētu saņemt informāciju un atbalstu.

Or. es
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Grozījums Nr. 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktīvas projekts
9. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Ikvienu atteikumu atzīt Eiropas 
aizsardzības rīkojumu pamato.

1. Ikvienu atteikumu atzīt Eiropas 
aizsardzības rīkojumu pamato. Pirms tiek 
atteikta atzīšana ir jāuzklausa aizsargātā 
persona.

Or. es

Grozījums Nr. 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Direktīvas projekts
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(a) Eiropas aizsardzības rīkojums nav 
izpildīts pilnībā vai nav izpildīts izpildītājas 
valsts kompetentās iestādes norādītajā
termiņā;

(a) Eiropas aizsardzības rīkojums atkārtoti 
nav pilnīgs, tiek atgriezts atpakaļ 
procesuālu iemeslu dēļ vai nav aizpildīts 
izpildītājas valsts kompetentās iestādes 
noteiktā samērīgā laika posmā;

Or. es

Grozījums Nr. 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas projekts
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(a) Eiropas aizsardzības rīkojums nav 
izpildīts pilnībā vai nav izpildīts izpildītājas 
valsts kompetentās iestādes norādītajā 
termiņā;

(a) Eiropas aizsardzības rīkojums nav 
pilnīgs un nav aizpildīts izpildītājas valsts 
kompetentās iestādes norādītajā 
pieņemamā laika posmā;
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Or. en

Grozījums Nr. 197
Manfred Weber

Direktīvas projekts
9. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(da) aizsardzības pasākums ir saistīts ar 
nodarījumu, kas saskaņā ar izpildītājas 
valsts tiesību aktiem netiek uzskatīts par 
kriminālpārkāpumu;

Or. de

Pamatojums

Nevar būt pienākums rīkoties tādu nodarījumu gadījumos, par kuriem izpildītājā valstī 
nenotiks kriminālvajāšana. 

Grozījums Nr. 198
Manfred Weber

Direktīvas projekts
9. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(db) izpildītājas valsts tiesību aktos nav 
paredzēti aizsardzības pasākumi saistībā 
ar kriminālprocesu; 

Or. de
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Grozījums Nr. 199
Manfred Weber

Direktīvas projekts
9. pants – 2. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(dc) kriminālprocesam pret personu, kas 
rada apdraudējumu, par rīcību vai 
uzvedību, ar ko saistībā ir paredzēts 
attiecīgais aizsardzības pasākums, 
saskaņā ar izpildes valsts tiesībām 
iestājies noilgums, gadījumos, ja rīcība 
vai uzvedība ir tās kompetencē saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem;

Or. de

Grozījums Nr. 200
Manfred Weber

Direktīvas projekts
9. pants – 2. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(dd) aizsardzības pasākums ir saistīts ar 
kriminālpārkāpumu, par kuru, saskaņā ar 
izpildītājas valsts tiesību aktiem ir 
uzskatīts, ka tas ir pilnībā noticis tās 
teritorijā vai būtiska šī pārkāpuma daļa ir 
notikusi tās teritorijā.

Or. de
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Grozījums Nr. 201
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3a. Ja izpildītājas valsts kompetentā 
iestāde atsakās atzīt Eiropas aizsardzības 
rīkojumu, pamatojoties uz vienu vai 
vairākiem no 2. punkta a) un b) 
apakšpunktos minētajiem iemesliem, tā 
nekavējoties un ex officio sniedz izdevējas 
valsts iestādēm, kā arī aizsargājamai 
personai vai tās likumīgajam pārstāvim, 
aizbildnim vai aizgādnim skaidras un 
visaptverošas norādes par to, kā vērsties 
pēc pārsūdzības līdzekļiem vai kā iesniegt 
pārsūdzību, lai apstrīdētu šo atteikumu, 
kā arī vajadzības gadījumā informē 
aizsargāto personu par iespēju prasīt 
pieņemt aizsardzības pasākumu saskaņā 
ar izpildītājas valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Pārsūdzības līdzekļi, ja tādi pieejami, ir jānorāda izdevējas valsts iestādēm, kā arī 
aizsargātajai personai tieši pēc paziņošanas par atteikumu, pirms informēt aizsargāto 
personu par iespējām ierosināt jaunu lietu izpildītājā valstī  pret personu, kas rada 
apdraudējumu. Šis punkts tiek iekļauts 9. pantā tāpēc, ka tā piemērošana tieši izriet no šajā 
pantā definētā atteikuma.

Grozījums Nr. 202
Manfred Weber

Direktīvas projekts
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3a. Ja izpildītājas valsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz kādu no 
2. punktā norādītajiem iemesliem, atsakās 
atzīt Eiropas aizsardzības rīkojumu, tā, 
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vajadzības gadījumā informē aizsargāto 
personu par iespēju prasīt pieņemt 
krimināllikumā vai civillikumā pamatotu 
aizsardzības pasākumu saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

Or. de

Pamatojums

Papildinājums, lai nesaistītu aizsardzības pasākumu darbības jomu vienīgi ar 
krimināltiesībām.

Grozījums Nr. 203
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
9.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

9.a pants

Pārskatīšanas pieprasījums
Cietusī persona, kuras lūgums pēc 
Eiropas aizsardzības rīkojuma ir noraidīts 
var pieprasīt pārskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Manfred Weber

Direktīvas projekts
9.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

9.a pants

Izpildītājā valstī piemērojamais likums un 
tās kompetence

1. Izpildītājas valsts kompetentās iestādes 
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ir kompetentas pēc Eiropas aizsardzības 
rīkojuma atzīšanas, pieņemt un savā 
teritorijā īstenot šajā rīkojumā paredzētos 
pasākumus. Izpildes valsts tiesību akti 
attiecas uz 8. panta 1. punktā paredzētā 
lēmuma pieņemšanu un īstenošanu, kā 
arī uz noteikumiem par pārsūdzības 
līdzekļiem pret izpildes valsts 
pieņemtajiem lēmumiem par Eiropas 
aizsardzības rīkojumu. 
2. Ja tiek pārkāpts viens vai vairāki 
pasākumi, kurus izpildītāja valsts īsteno 
pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma 
atzīšanas, izpildītājas valsts kompetentā 
iestāde ir tiesīga: 
a) noteikt kriminālsodus un kā pasākumu 
pārkāpumu sekas paredzēt citus 
pasākumus, ja pārkāpums saskaņā ar 
izpildes valsts tiesībām uzskatāms par 
noziedzīgu nodarījumu; 
b) pieņemt jebkādus ar krimināltiesībām 
nesaistītus lēmumus saistībā ar attiecīgo 
pārkāpumu;
c) īstenot jebkādu steidzamu un 
profilaktisku pasākumu, lai pārtrauktu 
pārkāpumu, vajadzības gadījumā gaidot 
attiecīgu izdevējas valsts lēmumu.

Or. de

Pamatojums

Visaptveroša un saskaņota sistēma attiecībā uz kompetenci un piemērojamo likumu; uzsvērta 
ir izpildītājas valsts kompetence.

Grozījums Nr. 205
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

(a) aizsardzības pasākuma atjaunināšanu, 
pārskatīšanu un atcelšanu;

(a) Eiropas aizsardzības rīkojuma pamatā 
esošā aizsardzības pasākuma un līdz ar to 
Eiropas aizsardzības rīkojuma grozīšanu, 
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atcelšanu, atjaunināšanu, pārskatīšanu un 
atsaukšanu;

Or. en

Pamatojums

Precizējums, lai būtu skaidrs, ka šajā pantā piešķirtā ekskluzīvā kompetence attiecas uz 
sākotnējo aizsardzības pasākumu, nevis uz pasākumu, kuru veic izpildītāja valsts.

Grozījums Nr. 206
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Direktīvas projekts
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(1a) Ja cietusī persona pamet izpildītāju 
valsti un atgriežas izdevējā valstī, izdevēja 
valsts turpina nodrošināt cietušajai 
personai aizsardzības pasākumus, kurus 
tā sākotnēji bija piemērojusi.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Manfred Weber

Direktīvas projekts
10. pants – 3. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

3. Ja spriedums, kā noteikts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. pantā, vai 
lēmums par uzraudzības pasākumiem, kā 
noteikts Padomes Pamatlēmuma 
2009/829/TI 4. pantā, jau ir nodots citai 
dalībvalstij, turpmākus lēmumus pieņem 
saskaņā ar attiecīgajiem minēto 
pamatlēmumu noteikumiem.

3. Ja spriedums, kā noteikts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. pantā, vai 
lēmums par uzraudzības pasākumiem, kā 
noteikts Padomes Pamatlēmuma 
2009/829/TI 4. pantā, jau ir nodots citai 
dalībvalstij, vai tas tiek nodots pēc tam, 
kad ir izdots Eiropas aizsardzības 
rīkojums, turpmākus lēmumus pieņem 
saskaņā ar attiecīgajiem minēto 
pamatlēmumu noteikumiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 208
Manfred Weber

Direktīvas projekts
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3a. Izdevējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē izpildītājas 
valsts kompetento iestādi par visiem 
saskaņā ar 1. punktu pieņemtajiem 
lēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 209
Manfred Weber

Direktīvas projekts
10. pants – 3.b punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3b. Ja izdevējas valsts kompetenta iestāde 
atceļ vai atsauc Eiropas aizsardzības 
rīkojumu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu, izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde pārtrauc saskaņā ar 
8. panta 1. punktu paredzētos pasākumus, 
līdzko par to ir pienācīgi paziņojusi 
kompetentajai izdevējas valsts iestādei.

Or. de
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Grozījums Nr. 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
10. pants – 3.c punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3c. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
Eiropas aizsardzības rīkojumā izdara 
grozījumus saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu, izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde pēc vajadzības:
a) izdara grozījumus saskaņā ar Eiropas 
aizsardzības rīkojumu veiktajos 
pasākumos saskaņā ar 8. pantu;
b) atsakās īstenot grozīto pienākumu vai 
aizliegumu, ja tas neatbilst 4. pantā 
minēto pienākumu vai aizliegumu 
veidiem, neievēro cietušās personas 
vēlmes vai neatbilst Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai (ECHR) vai ja informācija, 
ko saskaņā ar 6. pantu nosūta kopā ar 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, nav 
pilnīga un nav sniegta izpildītājas valsts 
kompetentās iestādes noteiktajā termiņā 
saskaņā ar 8. panta 2.a punktu.

Or. en

Pamatojums

Projektā ir noteikts, ka izdevēja valsts var mainīt aizsardzības rīkojumu un noteikts, ka 
izpildītājai valstij jāveic tādas pašas izmaiņas. Bet tas, ka cietusī persona procesa sākumā ir 
pieprasījusi EAR, automātiski nenozīmē to, ka viņa piekrīt pārskatītajai versijai. Cietušai 
personai šajā gadījumā ir jābūt izvēles tiesībām (un izpildītāju valsti nevar piespiest īstenot 
rīkojumu, kuru cietusī persona nevēlas, un kurš var būt pretrunā ECHR noteiktajām 
tiesībām).
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Grozījums Nr. 211
Manfred Weber

Direktīvas projekts
10. pants – 3.c punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3c. Ja izdevējas valsts kompetentā iestāde 
Eiropas aizsardzības rīkojumā izdara 
grozījumus saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu, izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde pēc vajadzības:
a) izdara grozījumus saskaņā ar Eiropas 
aizsardzības rīkojumu veiktajos 
pasākumos saskaņā ar 8. pantu; vai
b) atsakās īstenot grozīto pienākumu vai 
aizliegumu, ja tas neatbilst 2. pantā 
minētajiem pienākumiem vai 
aizliegumiem vai ja informācija, ko 
saskaņā ar 7. pantu nosūta kopā ar 
Eiropas aizsardzības rīkojumu, nav 
pilnīga un nav sniegta izpildītājas valsts 
kompetentās iestādes noteiktajā termiņā 
saskaņā ar 8. panta 2.a punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

Izpildītājas valsts kompetentā iestāde var 
atcelt Eiropas aizsardzības rīkojuma 
atzīšanu, ja ir pierādījumi, ka aizsargātā 
persona noteikti ir atstājusi izpildītājas 
valsts teritoriju.

1. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde var 
pārtraukt pasākumus, kas īstenoti, izpildot
Eiropas aizsardzības rīkojumu:

a) ja cietusī persona pieprasa aizsardzības 
pasākuma pārtraukšanu vai aizsardzības 
pasākuma pārtraukšana ir nepieciešama, 
lai aizsargātu jebkuras personas tiesības, 
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saskaņā ar ECHR.

Or. en

Pamatojums

Tāpat, kā iepriekšējā pamatojumā — cietusī persona var pārdomāt un vairs negribēt 
aizsardzības rīkojumu (piemēram, šī persona var salabt ar savu iepriekšējo partneri un 
vēlēties atkal dzīvot ar viņu kopā). Izpildītājai valstij tādā gadījumā ir jābūt tiesīgai atcelt 
rīkojumu.

Grozījums Nr. 213
Manfred Weber

Direktīvas projekts
11. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

11. pants
Pamatojumi Eiropas aizsardzības 

rīkojuma atzīšanas atcelšanai

svītrots

Izpildītājas valsts kompetentā iestāde var 
atcelt Eiropas aizsardzības rīkojuma 
atzīšanu, ja ir pierādījumi, ka aizsargātā 
persona noteikti ir atstājusi izpildītājas 
valsts teritoriju.

Or. de

Grozījums Nr. 214
Manfred Weber

Direktīvas projekts
11.a pants (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

11.a pants
Uz Eiropas aizsardzības rīkojuma pamata 
īstenotu pasākumu pārtraukšanas iemesli
1. Izpildītājas valsts kompetentā iestāde 
var beigt Eiropas aizsardzības rīkojuma 
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dēļ sāktus pasākumus –
a) ja ir pietiekami skaidras norādes, ka 
aizsargājamā persona nerezidē vai 
neuzturas izpildes valsts teritorijā, vai 
noteikti ir atstājusi minēto teritoriju;
b) ja saskaņā ar tās tiesību aktiem ir 
beidzies ilgākais pieļaujamais Eiropas 
aizsardzības rīkojuma izpildei paredzētā 
pasākuma termiņš;
c) gadījumos, kas minēti 10. panta 
3c. punkta b) apakšpunktā;
d) ja pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma 
atzīšanas spriedumu, kā noteikts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. pantā, vai 
lēmumu par uzraudzības pasākumiem, kā 
noteikts Padomes Pamatlēmuma 
2009/829/TI 4. pantā, pārsūta izpildītājai 
valstij.
2. Kompetenta izpildes valsts iestāde tūlīt 
informē kompetentu izdevējas valsts 
iestādi par tādu lēmumu.
3. Pirms pārtraukt pasākumus saskaņā ar 
1. punkta b) apakšpunktu, izpildes valsts 
kompetentā iestāde var aicināt izdevējas 
valsts kompetento iestādi informēt, vai ar 
Eiropas aizsardzības rīkojumu paredzētā 
aizsardzība joprojām ir vajadzīga, ņemot 
vērā konkrētos lietas apstākļus. Izdevējas 
valsts kompetentā iestāde nekavējoties 
atsaucas šādam aicinājumam.

Or. de

Pamatojums

Izpildītājas valsts kompetentajai iestādei ir dotas plašākas rīcības iespējas; tiek nodrošināta 
atbilstība citiem ES tiesību aktiem.
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Grozījums Nr. 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Direktīvas projekts
12. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst 
nekavējoties.

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu izpilda 
20 dienās. Aizsargāto personu informē 
par izpildes termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
12. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst 
nekavējoties.

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst ne 
vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā.

Or. es

Grozījums Nr. 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas projekts
12. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst 
nekavējoties.

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu izpilda ne 
vēlāk kā 20 dienu laikā, atkarībā no 
atsevišķo gadījumu steidzamības.

Or. en

Pamatojums

Direktīvu ir paredzēts piemērot arī situācijās, kad aizsargātā persona grib apmeklēt citu 
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valsti uz īsāku laika posmu, kas var būt pat īsāks par 20 dienām. Mums jānodrošina, ka 
dalībvalstis nepieciešamības gadījumā var rīkoties nekavējoties, nodrošinot noteiktu laika 
ierobežojumu, lai nepieļautu kavēšanos.

Grozījums Nr. 218
Salvatore Iacolino

Direktīvas projekts
12. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst
nekavējoties.

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu izpilda
nekavējoties un jebkurā gadījumā 
piecpadsmit dienu laikā, un aizsargājamai 
personai sniedz nepieciešamo aizsardzību 
laikā pirms rīkojuma izpildes.

Or. it

Grozījums Nr. 219
Marina Yannakoudakis

Direktīvas projekts
12. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst 
nekavējoties.

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu atzīst 
nekavējoties, izņemot ārkārtas situācijas, 
ceļošanu vai nāves gadījumus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka cietušas personas var ceļot, un to darbības attiecībā uz neparedzētu ceļošanu 
nav ierobežotas. 
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Grozījums Nr. 220
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2a. Kompetentās iestādes tajā pašā dienā, 
kad lēmums pieņemts, informē attiecīgās 
personas par to, vai Eiropas aizsardzības 
rīkojums ir atzīts vai tā atzīšana ir 
atteikta.

Or. es

Grozījums Nr. 221
Manfred Weber

Direktīvas projekts
13. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

13. pants
Reglamentējoši tiesību akti

svītrots

Lēmumus, ko pieņem izpildītājas valsts 
kompetentā iestāde saskaņā ar šo 
direktīvu, reglamentē minētās valsts 
tiesību akti.

Or. de

Grozījums Nr. 222
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2a. Kompetentās iestādes veic apmaiņu ar 
datiem, lai apkopotu Eiropas statistiku, 
kurā būs vismaz — izdotu, atzīto un 
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neatzīto rīkojumu skaits, neatzīšanas 
iemesli, pieņemto aizsardzības pasākumu 
veidi, personu, kas rada apdraudējumu 
skaits un šīs direktīvas ietekme uz 
likumpārkāpumu profilaksi un to 
pārkāpumu izplatību, kurus ir paredzēts 
novērst ar aizsardzības rīkojumiem, jo 
īpaši nodarījumus pret 
dzimumneaizskaramību un vardarbību 
pret sievietēm.  Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūts ir atbildīgs par šīs 
statistikas apkopošanu un attiecīgajiem 
indikatoriem, kā arī divu gadu laikā pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, tas sagatavo 
salīdzinošu pētījumu par aizsardzības 
pasākumu juridisko statusu dalībvalstīs.

Or. es

Grozījums Nr. 223
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
14. pants – 2.b punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

2b. Dalībvalstis un Komisija kopīgi strādā, 
lai visā Eiropā nodrošinātu izglītošanas 
un popularizēšanas kampaņu par Eiropas 
aizsardzības rīkojumu un tā darbības 
jomu. Šī kampaņa visupirms ir orientēta 
tiesu iestādēm, praktizējošiem juristiem, 
tiesībaizsardzības iestādēm un kopumā —
visiem tiem valsts dienestiem, jo īpaši 
sociālajiem dienestiem, kuri nodarbojas 
ar problēmām, kuru novēršanai ir 
paredzēts Eiropas aizsardzības rīkojums. 
Veic arī izpratni veicinošas kampaņas 
plašai sabiedrībai.

Or. es
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Grozījums Nr. 224
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
16. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

Eiropas aizsardzības rīkojumu tulko 
izpildītājas valsts oficiālajā valodā vai 
vienā no tās oficiālajām valodām.

Eiropas aizsardzības rīkojumu tulko 
izpildītājas valsts oficiālajā valodā un 
valodā, kādā to vēlas aizsargātā persona 
un/vai persona, kas rada apdraudējumu, 
ja šī persona dzīvo reģionā vai teritorijā, 
kurā ir cita oficiāli atzīta valoda, kas nav 
viena no dalībvalsts valodām.

Or. es

Grozījums Nr. 225
Norica Nicolai

Direktīvas projekts
16. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu tulko 
izpildītājas valsts oficiālajā valodā vai 
vienā no tās oficiālajām valodām.
Pieņemot šo direktīvu, vai vēlāk ikviena 
dalībvalsts deklarācijā, kuru deponē 
Padomes Ģenerālsekretariātā, var norādīt, 
ka tā pieņems tulkojumu vienā vai 
vairākās citās Savienības iestāžu 
oficiālajās valodās.

1. Eiropas aizsardzības rīkojumu tulko 
izpildītājas valsts oficiālajās valodās un 
izdevējas valsts oficiālajās valodās, kā arī 
aizsargātās personas valodā viņas 
likumīgā aizbildņa vai aizgādņa valodā, 
gadījumos, ja šīs valodas nav oficiālās 
valodas. Pieņemot šo direktīvu, vai vēlāk 
ikviena dalībvalsts deklarācijā, kuru 
deponē Padomes Ģenerālsekretariātā, var 
norādīt, ka tā pieņems tulkojumu 
Savienības iestāžu oficiālajās valodās, kā 
arī nozīmīgu mazākumtautību, kuras 
dzīvo vienā vai otrā valstī, valodās.

Or. en



PE445.751v01-00 84/86 AM\824371LV.doc

LV

Grozījums Nr. 226
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
16. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

Eiropas aizsardzības rīkojumu tulko 
izpildītājas valsts oficiālajā valodā vai 
vienā no tās oficiālajām valodām.

1. Izdevējas valsts kompetentā iestāde
tulko Eiropas aizsardzības rīkojumu 
izpildītājas valsts oficiālajā valodā vai 
vienā no tās oficiālajām valodām.

Or. en

Pamatojums

Dokumenti ir jāiztulko pirms nosūtīšanas izpildītājām iestādēm. EAR izmaksas reglamentē 
17. pants, tās jāsedz izpildītājai valstij, izņemot izmaksas, kuras rodas izdevējas valsts 
teritorijā.

Grozījums Nr. 227
Heidi Hautala

Direktīvas projekts
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

(2a) Gadījumā, ja aizsargātā persona 
nesaprot pietiekamā mērā izdevējas valsts 
vai izpildītājas valsts oficiālo valodu vai 
valodas, attiecīgo informāciju un 
dokumentus, kurus šīs valsts vai valstu 
kompetentās iestādes nodrošina  
aizsargātajai personai ir jātulko valodā 
kuru šī persona var pienācīgi saprast.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgs tulkojums ir svarīgs aizsargājamām personām. Lai arī valstu tiesību akti un 
Eiropas tiesības attiecībā uz tulkošanu visticamāk noteiks augstākus standartus, nekā šis, 
tomēr šajā sakarā ir pienācīgi noteikt vismaz obligātās minimālās prasības attiecībā uz 
tulkošanu.
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Grozījums Nr. 228
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
17. pants

Iniciatīvas teksts Grozījums

Izmaksas, kas rodas saistībā ar šīs 
direktīvas piemērošanu, sedz izpildītāja 
valsts, izņemot izmaksas, kas radušās tikai 
un vienīgi izdevējas valsts teritorijā.

Izmaksas, kas rodas saistībā ar šīs 
direktīvas piemērošanu, sedz izpildītāja 
valsts, izņemot izmaksas, kas radušās tikai 
un vienīgi izdevējas valsts teritorijā.
Nekādā gadījumā ar aizsardzības 
rīkojumu aizsargātajai personai nevar 
pieprasīt segt izmaksas, kas nav parastie 
administratīvie izdevumi, kuri rodas 
īstenojot Eiropas aizsardzības rīkojumu. 
Aizsargātajai personai nav arī pienākums 
sākt ar rīkojumu saistītās administratīvās 
procedūras izpildītājā valstī.

Or. es

Grozījums Nr. 229
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Iniciatīvas teksts Grozījums

3a. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Savienības augstais 
pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos iesniedz pētījumu par to vai 
būtu juridiski iespējams slēgt nolīgumus 
ar trešām valstīm par Eiropas aizsardzības 
rīkojuma piemērošanu šajās valstīs, kā arī 
pētījumā uzrādot prioritātes un 
stratēģijas, lai šo mērķi sasniegtu.

Or. es
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Grozījums Nr. 230
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas projekts
20. pants – 1. punkts

Iniciatīvas teksts Grozījums

1. Līdz ... Komisija sagatavo ziņojumu, 
pamatojoties uz informāciju, kas saņemta 
no dalībvalstīm saskaņā ar 19. panta 
2. punktu.

1. Komisija sagatavo gada ziņojumu par 
aizsardzības rīkojumu izpildi, kuru tā 
iesniedz Parlamentam saskaņā ar
14. panta 3. punktu un 19. panta 
2. punktu. Izmantojot apkopotos datus, 
Komisija  līdz ...* nosūta Padomei 
ziņojumu, kurā tā novērtē:

–––––––––––––––––
*OV – lūdzu, ievietot datumu - 4 gadus pēc šīs 
direktīvās stāšanās spēkā.

Or. es


