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Poprawka 89

Carmen Romero, Silvia Costa

Projekt dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

– uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, a w szczególności jego art. 3 
ust. 2,

Or. en

Poprawka 90
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Odniesienie 1 (nowe)

Tekst inicjatywy Poprawka

uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 3 
ust. 2,

Or. fr

Poprawka 91
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Odniesienie -1 (nowe)

Tekst inicjatywy Poprawka

uwzględniając art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, który zobowiązuje Unię do 
zapewniania „[jej] obywatelom 
[przestrzeni] wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, 
w której zagwarantowana jest swoboda 
przepływu osób, w powiązaniu z 
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właściwymi środkami […], jak również 
zapobiegania i zwalczania 
przestępczości”,

Or. es

Uzasadnienie

Lepsza podstawa prawna nakazu. Mechanizm współpracy sądowej w sprawach karnych 
opisany w art. 82 ust. 1 jest źródłem znacznej liczby rozbieżności technicznych występujących 
w stosowaniu nakazu. Według analizy opracowanej przez służby prawne Parlamentu 
wymieniony artykuł, zobowiązujący do poszanowania i ochrony praw podstawowych, jest 
najlepszą podstawą niezwłocznej skuteczności uznawania nakazów ochrony we wszystkich 
państwach członkowskich.

Poprawka 92
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(2a) Artykuł 3 ustęp 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia zapewnia 
swoim obywatelom przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez 
granic wewnętrznych, w której 
zagwarantowana jest swoboda przepływu 
osób, w powiązaniu z właściwymi 
środkami w odniesieniu do kontroli granic 
zewnętrznych, azylu, imigracji, jak 
również zapobiegania i zwalczania 
przestępczości.”

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

Projekt dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej 
sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie
zwalczania przemocy wobec kobiet zaleca, 
aby państwa członkowskie stworzyły 
politykę zerowej tolerancji wobec 
wszelkich form przemocy wymierzonej 
przeciw kobietom, i wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia stosownych 
działań w celu zapewnienia obecnym 
i potencjalnym ofiarom lepszej ochrony 
i lepszego wsparcia.

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 
eliminacji przemocy wobec kobiet1:

a) w której stwierdzono, odwołując się do 
pekińskiej Platformy Działania ONZ, że 
przemoc wobec kobiet to każdy 
uwarunkowany względami płci akt 
przemocy, który powoduje lub 
prawdopodobnie będzie powodował 
krzywdę lub cierpienie kobiet o 
charakterze fizycznym, seksualnym lub 
psychologicznym, jak również groźby 
dopuszczenia się takiego aktu, przymusu 
lub arbitralnego pozbawienia wolności;
b) w której stwierdzono, odwołując się do 
pekińskiej Platformy Działania ONZ, że 
przemoc wobec kobiet stanowi przejaw 
historycznie nierównego stosunku sił 
między kobietami a mężczyznami;
© wzywa państwa członkowskie do 
poprawienia przepisów prawa krajowego i 
strategii politycznych w zakresie 
zwalczania wszelkich form przemocy 
wobec kobiet oraz do podjęcia działań 
ukierunkowanych na przyczyny przemocy 
wobec kobiet, przede wszystkim za pomocą 
środków prewencyjnych, a także wzywa 
Unię do zagwarantowania wszystkim 
ofiarom przemocy prawa do otrzymania 
pomocy i wsparcia. W rezolucji 
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Parlamentu Europejskiego z dnia 10 
lutego 2010 r. w sprawie równości kobiet i 
mężczyzn w Unii Europejskiej – rok 20092

poparto propozycję prezydencji 
hiszpańskiej dotyczącą wprowadzenia 
europejskiego nakazu ochrony ofiar oraz 
utworzenia wspólnego dla całej Unii 
Europejskiej numeru telefonu zaufania 
dla ofiar przemocy.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098

2. P7_TA(2010)0021

Or. en

Poprawka 94
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej 
sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie 
zwalczania przemocy wobec kobiet zaleca, 
aby państwa członkowskie stworzyły 
politykę zerowej tolerancji wobec 
wszelkich form przemocy wymierzonej 
przeciw kobietom, i wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia stosownych 
działań w celu zapewnienia obecnym i 
potencjalnym ofiarom lepszej ochrony i 
lepszego wsparcia.

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 
eliminacji przemocy wobec kobiet wzywa 
państwa członkowskie do opracowania 
kompleksowych krajowych planów 
działania na rzecz eliminacji wszystkich 
form przemocy wobec kobiet, w tym 
okaleczania żeńskich narządów 
płciowych, zbrodni honorowych, handlu 
kobietami i przemocy domowej; ponadto 
wzywa ona do przyjęcia konkretnych 
środków mających na celu kryminalizację 
uwarunkowanych względami płci aktów 
przemocy. Krajowe plany działania 
powinny też obejmować działania na rzecz 
stworzenia skutecznej metody 
gromadzenia danych statystycznych 
dotyczących aktów przemocy 
uwarunkowanych względami płci.

Or. en
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Poprawka 95
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej 
sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie 
zwalczania przemocy wobec kobiet zaleca, 
aby państwa członkowskie stworzyły 
politykę zerowej tolerancji wobec 
wszelkich form przemocy wymierzonej 
przeciw kobietom, i wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia stosownych 
działań w celu zapewnienia obecnym 
i potencjalnym ofiarom lepszej ochrony 
i lepszego wsparcia.

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej 
sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie 
zwalczania przemocy wobec kobiet zaleca, 
aby państwa członkowskie stworzyły 
politykę zerowej tolerancji wobec 
wszelkich form przemocy wymierzonej 
przeciw kobietom, i wzywa państwa
członkowskie do podjęcia stosownych 
działań w celu zapewnienia obecnym i 
potencjalnym ofiarom lepszej ochrony i 
lepszego wsparcia, które powinno 
obejmować zarówno zapobieganie 
obrażeniom cielesnym, jak i szkodom 
moralnym i naruszeniom godności osób 
będących przedmiotem wszelkiego rodzaju 
gróźb, prześladowania lub nękania.

Or. es

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

Projekt dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(4a) Aby określić przyczyny przemocy 
i zwiększyć ochronę ofiar, konieczne są 
statystyki i porównywalne dane dotyczące 
przemocy na szczeblu UE. W tym celu 
państwa członkowskie powinny gromadzić 
dane dotyczące liczby europejskich 
nakazów ochrony, o których wydanie 
wystąpiono, które wydano i wdrożono, 
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dane dotyczące naruszeń zastosowanych 
środków ochronnych, a także informacje 
dotyczące rodzajów przestępstw, np. 
przemocy domowej, małżeństw 
zawieranych pod przymusem, okaleczania 
żeńskich narządów płciowych, przemocy 
na tle honorowym, przemocy wobec osób 
starszych, prześladowania i nękania oraz 
innych form przemocy uwarunkowanej 
płcią. Ponadto gromadzenie danych 
powinno objąć dane o ofiarach 
terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, a wszystkie dane powinny 
być przedstawiane w podziale na płeć 
i przekazywane co roku Komisji 
i Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 97
Carmen Romero, Silvia Costa

Projekt dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(4 a) Do określenia przyczyn przemocy 
oraz do poprawy ochrony ofiar konieczne 
są porównywalne statystyki i dane 
dotyczące przemocy na szczeblu UE. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
gromadzić dane dotyczące liczby 
europejskich nakazów ochrony, o których 
wydanie wystąpiono, które wydano i 
wykonano, dane dotyczące naruszeń 
przyjętych środków ochronnych, a także 
informacje dotyczące rodzajów 
przestępstw, np.: przemoc domowa, 
małżeństwa zawierane pod przymusem, 
okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych, przemoc na tle „honoru”, 
nękanie i molestowanie oraz inne formy 
przemocy uwarunkowanej płcią. 
Gromadzenie danych powinno obejmować 
również dane o ofiarach terroryzmu i 
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przestępczości zorganizowanej, a 
wszystkie dane powinny być prezentowane 
w podziale na płeć i przekazywane co roku 
Eurojustowi i Komisji. W oparciu o te 
dane Komisja powinna co roku 
opracowywać sprawozdanie i przedkładać 
je Parlamentowi oraz parlamentom 
państw członkowskich. 

Or. es

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

Projekt dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(4a) Jeden na czterech Europejczyków jest 
ofiarą przestępstwa, 90% nakazów 
ochrony jest orzekanych w sprawach 
dotyczących aktów przemocy 
uwarunkowanych płcią, a ponad 100 tys. 
kobiet w UE jest objętych nakazami 
ochrony.

Or. en

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

Projekt dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(6a) Niniejsza dyrektywa nie powinna się 
ograniczać wyłącznie do ofiar przemocy 
uwarunkowanej płcią, lecz mieć 
zastosowanie również do innych ofiar 
czynów lub zachowania drugiej osoby, 
które może w jakikolwiek sposób zagrozić 
życiu ofiary, jej integralności, godności 



PE445.751v01-00 10/90 AM\824371PL.doc

PL

lub wolności osobistej. Środki przyjęte w 
niniejszej dyrektywie powinny mieć 
również na celu zapobieganie wszelkim 
formom molestowania, uprowadzania, 
nękania oraz wszelkim formom przymusu 
pośredniego. Ich celem powinno być 
również zapobieganie popełnianiu nowych 
czynów przestępczych i ograniczenie 
skutków popełnionych czynów.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy skreślenie ostatniego zdania w poprawce 5 sprawozdawcy: „Niniejsza 
dyrektywa ma mieć zastosowanie do środków ochronnych wydanych dla dobra ofiar lub 
ewentualnych ofiar przestępstw.” z uwagi na zwrot „ewentualnych ofiar”, który jest 
nieprecyzyjny i umożliwia arbitralne interpretacje.

Poprawka 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(6a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do środków ochronnych mających na celu 
ochronę danej osoby przed działaniem lub 
zachowaniem innej osoby, które może 
w jakikolwiek sposób zagrażać jej życiu, 
nietykalności i godności fizycznej 
lub psychicznej, wolności osobistej lub 
nietykalności seksualnej, np. poprzez 
zapobieganie wszelkim formom nękania, 
a także ochronę wolności osobistej, np. 
poprzez zapobieganie porwaniom, 
prześladowaniu i innym formom 
przymusu pośredniego oraz dążenie do 
niedopuszczenia do kolejnych działań 
przestępczych lub zmniejszenia 
konsekwencji poprzednich działań 
przestępczych. Trzeba podkreślić, że 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
środków ochronnych, które mają na celu 
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ochronę ofiar wszelkich form przemocy, 
a nie tylko przemocy uwarunkowanej 
płcią. Niniejsza dyrektywa ma mieć 
zastosowanie do środków ochronnych 
wprowadzanych z myślą o ofiarach lub 
potencjalnych ofiarach przestępstw. 
Istnieją różne rodzaje przemocy, na które 
narażone są kobiety w państwach 
członkowskich i które mogą się różnić w 
zależności od tradycji kulturowych, 
pochodzenia etnicznego, mentalności i 
pochodzenia społecznego.

Or. en

Poprawka 101
Heidi Hautala 

Projekt dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(6a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do środków ochronnych mających na celu 
ochronę danej osoby przed działaniem lub 
zachowaniem innej osoby, które może 
w jakikolwiek sposób zagrażać jej życiu, 
nietykalności i godności fizycznej 
lub psychicznej lub nietykalności 
seksualnej, np. poprzez zapobieganie 
wszelkim formom nękania, a także 
ochronę wolności osobistej, np. poprzez 
zapobieganie porwaniom, prześladowaniu 
i innym formom przymusu pośredniego 
oraz dążenie do niedopuszczenia do 
kolejnych działań przestępczych lub 
zmniejszenia konsekwencji poprzednich 
działań przestępczych. Trzeba podkreślić, 
że niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do środków ochronnych, które mają na 
celu ochronę ofiar wszelkich form 
przemocy, a nie tylko przemocy 
uwarunkowanej płcią. Niniejsza 
dyrektywa ma mieć zastosowanie do 
środków ochronnych wydanych dla dobra 
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ofiar przestępstw lub osób określonych 
przez organy sądowe lub organy im 
równoważne jako potencjalne ofiary 
przyszłych przestępstw lub innych 
szkodliwych aktów skierowanych 
przeciwko nim przez osobę lub osoby, o 
których wiadomo, że stanowią zagrożenie.

Or. en

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

Projekt dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(6b) Państwa członkowskie powinny też 
ułatwić wydawanie europejskiego nakazu 
ochrony dla członków rodziny 
mieszkających wspólnie z ofiarą, która 
jest już objęta takim nakazem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sobie wyobrazić sytuację, w której jedyny członek rodziny ofiary objętej już 
europejskim nakazem ochrony, dysponuje krajowymi środkami ochrony przed tym samym 
sprawcą co ofiara. W przypadku gdy członek rodziny chce zamieszkać wspólnie z ofiarą, 
władze powinny uwzględnić stosunek między członkiem rodziny a ofiarą przy podejmowaniu 
decyzji o przyznaniu europejskiego nakazu ochrony lub odmowie jego przyznania.

Poprawka 103
Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(7) Aby móc zapobiec popełnieniu nowego 
przestępstwa przeciwko ofierze w państwie 
wykonującym, państwo to powinno mieć 

(7) Aby móc zapobiec popełnieniu nowego 
przestępstwa przeciwko ofierze w państwie 
wykonującym, państwo to powinno mieć 
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podstawę prawną do uznania orzeczenia 
wydanego wcześniej w państwie 
wydającym na korzyść ofiary, ale w taki 
sposób, aby ofiara nie musiała rozpoczynać 
nowego postępowania ani ponownie 
okazywać dowodów w państwie 
wykonującym, tak jak gdyby państwo 
wydające nie wydało decyzji.

podstawę prawną do uznania orzeczenia 
wydanego wcześniej w państwie 
wydającym na korzyść ofiary, ale w taki 
sposób, aby ofiara nie musiała rozpoczynać 
nowego postępowania ani ponownie 
okazywać dowodów w państwie 
wykonującym, tak jak gdyby państwo 
wydające nie wydało decyzji. Należy 
jednak uznać, że istnieją różnice w 
postępowaniach karnych i procesie 
legislacyjnym w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poszczególne państwa członkowskie mają różne systemy sądowe i powinny mieć możliwość 
dostosowywania europejskiego nakazu ochrony w sposób, który jest najodpowiedniejszy dla 
ich własnego systemu prawnego.

Poprawka 104
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(7 a) Niniejszą dyrektywę należy stosować 
z uwzględnieniem spoczywającego na 
organach publicznych obowiązku 
czuwania, by obywatele mogli korzystać z 
praw podstawowych, które mają być 
gwarantowane poprzez zastosowanie 
europejskiego nakazu ochrony, przy czym 
zainteresowani nie powinni ponosić 
dodatkowych kosztów, a zapewnić należy 
prostotę niezbędnych formalności oraz 
przejrzystość w kwestii zasięgu środków 
dotyczących zarówno osób będących w 
niebezpieczeństwie, jak i osób będących 
przyczyną niebezpieczeństwa.

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

Projekt dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(8) Niniejszą dyrektywę należy stosować 
i wykonywać w taki sposób, aby osoba 
podlegająca ochronie korzystała 
w państwie wykonującym z takiej samej 
lub równoważnej ochrony, jaka 
przysługiwałaby jej, gdyby środek 
ochronny został wydany w tym państwie 
ab initio – więc bez żadnej dyskryminacji.

(8) Niniejszą dyrektywę należy stosować 
i wykonywać tak, aby osoba podlegająca 
ochronie korzystała w państwie 
wykonującym z takiej samej lub 
równoważnej ochrony, jaka 
przysługiwałaby jej, gdyby środek 
ochronny został pierwotnie orzeczony 
w tym państwie – bez żadnej zatem 
dyskryminacji. Państwa członkowskie
powinny przedsięwziąć niezbędne środki, 
aby zagwarantować, że na osobę 
podlegającą ochronie, która występuje 
o wydanie europejskiego nakazu ochrony, 
nie zostaną nałożone żadne koszty.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy skreślenie wyrazów  „potencjalna” lub „ewentualna” w odniesieniu do ofiary, 
ponieważ są one nieprecyzyjne i umożliwiają arbitralne interpretacje (poprawka 9 
sprawozdawcy).

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

Projekt dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(8) Niniejszą dyrektywę należy stosować 
i wykonywać w taki sposób, aby osoba 
podlegająca ochronie korzystała 
w państwie wykonującym z takiej samej 
lub równoważnej ochrony, jaka 

(8) Niniejszą dyrektywę należy stosować 
i wykonywać w taki sposób, aby osoba 
podlegająca ochronie korzystała 
w państwie wykonującym z takiej samej 
lub równoważnej ochrony, jaka 
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przysługiwałaby jej, gdyby środek 
ochronny został wydany w tym państwie 
ab initio – więc bez żadnej dyskryminacji.

przysługiwałaby jej, gdyby środek 
ochronny został wydany w tym państwie 
ab initio – więc bez żadnej dyskryminacji. 
Czyniąc tak, właściwy organ państwa 
wykonującego przyjmuje, zgodnie z 
własnym prawem krajowym, wszelkie 
właściwe środki, które zapewniają 
skutecznie bieżącą ochronę osobie 
podlegającej ochronie w państwie 
wykonującym. Na osobę podlegającą 
ochronie nie należy nakładać żadnych 
kosztów związanych z wydaniem 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. en

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

Projekt dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8a) Biorąc pod uwagę istnienie różnych 
systemów sądowych w państwach 
członkowskich, odpowiednie wydaje się 
zapewnienie dużego stopnia elastyczności 
mechanizmu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi 
wprowadzonego na mocy niniejszej 
dyrektywy. Po otrzymaniu europejskiego 
nakazu ochrony należy umożliwić 
wykonującemu państwu członkowskiemu, 
na którym ciąży ogólny obowiązek 
działania, wprowadzenie nakazu w życie 
w sposób najbardziej odpowiedni w świetle 
jego systemu prawnego. 

Or. en
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Poprawka 108
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8a) Biorąc pod uwagę odmienność 
systemów sądowych w państwach 
członkowskich, odpowiednie wydaje się 
zapewnienie dużego stopnia elastyczności 
w mechanizmie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi wprowadzonym 
niniejszą dyrektywą. Po otrzymaniu 
europejskiego nakazu ochrony należy 
umożliwić wykonującemu państwu 
członkowskiemu, na którym ciąży ogólny 
obowiązek działania, wprowadzenie 
nakazu w życie w sposób najbardziej 
odpowiedni w świetle jego systemu 
prawnego i podjęcie wszelkich 
odpowiednich działań gwarantujących 
taki sam poziom ochrony w analogicznym 
przypadku na mocy prawa krajowego 
w celu zapewnienia ochrony osobie 
podlegającej ochronie.
Może to oznaczać, że środek zastosowany 
w państwie wykonującym jest 
koncepcyjnie i prawnie niezależny od 
pierwotnego środka ochronnego 
zastosowanego przez państwo wydające 
i leżącego u podstaw europejskiego 
nakazu ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Cet amendement vise à améliorer le texte actuel de l'amendement 10 concernant la cohérence 
entre la mesure de protection initialement adoptée par l'Etat d'émission et celle ordonnée par 
l'Etat d'éxécution en vertu d'une décision de protection européenne. L'idée principale étant 
que la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour 
la victime", en lien avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'Etat d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection prévue 
par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne -
en lien avec l'amendement 52.
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Poprawka 109
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8a) Należy również rozważyć środki 
zaskarżenia dla osób podlegających 
ochronie, których europejski nakaz 
ochrony lub wniosek o jego wydanie 
został odrzucony przez państwo wydające 
lub państwo wykonujące bądź którym 
odmówiono de facto dostatecznej ochrony 
w państwie wykonującym z uwagi na 
niewystarczające działania państwa 
wykonującego w odpowiedzi na europejski 
nakaz ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby podlegające ochronie powinny mieć dostęp do środków zaskarżenia w przypadku, gdy 
władze pozbawią je praw niezgodnie z przepisami przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Projekt dyrektywy
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8b) Wdrażając niniejszą dyrektywę, 
państwa członkowskie powinny rozważyć 
ustanowienie procedur umożliwiających w 
razie potrzeby przesłuchanie osoby 
podlegającej ochronie i osoby będącej 
przyczyną niebezpieczeństwa przed 
uznaniem i wdrożeniem europejskiego 
nakazu ochrony, a także możliwości 
zaskarżania decyzji o uznaniu i wdrożeniu 
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europejskiego nakazu ochrony.

Or. en

Poprawka 111
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8b) Właściwy organ państwa 
wykonującego powinien poinformować 
osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa, właściwy organ 
państwa wydającego oraz osobę 
podlegającą ochronie o wszelkich 
środkach przedsięwziętych na podstawie 
europejskiego nakazu ochrony. 
W odniesieniu do powiadomienia osoby 
będącej przyczyną niebezpieczeństwa 
należy zwrócić należytą uwagę na to, że 
w interesie osoby podlegającej ochronie 
leży nieujawnianie jej adresu i innych 
danych kontaktowych. Dane takie – jeżeli 
nie figurują w treści obowiązku lub 
zakazu nałożonego w ramach środka 
ochronnego na osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa – nie powinny się 
znaleźć wśród udzielanych informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 13. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Poprawka 112
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8b) W celu zagwarantowania sprawnego 
zastosowania niniejszej dyrektywy w 
każdym poszczególnym przypadku 
właściwe organy państwa wydającego i 
państwa wykonującego powinny 
wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy, z 
uwzględnieniem zasady ne bis in idem.

Or. en

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu przedmiotowej dyrektywy nie należy pominąć zasady ne bis in idem. 
Właściwa współpraca, dzielone kompetencje i unikanie powtórnego pociągania do 
odpowiedzialności za to samo przestępstwo stanowią jedno z największych wyzwań prawnych 
omawianej dyrektywy.

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

Projekt dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(10) W stosownych przypadkach możliwe 
powinno być zastosowanie metod 
elektronicznych w celu wprowadzenia 
w życie środków przyjętych w ramach 
stosowania niniejszej dyrektywy, zgodnie 
z przepisami i procedurami krajowymi.

(10) W stosownych przypadkach możliwe 
powinno być zastosowanie metod 
elektronicznych w celu wprowadzenia 
w życie środków przyjętych w ramach 
stosowania niniejszej dyrektywy, zgodnie 
z przepisami i procedurami krajowymi. Nie 
powinno to umożliwić stworzenia bazy 
danych wszystkich osób podlegających 
ochronie w Unii Europejskiej, ponieważ w 
świetle przestępczości cybernetycznej 
naraziłoby je to na jeszcze większe 
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niebezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 114
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(10) W stosownych przypadkach możliwe 
powinno być zastosowanie metod 
elektronicznych w celu wprowadzenia 
w życie środków przyjętych w ramach 
stosowania niniejszej dyrektywy, zgodnie 
z przepisami i procedurami krajowymi.

(10) W stosownych przypadkach w celu 
jak najlepszego wykonania niniejszej 
dyrektywy należy stosować wszelkie 
dostępne środki techniczne mające 
zwiększać możliwości ochrony osób 
będących w niebezpieczeństwie, z 
zastrzeżeniem prawodawstwa i procedur 
stosowanych w poszczególnych państwach 
członkowskich oraz prawodawstwa 
europejskiego w zakresie ochrony danych.
Do środków tych należą systemy 
telematyczne ułatwiające lokalizację, 
ochronę i nadzorowanie osób 
podlegających ochronie lub będących 
przyczyną niebezpieczeństwa oraz 
tworzenie baz danych na szczeblu 
europejskim – zarówno w Eurojuście, jak 
i w Europolu – ułatwiających właściwym 
organom wymianę informacji 
niezbędnych do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy.

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

Projekt dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(10a) Państwa członkowskie powinny 
poświęcić szczególną uwagę sprawom 
dotyczącym dzieci oraz przedsięwziąć 
wszelkie konieczne środki, aby 
zagwarantować dzieciom otrzymanie 
pomocy, wsparcia i ochrony, we 
współpracy z odpowiednimi krajowymi 
stowarzyszeniami na rzecz ochrony dzieci, 
z uwzględnieniem najlepszego interesu 
dziecka.

Or. en

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

Projekt dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(10b) Państwa członkowskie powinny 
poświęcić szczególną uwagę sprawom 
dotyczącym osób niepełnosprawnych 
umysłowo i fizycznie i uwzględnić 
konieczne wsparcie, pomoc medyczną i 
psychologiczną zapewnianą przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na osoby niepełnosprawne umysłowo i fizycznie, które 
występują o europejski nakaz ochrony.
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Poprawka 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Projekt dyrektywy
Punkt 10 c preambuły (nowy) 

Tekst inicjatywy Poprawka

(10c) W związku z tym, że akty 
terrorystyczne są zwykle dokonywane na 
skalę międzynarodową przez 
niezidentyfikowanych sprawców, łatwo 
przyciągają uwagę mediów i wywołują 
ogólny lęk w społeczeństwie, państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na ofiary terroryzmu.

Or. en

Poprawka 118
Heidi Hautala 

Projekt dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12a) Państwa członkowskie powinny 
podejmować odpowiednie działania, takie 
jak kampanie informacyjne i poszerzające 
wiedzę, programy badawcze i edukacyjne, 
w razie potrzeby we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, mające na celu 
podnoszenie świadomości w zakresie 
możliwości wydania europejskiego nakazu 
ochrony i zmniejszenia ryzyka, że dana 
osoba padnie ofiarą przemocy. Państwa 
członkowskie powinny wspierać regularne 
szkolenia dla organów sądowych i innych 
właściwych organów, które 
prawdopodobnie będą w kontakcie 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, aby 
umożliwić tym organom zapewnianie 
odpowiedniej pomocy.
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Or. en

Uzasadnienie

W związku z prośbami o poinstruowanie państw członkowskich, by informowały i szkoliły 
swoich obywateli w zakresie możliwości związanych z europejskim nakazem ochrony, kwestię 
tę ujęto w powyższym punkcie preambuły.

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

Projekt dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł -1

Cel

Niniejsza dyrektywa określa zasady 
pozwalające organowi sądowemu lub 
jemu równoważnemu w państwie 
członkowskim, w którym orzeczono środek 
ochronny w celu ochrony osoby przed 
czynem przestępczym oraz przed 
obraźliwym lub niebezpiecznym 
działaniem innej osoby mogącym zagrozić 
życiu, nietykalności, godności i wolności 
osobistej, wydać europejski nakaz 
ochrony, umożliwiający właściwemu 
organowi w innym państwie 
członkowskim dalszą ochronę danej osoby 
na swoim terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy skreślenie ostatniej części ustępu ze względu na jej niejednoznaczność, 
szczególnie sformułowań „lub mógł być” i „zwłaszcza” (poprawka 24 sprawozdawcy).
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Poprawka 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł -1

Cel

Niniejsza dyrektywa określa zasady 
umożliwiające skuteczny swobodny 
przepływ osób w Unii, pozwalając 
organowi sądowemu w państwie 
członkowskim, w którym orzeczono środek 
ochronny w celu ochrony danej osoby 
przed czynem przestępczym, obraźliwym 
lub niebezpiecznym zachowaniem innej 
osoby, które może zagrażać życiu, 
nietykalności i godności fizycznej 
lub psychicznej, wolności osobistej lub 
nietykalności seksualnej, wydać 
europejski nakaz ochrony umożliwiający 
właściwemu organowi w innym państwie 
członkowskim dalszą ochronę danej osoby 
na terytorium tego państwa 
członkowskiego, po popełnieniu czynu, 
który był lub mógł być przedmiotem 
postępowania sądu właściwego, zwłaszcza 
w sprawach karnych.

Or. en
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Poprawka 121
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł -1

Cel

Niniejsza dyrektywa określa zasady 
pozwalające organowi sądowemu lub 
jemu równoważnemu w państwie 
członkowskim, w którym orzeczono środek 
ochronny z myślą o ochronie osoby przed 
czynem przestępczym lub obraźliwym albo 
niebezpiecznym działaniem innej osoby 
mogącym zagrozić życiu, nietykalności i 
godności fizycznej lub psychicznej, 
wolności osobistej lub nietykalności 
seksualnej, wydać europejski nakaz 
ochrony, umożliwiający właściwemu 
organowi w innym państwie 
członkowskim dalszą ochronę danej osoby 
na terytorium tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W powyższym artykule określono cel dyrektywy. W niektórych państwach członkowskich wiele 
środków ochrony jest nakładanych prewencyjnie z uwagi na stwierdzone niebezpieczeństwo 
lub ewentualność wystąpienia przyszłego przestępstwa lub innego wykroczenia. Należy 
zauważyć, że zaproponowane tutaj sformułowanie nie ogranicza europejskiego nakazu 
ochrony wyłącznie do środków ochronnych wydanych w związku z określonym czynem 
(przestępczym).
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Poprawka 122
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł -1

Cel

Niniejsza dyrektywa określa zasady 
pozwalające organowi sądowemu lub 
równoważnemu w państwie 
członkowskim, w którym orzeczono środek 
ochronny lub istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że taki środek może zostać 
orzeczony, w celu ochrony danej osoby 
przed czynem przestępczym albo 
obraźliwym lub niebezpiecznym 
zachowaniem innej osoby, które może 
zagrażać życiu, nietykalności i godności 
fizycznej lub psychicznej, wolności 
osobistej lub nietykalności seksualnej, 
wydać europejski nakaz ochrony 
umożliwiający właściwemu organowi 
w innym państwie członkowskim dalszą 
ochronę danej osoby na terytorium tego 
państwa członkowskiego po popełnieniu 
czynu, który był lub mógł być 
przedmiotem postępowania sądu 
właściwego, zwłaszcza w sprawach 
karnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki powyższej poprawce unikniemy problemu, czy zakres europejskiego nakazu ochrony 
obejmuje potencjalne ofiary przestępstw. W tym przypadku wystarczy wszczęcie postępowania 
karnego, podczas którego w oparciu o zebrany materiał dowodowy można przypuścić, że
istnieje prawdopodobieństwo wydania środka ochronnego.
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Poprawka 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł -1

Cel

Niniejsza dyrektywa określa zasady 
pozwalające organowi sądowemu lub 
jemu równoważnemu w państwie 
członkowskim, w którym orzeczono środek 
ochronny z myślą o ochronie osoby przed 
czynem przestępczym innej osoby 
mogącym zagrozić życiu, nietykalności 
fizycznej lub psychicznej, wolności 
osobistej lub nietykalności seksualnej, 
wydać europejski nakaz ochrony, 
umożliwiający właściwemu organowi w 
innym państwie członkowskim dalszą 
ochronę danej osoby na terytorium tego 
państwa członkowskiego pod warunkiem, 
że środek ochronny został podjęty w 
związku z postępowaniem karnym 
wszczętym w następstwie popełnienia 
przestępstwa.

Or. en

Poprawka 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Projekt dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł -1

Cel

Niniejsza dyrektywa określa zasady 
pozwalające organowi sądowemu lub 
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jemu równoważnemu w państwie 
członkowskim, w którym orzeczono środek 
ochronny z myślą o ochronie osoby przed 
czynem przestępczym innej osoby 
mogącym zagrozić życiu, nietykalności 
fizycznej lub psychicznej, wolności 
osobistej lub nietykalności seksualnej, 
wydać europejski nakaz ochrony, 
umożliwiający właściwemu organowi w 
innym państwie członkowskim dalszą 
ochronę danej osoby na terytorium tego 
państwa członkowskiego pod warunkiem, 
że środek ochronny został podjęty w 
związku z postępowaniem karnym 
wszczętym w następstwie popełnienia 
przestępstwa.

Or. en

Poprawka 125
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1)„Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie sądowe o środku ochronnym
wydane przez państwo członkowskie, by 
w odpowiednim przypadku ułatwić 
innemu państwu członkowskiemu 
zastosowanie, na mocy własnego prawa 
krajowego, środka ochronnego, który ma 
służyć ochronie życia, nietykalności 
fizycznej i psychicznej, wolności lub 
nietykalności seksualnej danej osoby;

2) „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie o środku ochronnym, które 
wydał organ sądowy lub jemu 
równoważny w państwie członkowskim i 
na podstawie którego organ sądowy lub 
jemu równoważny w innym państwie 
członkowskim przyjmuje na mocy 
własnego prawa krajowego stosowny 
środek lub środki, by dalej chronić osobę 
podlegającą ochronie.

(staje się art. 1 ust. 2)

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana numeracji dwóch pierwszych definicji, aby lepiej uwypuklić różnicę pomiędzy 
środkiem ochronnym a europejskim nakazem ochrony; podobnie, usunięto powtórzoną listę 
chronionych dóbr, aby czytelnik mógł się skoncentrować na ww. różnicy. Celem środka 
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ochronnego jest bezpośrednia ochrona jednostki, natomiast europejski nakaz ochrony ma na 
celu rozszerzenie zakresu geograficznego ochrony przyznanej za pośrednictwem środków 
ochronnych. Dodano l. mn. „lub środki”.

Poprawka 126
Stanimir Ilchev

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1) „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie sądowe o środku ochronnym 
wydane przez państwo członkowskie, by 
w odpowiednim przypadku ułatwić 
innemu państwu członkowskiemu 
zastosowanie, na mocy własnego prawa 
krajowego, środka ochronnego, który ma 
służyć ochronie życia, nietykalności 
fizycznej i psychicznej, wolności lub 
nietykalności seksualnej danej osoby;

1) „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie o środku ochronnym, które 
wydał lub prawdopodobnie wyda na 
podstawie warunków określonych w 
niniejszym artykule organ sądowy lub 
jemu równoważny w państwie 
członkowskim i na podstawie którego 
organ sądowy lub jemu równoważny w 
innym państwie członkowskim przyjmuje 
na mocy własnego prawa krajowego 
wszelkie stosowne środki, by dalej chronić 
osobę podlegającą ochronie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśniająca, która stanowi uzupełnienie poprzedniej poprawki.

Poprawka 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustep 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1) „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie sądowe o środku ochronnym 
wydane przez państwo członkowskie, by 
w odpowiednim przypadku ułatwić innemu 
państwu członkowskiemu zastosowanie, na 
mocy własnego prawa krajowego, środka 

1) „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie sądowe o środku ochronnym 
wydane przez państwo członkowskie w 
związku z postępowaniem karnym 
wszczętym w następstwie popełnienia 
przestępstwa, by w odpowiednim 
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ochronnego, który ma służyć ochronie 
życia, nietykalności fizycznej 
i psychicznej, wolności lub nietykalności 
seksualnej danej osoby;

przypadku ułatwić innemu państwu 
członkowskiemu zastosowanie, na mocy 
własnego prawa krajowego, środka 
ochronnego, który ma służyć ochronie 
życia, nietykalności fizycznej 
i psychicznej, wolności lub nietykalności 
seksualnej danej osoby;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres inicjatywy powinien być ograniczony do prawa karnego podobnie jak na mocy art. 76 
lit. b) TFUE dotyczącego prawa inicjatywy państw członkowskich i art. 82 ust. 1 lit. a) TFUE.

Poprawka 128
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 - ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie sądowe o środku ochronnym 
wydane przez państwo członkowskie, by 
w odpowiednim przypadku ułatwić innemu 
państwu członkowskiemu zastosowanie, na 
mocy własnego prawa krajowego, środka 
ochronnego, który ma służyć ochronie 
życia, nietykalności fizycznej 
i psychicznej, wolności lub nietykalności 
seksualnej danej osoby;

1. „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie sądowe o środku ochronnym 
wydane przez państwo członkowskie, by w 
odpowiednim przypadku ułatwić innemu 
państwu członkowskiemu zastosowanie, na 
mocy własnego prawa krajowego, środka 
ochronnego, który ma służyć ochronie 
życia, nietykalności fizycznej i 
psychicznej, wolności, godności lub 
nietykalności seksualnej danej osoby;

Or. es

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2) „Środek ochronny” oznacza decyzję 2) „Środek ochronny” oznacza decyzję 
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podjętą przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, nakładającą na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2, o ile 
naruszenie takich obowiązków lub 
zakazów stanowi przestępstwo na mocy 
prawa danego państwa członkowskiego 
lub może skutkować karą pozbawienia 
wolności w tym państwie członkowskim.

podjętą w państwie wydającym zgodnie 
z jego prawem krajowym i procedurami, 
na podstawie których nakłada się co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2 na osobę lub 
osoby będące lub mogące być przyczyną 
niebezpieczeństwa, dla dobra osoby 
podlegającej ochronie, aby ochronić ją 
przed czynem, który może zagrażać jej 
życiu, nietykalności i godności fizycznej 
lub psychicznej, wolności osobistej lub 
nietykalności seksualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy skreślenie wyrazu „przestępczy” przed wyrazem „czyn” w ostatniej części 
ustępu zaproponowanego przez sprawozdawcę w poprawce 26, ponieważ odniesienie do 
„czynu przestępczego” może uniemożliwić zastosowanie środka w niektórych państwach 
członkowskich.

Poprawka 130
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 

Tekst inicjatywy Poprawka

2)„Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, nakładającą na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2, o ile 
naruszenie takich obowiązków lub 
zakazów stanowi przestępstwo na mocy 
prawa danego państwa członkowskiego 
lub może skutkować karą pozbawienia 
wolności w tym państwie członkowskim;

1) „Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą w państwie wydającym zgodnie 
z jego prawem krajowym i procedurami, 
na podstawie których nakłada się co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2 na osobę lub 
osoby będące przyczyną 
niebezpieczeństwa, dla dobra osoby 
podlegającej ochronie, aby ochronić ją 
przed czynem przestępczym, który może 
zagrażać jej życiu, nietykalności fizycznej 
lub psychicznej, godności, prywatności, 
wolności osobistej lub nietykalności 
seksualnej.

(staje się art. 1 ust. 1)
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana numeracji dwóch pierwszych definicji, aby lepiej uwypuklić różnicę pomiędzy 
środkiem ochronnym a europejskim nakazem ochrony. W powyższej poprawce do listy 
chronionych dóbr dodano też prywatność.

Poprawka 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2)„Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, nakładającą na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2, o ile 
naruszenie takich obowiązków lub 
zakazów stanowi przestępstwo na mocy 
prawa danego państwa członkowskiego 
lub może skutkować karą pozbawienia 
wolności w tym państwie członkowskim;

2) „Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą w państwie wydającym w związku 
z postępowaniem karnym, w ramach 
którego nakłada się co najmniej jeden 
z obowiązków lub zakazów wymienionych 
w art. 2 ust. 2 na osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa, dla dobra osoby 
podlegającej ochronie, aby ochronić ją 
przed czynem przestępczym, który może 
zagrażać jej życiu, nietykalności fizycznej 
lub psychicznej, wolności osobistej lub 
nietykalności seksualnej.

Or. en

Poprawka 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2) „Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, nakładającą na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2, o ile 

2) „Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą w państwie wydającym w związku 
z postępowaniem karnym, w ramach 
którego nakłada się co najmniej jeden 
z obowiązków lub zakazów wymienionych 
w art. 2 ust. 2 na osobę będącą przyczyną 
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naruszenie takich obowiązków lub 
zakazów stanowi przestępstwo na mocy 
prawa danego państwa członkowskiego 
lub może skutkować karą pozbawienia 
wolności w tym państwie członkowskim;

niebezpieczeństwa, dla dobra osoby 
podlegającej ochronie, aby ochronić ją 
przed czynem przestępczym, który może 
zagrażać jej życiu, nietykalności fizycznej 
lub psychicznej, wolności osobistej lub 
nietykalności seksualnej.

Or. en

Poprawka 133
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. „Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, nakładającą na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2, o ile 
naruszenie takich obowiązków lub 
zakazów stanowi przestępstwo na mocy 
prawa danego państwa członkowskiego 
lub może skutkować karą pozbawienia 
wolności w tym państwie członkowskim;

2. „Środek ochronny”: oznacza decyzję 
podjętą przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, nakładającą na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa 
w związku z postępowaniem karnym 
w wyniku przestępstwa popełnionego 
przez tę osobę co najmniej jeden 
z obowiązków lub zakazów wymienionych 
w art. 2 ust. 2, aby ochronić życie 
i zapewnić nietykalność fizyczną 
i psychiczną, wolność lub nietykalność 
seksualną osoby podlegającej ochronie;

Or. de

Uzasadnienie

Europejski nakaz ochrony powinien obejmować jedynie środki prawa karnego.

Poprawka 134
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 - ustęp 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4. „Osoba będąca przyczyną 4. „Osoba będąca przyczyną 
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niebezpieczeństwa” oznacza osobę, na 
którą nałożono co najmiej jeden 
z obowiązków lub zakazów, o których 
mowa w art. 2 ust. 2.

niebezpieczeństwa” oznacza osobę 
fizyczną, na którą nałożono co najmniej
jeden z obowiązków lub zakazów, 
o których mowa w art. 2 ust. 2, lub 
organizacje zagrażające bezpieczeństwu 
lub godności konkretnych osób, w 
stosunku do których przyjęto środki 
ochronne;

Or. es

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach groźby mogą pochodzić od podmiotów nieokreślonych i być 
przyczyną równie pewnego niebezpieczeństwa dla konkretnych osób na całym terytorium 
Unii. Dotyczy to na przykład przestępczości zorganizowanej.

Poprawka 135
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst inicjatywy Poprawka

a) zakaz przebywania w pewnych 
lokalizacjach, miejscach lub określonych 
obszarach, na których mieszka lub które 
odwiedza osoba podlegająca ochronie;

a) zakaz przebywania w pewnych 
lokalizacjach, miejscach lub określonych 
obszarach, na których mieszka, pracuje, 
uczy się lub które odwiedza osoba 
podlegająca ochronie;

Or. en

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst inicjatywy Poprawka

a) zakaz przebywania w pewnych 
lokalizacjach, miejscach lub określonych 
obszarach, na których mieszka lub które 

a) zakaz przebywania w lokalizacjach, 
miejscach lub określonych obszarach, na 
których mieszka, pracuje lub które 
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odwiedza osoba podlegająca ochronie; odwiedza osoba podlegająca ochronie;

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 137
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) nakaz unikania kontaktu z osobą 
podlegającą ochronie; lub

d) nakaz unikania wszelkich form kontaktu 
z osobą podlegająca ochronie, również 
przez telefon, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i tradycyjnej, faksu 
i jakichkolwiek innych środków; lub

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie i wyjaśnienie.

Poprawka 138
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst inicjatywy Poprawka

d) nakaz unikania kontaktu z osobą 
podlegającą ochronie; lub

d) zakaz kontaktu z osobą podlegającą 
ochronie za pośrednictwem jakichkolwiek 
środków, w tym za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, telefonu, faksu lub listów; 
lub

Or. en
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Poprawka 139
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) nakaz unikania kontaktu z osobą 
podlegającą ochronie;

d) zakaz nawiązywania kontaktu z osobą 
podlegającą ochronie zarówno osobiście, 
jak i przy użyciu jakiegokolwiek środka 
komunikacji wykorzystującego nośnik 
fizyczny, telefoniczny, elektroniczny lub 
telematyczny;

Or. es

Poprawka 140
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst inicjatywy Poprawka

d) nakaz unikania kontaktu z osobą 
podlegającą ochronie; lub

d) zakaz lub uregulowanie wszelkich, w 
tym szczególnych, form kontaktu z osobą 
podlegającą ochronie, m.in. przez telefon, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej 
i tradycyjnej, faksu, innych osób lub 
jakichkolwiek innych środków; lub

Or. en

Poprawka 141
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

e a) wszelkiego rodzaju ograniczenie 
zastosowane do osoby będącej przyczyną 
niebezpieczeństwa, dotyczące systemu 
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kontaktów, opieki prawnej, wizyt lub 
innych warunków dotyczących nieletnich.

Or. es

Poprawka 142
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ea) każdy równoważny, konkretny 
obowiązek lub zakaz nałożony na osobę 
stwarzającą zagrożenie w celu ochrony 
bezpieczeństwa danej osoby podlegającej 
ochronie przed możliwymi działaniami 
wspomnianej osoby stwarzającej 
zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Położenie nacisku na równoważność, aby nawiązać do poprzedniego wykazu. Ponadto 
określenie warunków minimalnych dotyczących: 1) konkretnego obowiązku nałożonego 2) na 
jedną osobę 3) w celu ochrony 4) innej osoby 5) przed wcześniej wymienioną osobą.

Poprawka 143
Barbara Matera

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Każde państwo członkowskie informuje 
Sekretariat Generalny Rady o tym, który 
organ sądowy lub które organy sądowe są 
właściwe, na mocy jego prawa krajowego, 
do wydawania europejskiego nakazu 
ochrony i do uznawania takiego nakazu, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, gdy to 
państwo członkowskie jest państwem 

1. Każde państwo członkowskie, po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy, informuje 
Sekretariat Generalny Rady i Komisję
o tym, który organ sądowy lub które 
organy sądowe są właściwe, na mocy jego 
prawa krajowego, do wydawania 
europejskiego nakazu ochrony i do 
uznawania takiego nakazu, zgodnie 
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wydającym lub państwem wykonującym. z niniejszą dyrektywą.
Państwa członkowskie udostępniają 
odnośny wykaz wszystkim państwom 
członkowskim i informują o wszelkich 
wprowadzonych zmianach.

Or. it

Poprawka 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Każde państwo członkowskie informuje 
Sekretariat Generalny Rady o tym, który 
organ sądowy lub które organy sądowe są 
właściwe, na mocy jego prawa krajowego, 
do wydawania europejskiego nakazu 
ochrony i do uznawania takiego nakazu , 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, gdy to 
państwo członkowskie jest państwem 
wydającym lub państwem wykonującym.

1. Każde państwo członkowskie informuje 
Sekretariat Generalny Rady i Komisję 
o tym, który organ sądowy lub które jemu 
równoważne organy są właściwe, na mocy 
jego prawa krajowego, do wydawania 
europejskiego nakazu ochrony i do 
uznawania takiego nakazu , zgodnie 
z niniejszą dyrektywą, gdy to państwo 
członkowskie jest państwem wydającym 
lub państwem wykonującym.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich sprawy dotyczące środków ochronnych rozpatrują 
organy o podobnych kompetencjach jak organy sądowe. Dlatego też proponuję, by zgodnie z 
przedmiotową dyrektywą umożliwić organom równoważnym działanie w roli właściwych 
organów.
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Poprawka 145
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wyznaczyć organy 
inne niż sądowe jako organy właściwe do 
podejmowania decyzji na mocy niniejszej 
dyrektywy, o ile organy te są właściwe do 
podejmowania podobnych decyzji na 
mocy prawa i procedur obowiązujących 
w danym państwie.

skreślony

Or. en

Poprawka 146
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Państwa członkowskie, które decydują 
się na wyznaczenie organu innego niż 
sądowy, niezwłocznie powiadamiają o tej 
decyzji Radę i Komisję oraz przedstawiają 
tym instytucjom obszerne sprawozdanie z 
oceny kompetencji odpowiedniego organu 
innego niż sądowy, tak aby można było 
ustalić jego zdolność sądową do 
wdrożenia wymogów niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 147
Salvatore Iacolino

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3a. W celu zwiększenia poziomu ochrony 
powinien zostać stworzy europejski rejestr 
ofiar, do którego dostęp miałyby jedynie 
organy wymiaru sprawiedliwości państw 
członkowskich, Eurojust i Europol.  Dane 
i informacje gromadzone 
i przechowywane w tym rejestrze 
umożliwią lepszą ochronę ofiar i będą 
przydatne przy opracowywaniu działań 
prewencyjnych. Po otrzymaniu należycie 
uzasadnionego wniosku od właściwych 
organów w państwach członkowskich 
Komisja jest zobowiązana do przekazania 
danych i informacji, o których mowa 
w tym artykule. 

Or. it

Uzasadnienie

Dzięki europejskiemu rejestrowi osoby potrzebujące ochrony będą mogły być szybko 
identyfikowane bez konieczności korzystania z innych źródeł.    Informacje zawarte 
w rejestrze, dostępnym wyłącznie dla właściwych organów, będą podstawą do naukowej 
i statystycznej analizy, która może zostać wykorzystana do potrzeb planowania 
długoterminowych strategii w odniesieniu do każdej kategorii przestępstwa. 

Poprawka 148
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 4 a
Europejski rejestr nakazów ochrony, osób 
podlegających ochronie i osób będących 
przyczyną niebezpieczeństwa
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1. Właściwe organy państw członkowskich 
tworzą zarówno w dziedzinie sądowej, jak 
i policyjnej, za pośrednictwem takich 
instrumentów, jak Eurojust lub Europol, 
bazy danych na szczeblu europejskim, 
mające być wyłącznie narzędziem 
służącym właściwym organom do 
realizacji celów niniejszej dyrektywy. 
Rejestry te podlegają prawodawstwu 
krajowemu i wspólnotowemu w zakresie 
ochrony danych i są chronione przy 
zastosowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa i poszanowania 
prywatności. 
2. Utworzony zostaje rejestr europejskich 
nakazów ochrony, w którym figuruje 
przynajmniej tożsamość i miejsce 
zamieszkania osoby korzystającej z 
ochrony, państwo wydające, państwo 
wykonujące i państwo nadzoru, a także 
środki ochronne, z których korzysta dana 
osoba, i nazwiska osób bezpośrednio 
odpowiedzialnych za wykonanie 
przyjętych środków.
3. Utworzony zostaje rejestr osób 
będących przyczyną niebezpieczeństwa, 
obejmujący tożsamość i miejsce 
zamieszkania danej osoby, ograniczenia, 
których musi przestrzegać, i dotyczące jej 
decyzje sądowe.
4. Właściwe organy wskazane przez 
poszczególne państwa członkowskie 
ustalają procedurę powiadamiania na 
czas o każdej sprawie włączanej do 
wspomnianych rejestrów i niezwłocznego 
przesyłania odpowiednich powiadomień 
osobom podlegającym ochronie i osobom 
będącym przyczyną niebezpieczeństwa 
oraz organom sądowym, policyjnym lub 
administracyjnym mającym za zadanie 
wdrożyć środki ochronne w państwie 
wykonującym.
5. Powiadomienia skierowane do osób 
podlegających ochronie i osób będących 
przyczyną niebezpieczeństwa wydawane są 
w celu zapoznania jednych i drugich z 
zakresem środków ochronnych i 
ograniczeń, które ich dotyczą, aby mogły 
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one wykonać prawo do odwołania i do 
bycia wysłuchanym lub jakiekolwiek inne 
przysługujące im prawa, a także aby 
wypełnić przepisy prawne dotyczące 
ochrony danych.

Or. es

Poprawka 149
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Na podstawie środka ochronnego 
przyjętego w państwie wydającym organ
sądowy tego państwa lub inny właściwy 
organ, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 
wydaje, wyłącznie na wniosek osoby 
podlegającej ochronie, europejski nakaz
ochrony, po sprawdzeniu, że środek 
ochronny spełnia wszystkie wymogi 
określone w art. 3 ust. 1.

1. Na podstawie środka ochronnego 
przyjętego w państwie wydającym może 
zostać wydany europejski nakaz ochrony, 
jeżeli osoba podlegająca ochronie 
postanawia zamieszkać lub już 
zamieszkuje w innym państwie 
członkowskim albo postanawia przebywać 
lub już przebywa na terytorium innego 
państwa członkowskiego. Organ sądowy 
lub równoważny państwa wydającego 
może wydać europejski nakaz ochrony 
wyłącznie na wniosek osoby podlegającej 
ochronie lub jej przedstawiciela 
prawnego, jej kuratora lub opiekuna i po 
sprawdzeniu, że środek ochronny spełnia 
wszystkie wymogi określone w art. 2 
ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

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 
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régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Na podstawie środka ochronnego 
przyjętego w państwie wydającym organ 
sądowy tego państwa lub inny właściwy 
organ, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 
wydaje, wyłącznie na wniosek osoby 
podlegającej ochronie, europejski nakaz 
ochrony, po sprawdzeniu, że środek 
ochronny spełnia wszystkie wymogi 
określone w art. 3 ust. 1.

1. Na podstawie środka ochronnego 
przyjętego w państwie wydającym organ 
sądowy tego państwa lub inny właściwy 
organ, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 
wydaje, wyłącznie na wniosek osoby 
podlegającej ochronie lub też jej 
przedstawiciela prawnego, kuratora lub 
opiekuna – niezależnie od tego, czy osoba 
podlegająca ochronie przeprowadziła się 
do tego państwa członkowskiego –
europejski nakaz ochrony, po sprawdzeniu, 
że środek ochronny spełnia wszystkie 
wymogi określone w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 151
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1a. Jeżeli spełnione są wymogi z art. 2 ust. 
2, właściwy organ może odmówić wydania 
europejskiego nakazu ochrony jedynie 
wówczas, gdy wniosek jest oczywiście i 
niewątpliwie nieuzasadniony, a zatem 
zupełnie nie służy zabezpieczeniu osoby 
podlegającej ochronie, przy 
uwzględnieniu m.in. długości okresu lub 
okresów, w których osoba podlegająca 
ochronie zamierza pozostać w państwie 
wykonującym, oraz wagi, jaką ma 
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potrzeba ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 152
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1b. Właściwy organ, który odmawia 
wydania europejskiego nakazu ochrony 
musi niezwłocznie i z urzędu udzielić 
osobie podlegającej ochronie lub też jej 
przedstawicielowi prawnemu, kuratorowi 
lub opiekunowi jasnych i zrozumiałych 
wskazówek, w jaki sposób można złożyć 
zarzuty lub odwołanie w celu uchylenia 
odmowy.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli organom przyznaje się władzę uznaniową, składający wniosek musi mieć również 
dostęp do środków odwoławczych.
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Poprawka 153
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Osoba podlegająca ochronie lub jej 
przedstawiciel prawny mogą przedłożyć 
wniosek o wydanie europejskiego nakazu 
ochrony właściwemu organowi państwa 
wydającego lub państwa wykonującego.

2. Osoba podlegająca ochronie, jej 
przedstawiciel prawny, kurator lub 
opiekun mogą przedłożyć wniosek 
o wydanie europejskiego nakazu ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wydającego lub państwa wykonującego.

W przypadku złożenia takiego wniosku 
w państwie wykonującym właściwy organ 
tego państwa niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek właściwemu organowi państwa 
wydającego, tak, aby mógł on zostać –
w stosownych przypadkach – wydany.

W przypadku złożenia takiego wniosku 
w państwie wykonującym właściwy organ 
tego państwa niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek właściwemu organowi państwa 
wydającego, tak aby organ ten mógł
wydać europejski nakaz ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł reguluje pierwszy etap procedury, jakim jest złożenie wniosku o wydanie ENO. 
Europejski nakaz ochrony wydają władze państwa wydającego. Dopiero gdy państwo 
wydające wyda ENO, powiadamia się o tym wszystkie inne państwa wykonujące. Ze 
względów jasności sformułowano ustęp w taki sposób, żeby uwzględnić tylko stosunek między 
jednym państwem wykonującym i państwem wydającym.

Poprawka 154
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Osoba podlegająca ochronie lub jej 
przedstawiciel prawny mogą przedłożyć 
wniosek o wydanie europejskiego nakazu 
ochrony właściwemu organowi państwa 
wydającego lub państwa wykonującego. 

2. Osoba podlegająca ochronie, jej 
przedstawiciel prawny, kurator lub 
opiekun mogą przedłożyć wniosek 
o wydanie europejskiego nakazu ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wydającego lub państwa wykonującego. 

W przypadku złożenia takiego wniosku 
w państwie wykonującym właściwy organ 

W przypadku złożenia takiego wniosku 
w państwie wykonującym właściwy organ 
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tego państwa niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek właściwemu organowi państwa 
wydającego, tak, aby mógł on zostać –
w stosownych przypadkach – wydany.

tego państwa niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek właściwemu organowi państwa 
wydającego, tak, aby mógł on zostać –
w stosownych przypadkach – wydany.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 155
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst inicjatywy Poprawka

2.  Osoba podlegająca ochronie lub jej 
przedstawiciel prawny mogą przedłożyć 
wniosek o wydanie europejskiego nakazu 
ochrony właściwemu organowi państwa 
wydającego lub państwa wykonującego.

2. Osoba podlegająca ochronie, jej 
przedstawiciel prawny lub kurator mogą 
przedłożyć wniosek o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony właściwemu 
organowi państwa wydającego lub państwa 
wykonującego.

Or. en

Poprawka 156
Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst inicjatywy Poprawka

W przypadku złożenia takiego wniosku W przypadku złożenia takiego wniosku 
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w państwie wykonującym właściwy organ 
tego państwa niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek właściwemu organowi państwa 
wydającego, tak, aby mógł on zostać –
w stosownych przypadkach – wydany.

w państwie wykonującym właściwy organ 
tego państwa niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek właściwemu organowi państwa 
wydającego, tak, aby mógł on zostać –
w stosownych przypadkach – wydany.
Państwo wydające niezwłocznie 
zawiadamia ofiarę lub wnioskodawcę o 
statusie i ograniczeniach europejskiego 
nakazu ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Jest kwestią kluczową, żeby ofiara nie przeżywała niepotrzebnie stresu i była psychicznie 
przygotowana na ograniczenia wydanego europejskiego nakazu ochrony.

Poprawka 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2 a. Przed wydaniem europejskiego 
nakazu ochrony osoba będąca przyczyną 
niebezpieczeństwa ma prawo do bycia 
wysłuchaną i do sprzeciwienia się 
zastosowaniu środka ochronnego, jeżeli 
nie miała takiego prawa w postępowaniu, 
w wyniku którego przyjęto środek 
ochronny.

Or. es

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Organ przyjmujący środek ochronny 3. Organ przyjmujący środek ochronny 
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nakładający co najmniej jeden 
z obowiązków, o których mowa w art. 2 
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie o możliwości wystąpienia 
o wydanie europejskiego nakazu ochrony, 
w przypadku gdy osoba ta ma zamiar 
przenieść się do innego państwa 
członkowskiego. Organ ten doradza osobie 
podlegającej ochronie, by wniosek złożyła 
przed opuszczeniem terytorium państwa 
wydającego.

nakładający co najmniej jeden 
z obowiązków, o których mowa w art. 2 
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie, jej przedstawiciela prawnego, 
kuratora lub opiekuna w dowolny 
odpowiedni sposób zgodny z procedurami 
określonymi w prawie krajowym
o możliwości wystąpienia o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony, 
w przypadku gdy osoba ta postanawia 
zamieszkać lub już zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim albo postanawia 
przebywać lub już przebywa na terytorium
innego państwa członkowskiego. Organ ten
doradza osobie podlegającej ochronie, by 
wniosek złożyła przed opuszczeniem 
terytorium państwa wydającego, 
informując osobę podlegającą ochronie 
o możliwości wystąpienia o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony w państwie 
wykonującym. W razie potrzeby ofiary 
mogą żądać fizycznej obecności 
pracownika socjalnego przy wydawaniu 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo krajowych środków ochrony ofiara może obawiać się, że sprawca będzie próbował 
przekonać ją przemocą, by nie ubiegała się o wydanie europejskiego nakazu ochrony. 
Fizyczna obecność pracownika socjalnego może upewnić ofiarę, że trzeba działać dalej.

Poprawka 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 - ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Organ przyjmujący środek ochronny 
nakładający co najmniej jeden 
z obowiązków, o których mowa w art. 2 
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie o możliwości wystąpienia 

3. Przyjmując środek ochronny 
nakładający co najmniej jeden z 
obowiązków, o których mowa w art. 2 ust. 
2, dany organ w chwili wydania nakazu
powiadamia osobę podlegającą ochronie, 
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o wydanie europejskiego nakazu ochrony, 
w przypadku gdy osoba ta ma zamiar 
przenieść się do innego państwa 
członkowskiego. Organ ten doradzi osobie 
podlegającej ochronie, by złożyła wniosek 
przed opuszczeniem terytorium państwa 
wydającego..

jej przedstawiciela prawnego, kuratora 
lub opiekuna, w odpowiedni sposób 
zgodny z procedurami obowiązującymi w 
prawie krajowym, o możliwości 
wystąpienia o wydanie europejskiego 
nakazu ochrony, jeżeli osoba ta postanawia 
zamieszkać lub już zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim albo postanawia 
przebywać lub już przebywa na terytorium 
innego państwa członkowskiego. Organ ten 
doradza osobie podlegającej ochronie, by 
złożyła wniosek przed opuszczeniem 
terytorium państwa wydającego, i 
informuje osobę podlegającą ochronie o 
możliwości wystąpienia o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony w państwie 
wykonującym.

Or. es

Poprawka 160
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Organ przyjmujący środek ochronny 
nakładający co najmniej jeden 
z obowiązków, o których mowa w art. 2 
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie o możliwości wystąpienia 
o wydanie europejskiego nakazu ochrony, 
w przypadku gdy osoba ta ma zamiar 
przenieść się do innego państwa 
członkowskiego. 

3. Organ przyjmujący środek ochronny 
nakładający co najmniej jeden 
z obowiązków, o których mowa w art. 2 
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie, jej przedstawiciela prawnego, 
kuratora lub opiekuna w dowolny 
odpowiedni sposób zgodny z procedurami 
określonymi w prawie krajowym
o możliwości wystąpienia o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony, 
w przypadku gdy osoba ta postanawia 
zamieszkać lub już zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim albo postanawia 
przebywać lub już przebywa na terytorium
innego państwa członkowskiego.

Organ ten doradzi osobie podlegającej
ochronie, by złożyła wniosek przed 
opuszczeniem terytorium państwa 

Organ ten poinformuje osobę podlegającą
ochronie, by złożyła wniosek przed 
opuszczeniem terytorium państwa 
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wydającego. wydającego. Organ poinformuje ją 
również o możliwości złożenia takiego 
wniosku, jeżeli dana osoba mieszka lub 
przebywa już w państwie wykonującym.

Or. fr

Uzasadnienie

W swoim obecnym brzmieniu poprawka 41 jest faktycznie bezzasadna:  stanowi bowiem, że 
państwo wykonujące jest uprawnione do wydania europejskiego nakazu ochrony. Ostatnie 
zdanie tej poprawki powinno zatem zostać zmienione.

Poprawka 161
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 (zmieniony na artykuł 5 – ustęp 1)

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Organ przyjmujący środek ochronny 
nakładający co najmniej jeden 
z obowiązków, o których mowa w art. 2 
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie o możliwości wystąpienia 
o wydanie europejskiego nakazu ochrony, 
w przypadku gdy osoba ta ma zamiar 
przenieść się do innego państwa 
członkowskiego. Organ ten doradzi osobie 
podlegającej ochronie, by złożyła wniosek 
przed opuszczeniem terytorium państwa 
wydającego..

1. Organ państwa członkowskiego
przyjmujący środek ochronny nakładający 
co najmniej jeden z obowiązków, o których 
mowa w art. 2 ust. 2, powiadamia osobę 
podlegającą ochronie, jej przedstawiciela 
prawnego, kuratora lub opiekuna 
w dowolny odpowiedni sposób zgodny 
z procedurami określonymi w prawie 
krajowym o możliwości wystąpienia 
o wydanie europejskiego nakazu ochrony, 
w przypadku gdy osoba ta postanawia 
zamieszkać lub już zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim albo postanawia 
przebywać lub już przebywa na terytorium
innego państwa członkowskiego. Organ ten 
doradzi osobie podlegającej ochronie, by 
złożyła wniosek przed opuszczeniem 
terytorium państwa wydającego, 
informując jednocześnie osobę 
podlegającą ochronie o możliwości 
wystąpienia o wydanie europejskiego 
nakazu ochrony w państwie 
wykonującym.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z art. 5 ust. 3 na początek artykułu. Ze względów jasności należy zmienić 
układ ustępów w art. 5, żeby precyzyjniej ustalić porządek chronologiczny procedury.

Poprawka 162
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3a. Przed wydaniem europejskiego nakazu 
ochrony osobie będącej przyczyną 
niebezpieczeństwa przysługuje prawo 
bycia wysłuchaną oraz prawo do 
zaskarżenia środka ochronnego, o ile nie 
miała już takich praw w postępowaniu, 
które doprowadziło do przyjęcia środka 
ochronnego.

Or. de

Poprawka 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) informacje dotyczące wykorzystania
ewentualnych urządzeń technicznych, 
które w stosownych przypadkach 
udostępniono osobie podlegającej ochronie 
w celu niezwłocznego wykonania środka 
ochronnego;

b) informacje dotyczące wykorzystania
urządzenia technicznego, które 
w stosownych przypadkach udostępniono 
osobie podlegającej ochronie lub osobie 
będącej przyczyną niebezpieczeństwa
w celu niezwłocznego wykonania środka 
ochronnego;

Or. en
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Poprawka 164
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera c a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

c a) nazwę, adres, numer telefonu i faksu 
oraz adres e-mail właściwego organu lub 
właściwych organów państwa 
wykonującego;

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 165
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera c a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ca) w stosownych przypadkach nazwisko i 
imię, adres, numer telefonu i faksu oraz 
adres poczty elektronicznej właściwego 
organu lub właściwych organów 
wszelkiego innego państwa wykonującego 
lub państw wykonujących, w których 
uprzednio podjęto środki ochronne na 
podstawie europejskich nakazów ochrony 
opartych na tym samym środku 
ochronnym lub do których w tym samym 
czasie wydaje się europejski nakaz 
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ochrony.

Or. en

Poprawka 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) opis środka ochronnego, na podstawie 
którego przyjmowany jest europejski 
nakaz ochrony;

d) dane (np. sygnaturę i datę wydania) 
aktu orzekającego środek ochronny, który 
to akt jest podstawą do wydania 
europejskiego nakazu ochrony;

Or. en

Poprawka 167
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera f)

Tekst inicjatywy Poprawka

f) obowiązki lub zakazy nałożone za 
pomocą środka ochronnego na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa, czas 
obowiązywania tego środka i wyraźne 
wskazanie, że jego naruszenie stanowi 
przestępstwo w świetle prawa państwa 
wydającego lub może skutkować karą 
pozbawienia wolności;

f) obowiązki lub zakazy nałożone za 
pomocą środka ochronnego na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa, czas 
obowiązywania tego środka i wskazanie 
ewentualnej kary lub sankcji, która może 
zostać wymierzona zgodnie z prawem
państwa wydającego za naruszenie 
odpowiednich obowiązków lub zakazów;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe brzmienie lepiej odpowiada sytuacjom, w których prawo państwa członkowskiego 
przewiduje wykaz kar i w których szczególną sankcję określają organy dopiero po naruszeniu.
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Poprawka 168
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera h a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

(ha) adres, adres poczty elektronicznej, 
telefon i wszelkie inne dane kontaktowe 
osoby będącej przyczyną 
niebezpieczeństwa;

Or. en

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera i a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ia) zarówno państwo wydające, jak i 
państwo wykonujące w stosownym 
przypadku i przy pełnym poszanowaniu 
swobody wypowiedzi zachęca media i 
dziennikarzy do przyjmowania środków 
samoregulacji w celu zagwarantowania 
ochrony życia prywatnego i rodzinnego 
ofiar w ramach działalności 
informacyjnej;

Or. en

Uzasadnienie

Ofiara ubiegająca się o europejski nakaz ochrony może być znana publicznie w państwie 
wydającym lub wykonującym. Dla zagwarantowania ochrony danych ofiary i jej 
bezpieczeństwa media powinny miec świadomość, jak delikatną sprawą jest powiadamianie o 
szczegółach europejskiego nakazu ochrony, o który ofiara się ubiega, lub ich publikowanie.
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Poprawka 170
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego dowolną metodą 
pozwalającą zachować dokumentację 
pisemną, tak, aby umożliwić właściwemu 
organowi państwa wykonującego ustalenie 
autentyczności tego nakazu.

1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego dowolną metodą 
pozwalającą zachować dokumentację 
pisemną, tak aby umożliwić właściwemu 
organowi państwa wykonującego ustalenie 
autentyczności tego nakazu. Zgodnie z 
przepisami art. 4 a preferuje się 
wykonanie tej formalności przez 
powiadomienie, że nakaz i osoby, których 
on dotyczy, zostały zapisane w bazach 
danych, o których mowa w tym artykule.

Or. es

Poprawka 171
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego dowolną metodą 
pozwalającą zachować dokumentację 
pisemną, tak, aby umożliwić właściwemu 
organowi państwa wykonującego ustalenie 
autentyczności tego nakazu.

1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego dowolną metodą 
pozwalającą zachować pisemny ślad, tak 
aby umożliwić właściwemu organowi 
państwa wykonującego ustalenie 
autentyczności tego nakazu. Cała 
korespondencja odbywa się również 
bezpośrednio między wspomnianymi 
właściwymi organami.

Or. de
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Uzasadnienie

Użyteczne doprecyzowanie procedury

Poprawka 172
Nathalie Griesbeck

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego dowolną metodą 
pozwalającą zachować dokumentację 
pisemną, tak, aby umożliwić właściwemu 
organowi państwa wykonującego ustalenie 
autentyczności tego nakazu.

1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego dowolną metodą 
pozwalającą zachować dokumentację 
pisemną, tak, aby umożliwić właściwemu 
organowi państwa wykonującego ustalenie 
autentyczności tego nakazu. Cała 
urzędowa korespondencja odbywa się 
również bezpośrednio między 
wspomnianymi właściwymi organami.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(1a) Należy wziąć pod uwagę niezbędne 
środki, takie jak możliwość żądania 
informacji w państwie wykonującym w 
języku ofiary, żeby zmniejszyć trudności w 
komunikacji z ofiarami w odniesieniu do 
rozumienia przez ofiarę środków 
ochronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Jest wysoce prawdopodobne, że ofiary, które zamierzają przenieść się do innego państwa, 
borykają się z problemami językowymi w państwie wykonującym. Ważne jest ograniczenie 
tych przeszkód dla ofiary.

Poprawka 174
Barbara Matera

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Jeżeli właściwy organ państwa 
wykonującego albo wydającego nie jest 
znany właściwemu organowi drugiego 
państwa, organ ten stara się ustalić te 
informacje wszelkimi stosownymi 
metodami, w tym za pośrednictwem 
punktów kontaktowych europejskiej sieci 
sądowej utworzonej wspólnym działaniem 
Rady 98/428/WSiSW z dnia 29 czerwca 
1998 r. w sprawie utworzenia Europejskiej 
Sieci Sądowej, krajowego członka 
Eurojustu lub krajowego systemu 
koordynacji Eurojustu funkcjonującego 
w tym państwie..

2. Jeżeli właściwy organ państwa 
wykonującego albo państwa wydającego 
lub państw wydających nie jest znany 
właściwemu organowi drugiego państwa, 
organ ten stara się ustalić te informacje 
wszelkimi stosownymi metodami, 
korzystając z wykazu znajdującego się 
w posiadaniu Sekretariatu Generalnego 
Rady i Komisji oraz za pośrednictwem 
punktów kontaktowych europejskiej sieci 
sądowej utworzonej wspólnym działaniem 
Rady 98/428/WSiSW z dnia 29 czerwca 
1998 r. w sprawie utworzenia Europejskiej 
Sieci Sądowej, krajowego członka 
Eurojustu lub krajowego systemu 
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koordynacji Eurojustu funkcjonującego 
w tym państwie.

Or. it

Poprawka 175
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. W przypadku, gdy organ państwa 
wykonującego, który otrzymał europejski 
nakaz ochrony, nie jest organem 
właściwym do jego uznania, organ ten 
z urzędu przekazuje europejski nakaz 
ochrony właściwemu organowi.

3. W przypadku, gdy organ państwa 
wykonującego, który otrzymał europejski 
nakaz ochrony, nie jest organem 
właściwym do jego uznania, organ ten 
z urzędu przekazuje europejski nakaz 
ochrony właściwemu organowi 
i bezzwłocznie, dowolną metodą 
pozwalającą zachować pisemny ślad, 
powiadamia o tym właściwy organ 
państwa wydającego.

Or. de

Uzasadnienie

Użyteczne doprecyzowanie 

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) po otrzymaniu europejskiego nakazu 
ochrony przekazanego zgodnie z art. 7 
uznaje ten nakaz i podejmuje
w stosownych sytuacjach wszelkie 
działania, które w analogicznym przypadku
mógłby podjąć na mocy prawa krajowego
w celu zapewnienia ochrony osobie 

a) po otrzymaniu europejskiego nakazu 
ochrony przekazanego zgodnie z art. 7 
uznaje niezwłocznie ten nakaz i podejmuje 
wszelkie odpowiednie działania, które 
w analogicznym przypadku zapewnią
ciągłą ochronę osoby podlegającej 
ochronie na mocy prawa krajowego, chyba 
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podlegającej ochronie, chyba że zdecyduje 
się powołać na jedną z podstaw do 
nieuznania, o których mowa w art. 9;

że zdecyduje się powołać na jedną 
z podstaw do nieuznania, o których mowa 
w art. 9; w takim przypadku środki 
podejmowane przez właściwy organ 
państwa wykonującego jak najbardziej 
odpowiadają pierwotnie wydanemu 
środkowi ochronnemu;

Or. en

Poprawka 177
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) po otrzymaniu europejskiego nakazu 
ochrony przekazanego zgodnie z art. 7 
uznaje ten nakaz i podejmuje
w stosownych sytuacjach wszelkie 
działania, które w analogicznym 
przypadku mógłby podjąć na mocy prawa 
krajowego w celu zapewnienia ochrony 
osobie podlegającej ochronie, chyba że 
zdecyduje się powołać na jedną z podstaw 
do nieuznania, o których mowa w art. 9;

a) po otrzymaniu europejskiego nakazu 
ochrony przekazanego zgodnie z art. 7
niezwłocznie uznaje ten nakaz i podejmuje
decyzję o podjęciu działań, które 
w analogicznym przypadku mógłby podjąć 
na mocy prawa krajowego w celu 
zapewnienia ochrony osobie podlegającej 
ochronie, chyba że zdecyduje się powołać 
na jedną z podstaw do nieuznania, 
o których mowa w art. 9; przyjęte środki i 
poziom ochrony zapewniony osobie 
podlegającej ochronie w jak największym 
stopniu odpowiada przepisom i zasadom 
krajowego prawa państwa wykonującego 
oraz środkowi ochronnemu zarządzonemu 
w państwie wydającym;

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

aa) powiadamia właściwy organ w 
państwie wydającym o terminach 
wyznaczonych przez właściwy organ w 
państwie wykonującym na uzupełnienie 
europejskiego nakazu ochrony, żeby 
uniknąć nieuznania europejskiego nakazu 
ochrony;

Or. en

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) w stosownych sytuacjach powiadamia 
osobę będącą przyczyną niebezpieczeństwa 
o wszelkich działaniach podjętych 
w państwie wykonującym;

b) w stosownych sytuacjach powiadamia 
osobę będącą przyczyną niebezpieczeństwa 
o wszelkich działaniach podjętych 
w państwie wykonującym, zapobiegając 
ujawnieniu wszelkich informacji 
narażających osobę podlegającą ochronie, 
takich jak jej adres lub inne dane 
kontaktowe, pod warunkiem że takie 
informacje nie są ujęte w obowiązkach 
lub zakazach nałożonych jako środek 
wykonawczy na osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 180
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) informuje osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa, właściwy organ
państwa wydającego oraz osobę 
podlegającą ochronie o wszelkich 
środkach orzeczonych zgodnie z lit. a), 
przy czym w stosownych przypadkach nie 
ujawnia adresu osoby podlegającej 
ochronie ani innych jej danych 
kontaktowych, które mogłyby ją narazić 
na niebezpieczeństwo.

Or. de

Uzasadnienie

Chodzi tu o środek wymagany z punktu widzenia prawa; poszanowanie ochrony ofiar.

Poprawka 181
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) w przypadku gdy właściwy organ 
państwa wykonującego powołuje się na 
przesłanki nieuznania z art. 9, o 
odpowiedniej decyzji niezwłocznie 
zawiadamia się państwo wydające oraz 
osobę podlegającą ochronie i jej 
przedstawiciela prawnego lub opiekuna, 
podając obszerne wyjaśnienie powodów 
nieuznania;

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ba) właściwy organ państwa 
wykonującego niezwłocznie powiadamia 
osobę podlegającą ochronie, jeżeli zgodnie 
z prawem krajowym tego państwa upłynął 
maksymalny okres trwania środków 
zastosowanych w ramach wykonywania 
europejskiego nakazu ochrony;

Or. en

Poprawka 183
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

bb) niezwłocznie informuje właściwy 
organ państwa wydającego dowolną 
metodą pozwalającą zachować pisemny 
ślad, wyznaczając termin, do którego 
organ wydający ma dostarczyć brakujące 
informacje, jeżeli uzna, że informacje 
przekazane w europejskim nakazie 
ochrony zgodnie z art. 6 są niepełne;

Or. de

Uzasadnienie

Wyznaczenie terminu ma zapewnić przyspieszenie procedowania.
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Poprawka 184
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

bb) właściwy organ państwa 
wykonującego niezwłocznie powiadamia 
osobę podlegającą ochronie, jeżeli zgodnie 
z prawem krajowym tego państwa upłynął 
maksymalny okres trwania środków 
zastosowanych w ramach wykonywania 
europejskiego nakazu ochrony;

Or. en

Poprawka 185
Salvatore Iacolino

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

da) podejmuje wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia, że wykonanie 
europejskiego nakazu ochrony obejmuje 
również całą rodzinę chronionej osoby.

Or. it

Uzasadnienie

Ochrona osoby podlegającej ochronie musi również należycie uwzględniać całą rodzinę 
i potrzebę ochrony rodziny, nawet formalnie niezalegalizowanej w przypadkach dotyczących 
dzieci. 
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Poprawka 186
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Właściwy organ państwa wykonującego 
powiadamia właściwy organ państwa 
wydającego i osobę podlegającą ochronie 
o środkach przyjętych zgodnie 
z niniejszym artykułem.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana w następstwie poprawki 5 złożonej przez Manfreda Webera.

Poprawka 187
Barbara Matera

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Właściwy organ państwa wykonującego 
powiadamia właściwy organ państwa 
wydającego i osobę podlegającą ochronie 
o środkach przyjętych zgodnie 
z niniejszym artykułem.

2. Właściwy organ państwa wykonującego 
niezwłocznie powiadamia osobę będącą 
przyczyną niebezpieczeństwa, właściwy 
organ państwa wydającego i osobę 
podlegającą ochronie o środkach 
przyjętych zgodnie z niniejszym 
artykułem, nie ujawniając danych 
kontaktowych osoby podlegającej 
ochronie.

Or. it
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Poprawka 188
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Właściwy organ państwa wykonującego 
powiadamia właściwy organ państwa 
wydającego i osobę podlegającą ochronie 
o środkach przyjętych zgodnie 
z niniejszym artykułem.

2. Właściwy organ państwa wykonującego
niezwłocznie powiadamia osobę będącą 
przyczyną niebezpieczeństwa, właściwy
organ państwa wydającego i osobę 
podlegającą ochronie o środkach 
przyjętych zgodnie z niniejszym 
artykułem, unikając w stosownych 
przypadkach ujawniania adresu i innych 
danych kontaktowych osoby podlegającej 
ochronie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest absolutnie konieczne, żeby osoba stwarzająca zagrożenie wiedziała, jaka jest treść 
środka ochronnego. Jeżeli zakaz podejmowania określonych działań obejmuje zakaz 
wchodzenia do domu osoby podlegającej ochronie, przyjmowana decyzja musi zawierać 
adres domu osoby podlegającej ochronie. Należy powiadomić osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa o decyzji, żeby wiedziała, co wolno jej robić.

Poprawka 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Właściwy organ państwa wykonującego 
powiadamia właściwy organ państwa 
wydającego i osobę podlegającą ochronie 
o środkach przyjętych zgodnie 
z niniejszym artykułem.

2. Właściwy organ państwa wykonującego
niezwłocznie powiadamia osobę będącą 
przyczyną niebezpieczeństwa, właściwy 
organ państwa wydającego i osobę 
podlegającą ochronie o środkach 
przyjętych zgodnie z niniejszym 
artykułem, unikając ujawniania adresu 
i innych danych kontaktowych osoby 
podlegającej ochronie. Osoba będąca 
przyczyną niebezpieczeństwa musi mieć 
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możliwość zaskarżenia ww. środków.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem osoba będąca przyczyną niebezpieczeństwa ma być powiadomiona o 
treści nowego nakazu wydanego w państwie członkowskim wykonującym, ale nie ma 
możliwości zaskarżenia tej decyzji. Istnieje możliwość, że państwo członkowskie wykonujące 
wyda nakaz niezgodny z prawami wynikającymi z EKPCz.  Przykładowo hiszpański nakaz 
będzie stwierdzał: „nie wolno przybywać do Barcelony”, zaś nakaz brytyjski: „nie wolno 
przybywać do Londynu”. Jeżeli jednak osoba pracuje w Londynie, nakaz byłby zbyt szeroki i 
nieproporcjonalny. Naruszałby prawa osoby wynikające z art. 8 EKPCz. Osoba ta powinna 
mieć możliwość zaskarżenia obu środków, nie tylko pierwszego.

Poprawka 190
Georgios Papanikolaou,Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 8a 

Zapobieganie, kampanie informacyjne 
i szkolenia 

1. Państwa członkowskie stosują wszelkie 
odpowiednie środki, aby zapobiegać 
przemocy.
2. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, takie jak 
kampanie informacyjne i poszerzające 
wiedzę, programy badawcze i edukacyjne, 
w razie potrzeby we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, mające na celu 
podnoszenie świadomości w zakresie 
możliwości wydania europejskiego nakazu 
ochrony i zmniejszenia ryzyka, że dana 
osoba padnie ofiarą przemocy. Zachęca 
się ofiary przemocy do zgłaszania 
przypadków ich nękania, tak by osiągnąć 
odpowiedni poziom ochrony.
3. Państwa członkowskie wspierają 
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regularne szkolenia dla organów 
sądowych i innych właściwych organów, 
które prawdopodobnie będą w kontakcie 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, aby 
umożliwić tym organom zapewnianie 
odpowiedniej pomocy i wsparcia 
psychologicznego.

Or. en

Poprawka 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 8a
Zapobieganie, kampanie informacyjne 

i szkolenia
1. Państwa członkowskie stosują wszelkie 
odpowiednie środki, aby zapobiegać 
przemocy.
2. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, takie jak 
kampanie informacyjne i poszerzające 
wiedzę, programy badawcze i edukacyjne, 
w tym środki prewencyjne i ostrzegawcze 
wobec osoby stwarzającej zagrożenie, 
w razie potrzeby we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, mające na celu 
podnoszenie świadomości w zakresie 
możliwości wydania europejskiego nakazu 
ochrony i zmniejszenia ryzyka, że dana 
osoba padnie ofiarą przemocy.
3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla organów 
sądowych i innych właściwych organów, 
które prawdopodobnie będą w kontakcie 
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, aby 
umożliwić tym organom zapewnianie 
odpowiedniej pomocy.
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Or. en

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 8a
Zapobieganie, kampanie informacyjne 

i szkolenia
1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, takie jak 
kampanie informacyjne i poszerzające 
wiedzę, programy badawcze i edukacyjne, 
w razie potrzeby we współpracy 
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, mające na celu 
podnoszenie świadomości w zakresie 
możliwości wydania europejskiego nakazu 
ochrony i zmniejszenia ryzyka, że dana 
osoba padnie ofiarą przemocy.
2. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla pracowników 
wymiaru sprawiedliwości i innych 
właściwych organów, które 
prawdopodobnie będą w kontakcie 
z ofiarami, aby umożliwić tym organom 
zapewnianie odpowiedniej pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy skreślenie wyrazów  „i potencjalne ofiary” w 57 poprawce sprawozdawcy, 
ponieważ są one nieprecyzyjne i umożliwiają arbitralne interpretacje.
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Poprawka 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 8 a

Zapobieganie, kampanie informacyjne i 
szkolenia

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zapobiegania przemocy 
wobec osób.
2. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie odpowiednie działania, np. 
kampanie informacyjne i uświadamiające, 
programy badawcze i edukacyjne, w tym 
środki zapobiegawcze i środki 
resocjalizacji agresorów, w razie potrzeby 
we współpracy z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, mające na 
celu podnoszenie świadomości o 
możliwości wydania europejskiego nakazu 
ochrony i zmniejszenia ryzyka, że dane 
osoby padną ofiarą przemocy.
3. Państwa członkowskie wspierają 
okresowe szkolenia dla organów 
sądowych i innych właściwych organów, 
które mogą być w kontakcie z ofiarami i 
potencjalnymi ofiarami, aby umożliwić 
tym organom zapewnienie wspomnianym 
osobom odpowiedniej pomocy.
4. Komisja i państwa członkowskie 
przyjmują działania niezbędne do 
uruchomienia wspólnego darmowego 
numeru telefonu, który będzie można 
wykorzystywać do informowania ofiar 
przemocy na tle płci oraz do udzielania im 
pomocy.

Or. es
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Poprawka 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 - ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Odmowa uznania europejskiego nakazu 
odmowy jest zawsze uzasadniona.

1. Należy podać przyczyny każdej odmowy
uznania europejskiego nakazu ochrony. 
Przed wydaniem odmowy uznania nakazu 
należy wysłuchać osobę podlegającą 
ochronie.

Or. es

Poprawka 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) europejski nakaz ochrony jest niepełny 
lub nie został uzupełniony w terminie 
ustalonym przez właściwy organ państwa 
wykonującego;

a) europejski nakaz ochrony jest niepełny 
po raz kolejny lub został odesłany z 
przyczyn formalnych i nie został 
uzupełniony w rozsądnym terminie 
ustalonym przez właściwy organ państwa 
wykonującego;

Or. es

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

(a) europejski nakaz ochrony jest niepełny 
lub nie został uzupełniony w terminie 
ustalonym przez właściwy organ państwa 

(a) europejski nakaz ochrony jest
niekompletny i nie został uzupełniony
w rozsądnym terminie wyznaczonym przez 



AM\824371PL.doc 71/90 PE445.751v01-00

PL

wykonującego; właściwy organ państwa wykonującego;

Or. en

Poprawka 197
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

da) środek ochronny odnosi się do 
działania, które w świetle przepisów 
państwa wykonującego nie nosi znamion 
przestępstwa;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku zachowania, które w państwie wykonującym nie jest uznawane za karalne, nie 
ma obowiązku podejmowania działań.

Poprawka 198
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d b) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

db) w prawie krajowym państwa 
wykonującego nie przewidziano 
przyjmowania środków ochronnych 
w ramach postępowania karnego;

Or. de
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Poprawka 199
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d c) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

dc) karne ściganie osoby będącej 
przyczyną niebezpieczeństwa z powodu 
czynu lub formy zachowania, na 
podstawie których nałożono środek 
ochronny, w świetle prawa państwa 
wykonującego uległo przedawnieniu 
w przypadku czynu lub formy zachowania 
wchodzących zgodnie z jego prawem 
krajowym w zakres jego kompetencji;

Or. de

Poprawka 200
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d d) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

dd) środek ochronny odnosi się do czynu 
karalnego, który w świetle prawa państwa 
wykonującego został popełniony w całości 
lub w znaczącej części na jego terytorium.

Or. de

Poprawka 201
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3a. Jeżeli właściwy organ państwa 
wykonującego odmawia uznania 
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europejskiego nakazu ochrony na 
podstawie jednej z przesłanek, o których 
mowa w ust. 2 lit. a) i b), niezwłocznie i z 
urzędu udziela organom państwa 
wydającego, osobie podlegającej ochronie 
lub też jej przedstawicielowi prawnemu, 
kuratorowi lub opiekunowi jasnych i 
zrozumiałych wskazówek, w jaki sposób 
można złożyć zarzuty lub odwołanie w 
celu uchylenia odmowy oraz w 
stosownych przypadkach powiadamia 
osobę podlegającą ochronie o możliwości 
wystąpienia o zastosowanie środka 
ochronnego zgodnie z prawem krajowym 
państwa wykonującego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dostępny jest środek odwoławczy, należy go przedstawić organom wydającym oraz 
osobie podlegającej ochronie bezpośrednio po odmowie, a następnie pouczyć osobę 
podlegającą ochronie o możliwości wniesienia do sądu w państwie wykonującym nowej 
sprawy przeciwko osobie będącej przyczyną niebezpieczeństwa. Ustęp zamieszczono w art. 9 
ze względu na fakt, że jego zastosowanie jest bezpośrednią konsekwencją odmowy określonej 
w tym artykule.

Poprawka 202
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3a. Jeżeli właściwy organ państwa 
wykonującego odmawia uznania 
europejskiego nakazu ochrony z jednej 
z przyczyn wymienionych w ust. 2, 
powiadamia w odpowiednim przypadku 
osobę podlegającą ochronie o możliwości 
wystąpienia o zastosowanie środka 
ochronnego o charakterze karno- lub 
cywilnoprawnym zgodnie z jego prawem 
krajowym.
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Or. de

Uzasadnienie

Przepis uzupełniający w celu ograniczenia stosowania do środków ochronnych o charakterze 
karnoprawnym.

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 9a

Wniosek o dokonanie przeglądu
Ofiara, której odmówiono wydania 
europejskiego nakazu ochrony, może 
żądać ponownego rozpatrzenia sprawy.

Or. en

Poprawka 204
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł  9 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 9a

Właściwe prawo i kompetencje państwa 
wykonującego

1. Po uznaniu europejskiego nakazu 
ochrony w państwie wykonującym 
właściwy organ państwa wykonującego 
jest uprawniony do orzekania 
i wykonywania środków. Prawo państwa 
wykonującego ma zastosowanie do 
przyjęcia i wykonania orzeczenia, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1, w tym 
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przepisów dotyczących możliwości 
zaskarżania decyzji przyjętych w państwie 
wykonującym odnoszących się do 
europejskiego nakazu ochrony. 
2. W przypadku naruszenia jednego lub 
większej liczby środków zastosowanych 
przez właściwy urząd państwa 
wykonującego po uznaniu europejskiego 
nakazu ochrony, właściwy organ państwa 
wykonującego posiada kompetencję do: 
a) nałożenia sankcji karnych 
i przedsięwzięcia wszelkich innych 
środków za naruszenie takiego środka, 
jeżeli naruszenie to w świetle przepisów 
państwa wykonującego nosi znamiona 
przestępstwa; 
b) wydania w związku z tym naruszeniem 
dowolnego orzeczenia niemającego 
charakteru karnego;
c) przedsięwzięcia wszelkich pilnych 
tymczasowych środków, by uniemożliwić 
dalsze naruszenia, w stosownych 
przypadkach do czasu decyzji państwa 
wydającego.

Or. de

Uzasadnienie

Kompleksowe i odpowiednie uregulowanie kwestii kompetencji i właściwego prawa;  
podkreślenie kompetencji państwa wykonującego.

Poprawka 205
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

(a) odnowienie, przegląd lub wycofanie 
środka ochronnego;

(a) odnowienie, przegląd, zmiana, 
uchylenie lub wycofanie środka 
ochronnego będącego podstawą 
europejskiego nakazu ochrony, a zatem i 
europejskiego nakazu ochrony;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że uprawnienie przrznane w tym artykule odnosi się do 
pierwotnego środka ochronnego, a nie do środka podjętego w państwie wykonującym.

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(1a) Jeżeli ofiara opuszcza państwo 
wykonujące i powraca do państwa 
wydającego, państwo wydające nadal 
zapewnia ofierze środki ochronne, które 
pierwotnie zostały nakazane przez tamto 
państwo.

Or. en

Poprawka 207
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. W przypadku, gdy wyrok, zgodnie z jego 
definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej 
Rady 2008/947/WSiSW, lub decyzja 
w sprawie środków nadzoru, w rozumieniu
art. 4 decyzji ramowej 2009/829/WSiSW, 
zostały już przekazane innemu państwu 
członkowskiemu, dalsze decyzje 
podejmowane są zgodnie z odpowiednimi 
przepisami tych decyzji ramowych.

3. W przypadku gdy wyrok zdefiniowany
w art. 2 ramowej decyzji Rady 
2008/947/WSiSW lub decyzja w sprawie 
środków nadzoru zdefiniowana w art. 4 
ramowej decyzji Rady 2009/829/WSiSW 
zostały już przekazane innemu państwu 
członkowskiemu lub zostaną mu 
przekazane po wydaniu europejskiego 
nakazu ochrony, dalsze decyzje podejmuje 
się zgodnie z odpowiednimi przepisami 
tych decyzji ramowych.

Or. de
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Poprawka 208
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3a. Właściwy organ wydającego państwa 
członkowskiego bezzwłocznie informuje 
właściwy organ wykonującego państwa 
członkowskiego o wszelkich decyzjach 
podjętych na podstawie ust. 1.

Or. de

Poprawka 209
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3b. Jeżeli właściwy organ państwa 
wydającego uchylił lub wycofał europejski 
nakaz ochrony na podstawie ust. 1 lit. a), 
właściwy organ państwa wykonującego 
zaprzestaje stosowania środków 
orzeczonych zgodnie z art. 8 ust. 1, gdy 
tylko właściwy organ państwa wydającego 
przekaże mu odpowiednią informację.

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3c. Jeżeli właściwy organ państwa 
wydającego zmienił europejski nakaz 
ochrony na podstawie ust. 1 lit. a), 
właściwy organ państwa wykonującego 
podejmuje w stosownych przypadkach 
następujące czynności:
(a) zmienia środki przedsięwzięte na 
podstawie europejskiego nakazu ochrony, 
działając zgodnie z art. 8;
(b) odmawia wyegzekwowania 
zmienionego obowiązku lub zakazu, jeżeli 
nie wchodzi on w zakres rodzajów 
obowiązków i zakazów, o których mowa 
w art. 4, nie szanuje woli ofiary lub jest 
niezgodny z europejską Konwencją praw 
człowieka (EKPCz) lub jeżeli informacje 
przekazane europejskim nakazem ochrony 
zgodnie z art. 6 są niepełne i nie zostały 
uzupełnione w terminie określonym przez 
właściwy organ państwa wykonującego 
zgodnie z art. 8 ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem państwo wydające może dokonać zmiany nakazu ochrony, a państwo 
wykonujące musi dokonać takiej samej zmiany. Jednak mimo że to ofiara decyduje na 
początku procesu o złożeniu wniosku o wydanie ENO, nie ma gwarancji, że będzie go chciała 
w zmienionej wersji. Powinna mieć na tym etapie wybór (a państwo wykonujące nie powinno 
być obowiązane do nadania skuteczności nakazowi, którego ofiara nie chce i który mógłby 
być sprzeczny z jej prawami wynikającymi z EKPCz).
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Poprawka 211
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3c. Jeżeli właściwy organ państwa 
wydającego zmienił europejski nakaz 
ochrony na podstawie ust. 1 lit. a), 
właściwy organ państwa wykonującego 
podejmuje w stosownych przypadkach 
następujące czynności:
a) zmienia środki przedsięwzięte na 
podstawie europejskiego nakazu ochrony, 
działając zgodnie z art. 8; lub
b) odmawia wykonania zmienionego 
obowiązku czy zakazu, jeżeli nie mieści się 
on w kategoriach obowiązków lub 
zakazów wymienionych w art. 2 lub jeżeli 
informacje otrzymane zgodnie z art. 7 
w europejskim nakazie ochrony są 
niekompletne i nie zostały uzupełnione 
w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 8 
ust. 2a przez właściwy organ państwa 
wykonującego.

Or. de

Poprawka 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

Właściwy organ państwa wykonującego 
może odwołać swą decyzję o uznaniu
europejskiego nakazu ochrony, jeśli 
istnieją dowody na to, że osoba 
podlegająca ochronie opuściła 
bezterminowo terytorium tego państwa.

1. Właściwy organ państwa wykonującego 
może zaprzestać stosowania środków 
przedsięwziętych w celu wykonania
europejskiego nakazu ochrony:

(a) jeżeli ofiara składa wniosek o 
przerwanie stosowania środka 
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ochronnego lub jeżeli przerwanie jego 
stosowania jest konieczne do ochrony 
jakichkolwiek praw osoby wynikających z 
EKPCz.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w powyższych uwagach, ofiara może zmienić zdanie i nie chcieć już nakazu 
ochrony (np. może pogodzić się ze swoim byłym partnerem i chce z nim żyć ponownie). W 
takich okolicznościach państwo wykonujące powinno mieć możliwość uchylenia nakazu.

Poprawka 213
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 11

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 11
Podstawy do odwołania decyzji o uznaniu 

europejskiego nakazu ochrony

skreślony

Właściwy organ państwa wykonującego 
może odwołać swą decyzję o uznaniu 
europejskiego nakazu ochrony, jeśli 
istnieją dowody na to, że osoba 
podlegająca ochronie opuściła 
bezterminowo terytorium tego państwa.

Or. de

Poprawka 214
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy) 

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 11a
Podstawy zaprzestania stosowania 
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środków przedsięwziętych na podstawie 
europejskiego nakazu ochrony

1. Właściwy organ państwa wykonującego 
może zaprzestać stosowania środków 
przedsięwziętych w celu wykonania 
europejskiego nakazu ochrony:
a) jeżeli istnieją wystarczające przesłanki, 
że osoba podlegająca ochronie nie 
mieszka ani nie przebywa na terytorium 
państwa wykonującego lub jego 
terytorium definitywnie opuściła;
b) jeżeli upłynął maksymalny – w świetle 
jego prawa krajowego – okres 
obowiązywania środków, które 
przedsięwzięto w celu wykonania 
europejskiego nakazu ochrony;
c) jeżeli zachodzi przypadek, o którym 
mowa w art. 10 ust. 3c lit. b);
d) jeżeli wyrok, zgodnie z jego definicją 
zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 
2008/947/WSiSW, lub decyzja w sprawie 
środków nadzoru, zgodnie z jej definicją 
zawartą w art. 4 decyzji ramowej 
2009/829/WSiSW, zostaną przekazane 
państwu wykonującemu po uznaniu 
europejskiego nakazu ochrony.
2. O takiej decyzji właściwy organ 
państwa wykonującego informuje 
niezwłocznie właściwy organ państwa 
wydającego.
3. Przed zaprzestaniem stosowania 
środków na podstawie ust. 1 lit. b) 
właściwy organ państwa wykonującego 
może zwrócić się do właściwego organu 
państwa wydającego z pytaniem, czy 
zważywszy na okoliczności danej sprawy 
ochrona żądana w europejskim nakazie 
ochrony jest nadal konieczna. Na pytanie 
to właściwy organ państwa wydającego 
odpowiada niezwłocznie.

Or. de
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Uzasadnienie

Organ państwa wykonującego zyskuje w ten sposób większą swobodę działania; Zostaje 
zapewniona zgodność z innymi aktami prawnymi UE.

Poprawka 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz ochrony jest
uznawany niezwłocznie.

1. Europejski nakaz ochrony jest
wykonywany w ciągu 20 dni. O okresie 
wykonywania zawiadamia się osobę 
podlegającą ochronie.

Or. en

Poprawka 216
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 - ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz ochrony jest uznawany 
niezwłocznie.

1. Europejski nakaz ochrony jest uznawany 
w terminie nieprzekraczającym piętnastu 
dni.

Or. es

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

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz ochrony jest 1. Europejski nakaz ochrony wykonuje się 
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uznawany niezwłocznie. maksymalnie w ciągu 20 dni, w zależności 
od pilnego charakteru poszczególnych 
przypadków.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w założeniu ma być stosowana także w sytuacjach, w których osoba podlegająca 
ochronie chce wyjechać do innego kraju na krótszy czas, nawet na okresy krótsze niż 20 dni.
Musimy zagwarantować, że państwa członkowskie w razie potrzeby będą w stanie działać w 
trybie pilnym, poprzez wskazanie konkretnego terminu w celu uniknięcia zwłoki.

Poprawka 218
Salvatore Iacolino

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz ochrony jest 
uznawany niezwłocznie.

1. Europejski nakaz ochrony jest 
wykonywany niezwłocznie, w każdym 
razie nie później niż w ciągu piętnastu 
dni, zaś osobie podlegającej ochronie 
zapewnia się niezbędną ochronę w okresie 
poprzedzającym wykonanie nakazu.

Or. it

Poprawka 219
Marina Yannakoudakis

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz ochrony jest uznawany 
niezwłocznie.

1. Europejski nakaz ochrony jest uznawany 
niezwłocznie, z wyjątkiem przypadków 
nadzwyczajnych, podróży lub śmierci.

Or. en
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Uzasadnienie

Jest istotne, żeby ofiary miały możliwość podróżowania i nie były ograniczone w swoich 
działaniach w przypadku nieoczekiwanej podróży. 

Poprawka 220
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2 a. Właściwe organy informują 
zainteresowanych o decyzji w sprawie 
uznania lub odmowy uznania 
europejskiego nakazu ochrony w dniu 
podjęcia tej decyzji.

Or. es

Poprawka 221
Manfred Weber

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 13
Prawo właściwe

skreślony

Decyzje podejmowane przez właściwy 
organ państwa wykonującego na mocy 
niniejszej dyrektywy podlegają prawu 
krajowemu tego państwa.

Or. de
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Poprawka 222
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2 a. Właściwe organy wymieniają między 
sobą dane w celu opracowania statystyk 
europejskich obejmujących przynajmniej 
informacje o liczbie nakazów, które 
wydano i uznano oraz których uznania 
odmówiono, o przyczynach odmowy, 
rodzaju przyjętych środków ochronnych, 
liczbie osób będących przyczyną 
niebezpieczeństwa, a także potencjalnych 
skutkach niniejszej dyrektywy z punktu 
widzenia zapobiegania przestępczości oraz 
występowania przestępstw, którym 
zapobiegają nakazy ochrony, zwłaszcza 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej 
i przypadków przemocy wobec kobiet.
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn ma za zadanie opracować 
wspomniane statystyki i odpowiednie 
wskaźniki, a w terminie dwóch lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
przygotowuje badanie porównawcze 
dotyczące stanu prawnego środków 
ochronnych w państwach członkowskich.

Or. es

Poprawka 223
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2 b. Państwa członkowskie i Komisja 
koordynują swoje działania w celu 
przeprowadzenia kampanii informacyjno-
edukacyjnej na szczeblu europejskim, 
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dotyczącej istnienia i zakresu 
europejskiego nakazu ochrony. Kampania 
skierowana jest w pierwszej kolejności do 
organów wymiaru sprawiedliwości, 
prawników, organów policyjnych oraz 
ogólnie do wszelkich służb publicznych, w 
szczególności do służb socjalnych, które 
stykają się z problemami, jakim 
zapobiegają nakazy ochrony. Prowadzone 
są również kampanie uświadamiające 
skierowane do ogółu społeczeństwa.

Or. es

Poprawka 224
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

Europejski nakaz ochrony jest tłumaczony 
na język urzędowy lub jeden z języków 
urzędowych państwa wykonującego.

Europejski nakaz ochrony jest tłumaczony 
na język urzędowy państwa wykonującego 
oraz na język preferowany przez osobę 
podlegającą ochronie lub będącą 
przyczyną niebezpieczeństwa, jeżeli 
przebywa ona w regionach lub na 
terytoriach, gdzie występują i są prawnie 
uznane inne języki urzędowe niż w 
państwie członkowskim.

Or. es

Poprawka 225
Norica Nicolai

Projekt dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz ochrony jest 
tłumaczony na język urzędowy lub jeden 

1. Europejski nakaz ochrony jest 
tłumaczony na języki urzędowe państwa 
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z języków urzędowych państwa 
wykonującego. Każde państwo 
członkowskie może przy przyjęciu 
niniejszej dyrektywy albo później 
oświadczyć w deklaracji złożonej 
w Sekretariacie Generalnym Rady, 
że będzie akceptowało tłumaczenia na co 
najmniej jeden inny język urzędowy
instytucji Unii.

wykonującego, języki urzędowe państwa 
wydającego, a także język osoby 
podlegającej ochronie i język jej prawnego 
kuratora lub opiekuna, jeżeli różni się on 
od języków urzędowych. Każde państwo 
członkowskie może przy przyjęciu 
niniejszej dyrektywy albo później 
oświadczyć w deklaracji złożonej 
w Sekretariacie Generalnym Rady, 
że będzie akceptowało tłumaczenia na 
języki urzędowe instytucji Unii, a także na 
języki jakiejkolwiek znaczącej mniejszości 
obecnej w jednym z dwóch państw.

Or. en

Poprawka 226
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

Europejski nakaz ochrony jest tłumaczony
na język urzędowy lub jeden z języków 
urzędowych państwa wykonującego.

1. Europejski nakaz ochrony zostaje 
przetłumaczony przez właściwy organ 
państwa wydającego na język urzędowy 
lub jeden z języków urzędowych państwa 
wykonującego.

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty tłumaczy się przed wysłaniem ich do organów wykonawczych. Koszty ENO 
zostały uregulowane w art. 17, zgodnie z którym ponosi je państwo wykonujące, z wyjątkiem 
kosztów, które poniesiono na terytorium państwa wydającego.
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Poprawka 227
Heidi Hautala

Projekt dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(2a) Jeżeli osoba podlegająca ochronie w 
niewystarczającym stopniu rozumie język 
urzędowy lub języki urzędowe państwa 
wydającego lub państwa wykonującego, 
odpowiednie informacje i dokumenty 
przekazywane przez właściwe organy tego 
państwa lub tych państw osobie 
podlegającej ochronie należy 
przetłumaczyć na język należycie 
zrozumiały dla tej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednie tłumaczenie jest istotne dla osób podlegających ochronie. Mimo że istnieje 
prawdopodobieństwo, iż prawodawstwa krajowe i przewidziane w prawie europejskim 
uprawnienia do uzyskania tłumaczenia mogą zapewniać wyższe standardy niż ujęte w 
poprawce, taka minimalna klauzula jest właściwa w tym kontekście.

Poprawka 228
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 17

Tekst inicjatywy Poprawka

Koszty wynikające ze stosowania 
niniejszej dyrektywy ponoszone są przez 
państwo wykonujące, z wyjątkiem kosztów 
powstałych wyłącznie na terytorium 
państwa wydającego.

Koszty wynikające ze stosowania 
niniejszej dyrektywy ponoszone są przez 
państwo wykonujące, z wyjątkiem kosztów 
powstałych wyłącznie na terytorium 
państwa wydającego. W żadnym 
przypadku osoba objęta nakazem ochrony 
nie powinna ponosić w związku z 
zastosowaniem europejskiego nakazu 
ochrony dodatkowych kosztów poza 
zwykłymi opłatami administracyjnymi. 
Nie ma ona również obowiązku 
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dopełniania formalności 
administracyjnych związanych z nakazem 
w państwie wykonującym.

Or. es

Poprawka 229
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3 a. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
przedstawia, w terminie 
nieprzekraczającym trzech lat od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy, badanie 
dotyczące możliwości prawnych, 
priorytetów i strategii, jakie należy przyjąć 
w celu podpisania z krajami trzecimi 
umów rozszerzających na te kraje 
stosowanie europejskiego nakazu 
ochrony.

Or. es

Poprawka 230
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt dyrektywy
Artykuł 20 - ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Najpóźniej do dnia … Komisja 
sporządza sprawozdanie w oparciu 
o informacje otrzymane od państw 
członkowskich na mocy art. 19 ust. 2.

1. Co roku Komisja sporządza 
sprawozdanie na temat stopnia wykonania 
nakazów ochrony, które to sprawozdanie 
przedkłada Parlamentowi zgodnie z 
przepisami art. 14 ust. 3 i art. 19 ust. 2. W 
oparciu o zebrane w ten sposób dane 
Komisja przekazuje Radzie, do dnia …*, 
sprawozdanie, w którym ocenia:
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–––––––––––––––––
* Dz.U.: wstawić datę przypadającą 4 lata od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. es


