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Alteração 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Projecto de directiva
Citação -1

Texto da iniciativa Alteração

- Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente o n.º 2 do 
artigo 3.º,

Or. en

Alteração 90
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Citação -1 (nova)

Texto da iniciativa Alteração

- Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente o n.º 2 do 
artigo 3.º,

Or. fr

Alteração 91
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Citação -1 (nova)

Texto da iniciativa Alteração

Tendo em conta o n.º 2 do artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia, que vincula a 
União a proporcionar "aos seus cidadãos 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça sem fronteiras internas, em que 
seja assegurada a livre circulação de 
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pessoas, em conjugação com medidas 
adequadas […] de prevenção da 
criminalidade e combate a este 
fenómeno",

Or. es

Justificação

Esta redacção constitui uma melhor base jurídica para a decisão europeia de protecção. O 
mecanismo de cooperação judiciária em matéria penal descrito no n.º 1 do artigo 82.º está na 
origem de muitas das discrepâncias técnicas encontradas no processamento da ordem. Um 
estudo levado a cabo pelos serviços jurídicos do Parlamento sugere que este artigo, que 
obriga a que os direitos fundamentais sejam respeitados e protegidos, forneceria uma melhor 
base para conferir eficácia em termos imediatos ao reconhecimento das decisões de 
protecção na generalidade dos Estados-Membros.

Alteração 92
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Tendo em conta o n.º 2 do artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia, que vincula a 
União a proporcionar "aos seus cidadãos 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça sem fronteiras internas, em que 
seja assegurada a livre circulação de 
pessoas, em conjugação com medidas 
adequadas em matéria de controlos na 
fronteira externa, de asilo e imigração, 
bem como de prevenção da criminalidade 
e combate a este fenómeno",

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

Projecto de directiva
Considerando 4

Texto da iniciativa Alteração

(4) A Resolução do Parlamento Europeu, 
de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual 
situação e eventuais futuras acções em 
matéria de combate à violência contra as 
mulheres recomenda que os Estados-
-Membros adoptem uma atitude de 
tolerância zero em relação a todas as 
formas de violência contra as mulheres e
apela aos Estados-Membros para que 
tomem medidas adequadas para garantir 
uma melhor protecção e apoio às vítimas, 
reais e potenciais.

(4) A Resolução do Parlamento Europeu, 
de 26 de Novembro de 2009, sobre a 
eliminação da violência contra as 
mulheres1,

a) declara que a Plataforma de Acção de 
Pequim definiu a violência exercida 
contra as mulheres como todo e qualquer 
acto de violência baseado no género, de 
que resulte ou possa resultar sofrimento 
ou lesão física, sexual ou psicológica para 
as mulheres, incluindo a ameaça da 
prática de tais actos, a coacção ou 
privação arbitrária da liberdade;
b) afirma, ao referir-se à Plataforma de 
Acção de Pequim das Nações Unidas, que 
a violência contra as mulheres constitui 
uma manifestação das relações de poder 
historicamente desiguais entre homens e 
mulheres;
c) insta os Estados-Membros a 
aperfeiçoarem a legislação e as políticas 
nacionais destinadas a combater todas as 
formas de violência contra as mulheres e 
a agirem no sentido de combater as 
causas dessa violência, designadamente 
através de medidas preventivas, exortando 
a União a assegurar o direito à assistência 
e ao apoio a todas as vítimas da violência.
A resolução do Parlamento Europeu, de 
10 de Fevereiro de 2010, sobre a 
igualdade entre homens e mulheres na 
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União Europeia – 20092 apoia as 
propostas da Presidência espanhola para 
o lançamento de uma decisão europeia de 
protecção das vítimas e a criação de uma 
linha telefónica comum de ajuda às 
vítimas à escala de toda a União 
Europeia.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.
2. P7_TA(2009)0021.

Or. en

Alteração 94
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Considerando 4

Texto da iniciativa Alteração

(4) A Resolução do Parlamento Europeu, 
de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual 
situação e eventuais futuras acções em 
matéria de combate à violência contra as 
mulheres recomenda que os Estados-
-Membros adoptem uma atitude de 
tolerância zero em relação a todas as 
formas de violência contra as mulheres e 
apela aos Estados-Membros para que 
tomem medidas adequadas para garantir 
uma melhor protecção e apoio às vítimas, 
reais e potenciais.

(4) A Resolução do Parlamento Europeu, 
de 26 de Novembro de 2009, sobre a 
eliminação da violência contra as 
mulheres insta os Estados-Membros a 
elaborarem planos de acção nacionais 
abrangentes visando combater a violência 
exercida contra as mulheres, incluindo a 
mutilação genital feminina, os chamados 
crimes de honra, o tráfico de seres 
humanos e a violência doméstica, e a 
tomar medidas concretas para 
criminalizar a violência fundada nas 
questões de género. Os planos de acção 
nacionais devem também incluir medidas 
no sentido de se estabelecer um método 
eficiente para a recolha de estatísticas 
sobre a violência baseada no género.

Or. en
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Alteração 95
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Considerando 4

Texto da iniciativa Alteração

(4) A Resolução do Parlamento Europeu, 
de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual 
situação e eventuais futuras acções em 
matéria de combate à violência contra as 
mulheres recomenda que os Estados-
-Membros adoptem uma atitude de 
tolerância zero em relação a todas as 
formas de violência contra as mulheres e 
apela aos Estados-Membros para que 
tomem medidas adequadas para garantir 
uma melhor protecção e apoio às vítimas, 
reais e potenciais.

(4) A Resolução do Parlamento Europeu, 
de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual 
situação e eventuais futuras acções em 
matéria de combate à violência contra as 
mulheres recomenda que os Estados-
-Membros adoptem uma atitude de 
tolerância zero em relação a todas as 
formas de violência contra as mulheres e 
apela aos Estados-Membros para que 
tomem medidas adequadas para garantir 
uma melhor protecção e apoio às vítimas, 
reais e potenciais, o que deve incluir, tanto 
a prevenção de danos físicos, como a de 
danos e prejuízos morais, perpetrados 
contra a dignidade das pessoas que 
sofram todo o tipo de ameaças, 
perseguições ou assédios.

Or. es

Alteração96
Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Projecto de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(4-A) A fim de determinar as causas de 
violência e aumentar a protecção das 
vítimas, é necessário dispor de estatísticas 
e dados comparáveis sobre a violência a 
nível da União. Para esse efeito, importa 
que os Estados-Membros recolham dados 
relativos ao número de decisões europeias 
de protecção requeridas, emitidas e 
aplicadas e dados relativos à violação das 
medidas de protecção adoptadas, bem 
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como informações sobre o tipo de crime, 
por exemplo, violência doméstica, 
casamento forçado, mutilação genital 
feminina, violência relacionada com a 
honra, abuso das pessoas da terceira 
idade, perseguição, assédio e outras 
formas de violência baseada no género. 
Importa ainda que a recolha de dados 
inclua informações sobre as vítimas do 
terrorismo e da criminalidade organizada 
e que todos os dados sejam diferenciados 
por género e transmitidos anualmente à 
Comissão e ao Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 97
Carmen Romero, Silvia Costa

Projecto de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(4-A) A fim de determinar as causas da 
violência e aumentar a protecção das 
vítimas, é necessário dispor de estatísticas 
e dados comparáveis sobre a violência a 
nível da União. Para esse efeito, importa 
que os Estados-Membros recolham dados 
relativos ao número de decisões europeias 
de protecção requeridas, emitidas e 
aplicadas e dados relativos à violação das 
medidas de protecção adoptadas, bem 
como informações sobre o tipo de crime, 
por exemplo, violência doméstica, 
casamento forçado, mutilação genital 
feminina, violência relacionada com a 
honra, perseguição, assédio e outras 
formas de violência baseada no género. 
Importa ainda que a recolha de dados 
inclua informações sobre as vítimas do 
terrorismo e da criminalidade organizada 
e que todos os dados sejam diferenciados 
por género e transmitidos anualmente ao 
Eurojust e à Comissão Europeia. A 
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Comissão deve, então, utilizar esses dados 
para elaborar um relatório anual e 
apresentá-lo ao Parlamento Europeu e 
aos Parlamentos nacionais. 

Or. es

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

Projecto de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(4-A) Um em cada quatro europeus é 
vítima de um delito, 90% dos pedidos de 
protecção são emitidos em casos de 
violência relacionada com questões de 
género e mais de 100 000 mulheres que 
vivem na UE encontram-se abrangidas 
por decisões de protecção.

Or. en

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

Projecto de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(6-A) A presente Directiva não deve 
restringir-se apenas às vítimas da 
violência relacionada com questões de 
género, mas aplicar-se também a todos os 
tipos de vítimas de actos ou 
comportamentos de terceiros que possam, 
de qualquer forma, pôr em perigo a vida, 
a integridade, a dignidade ou liberdade 
pessoal das vítimas. As medidas previstas 
na presente Directiva devem também visar 
a prevenção de qualquer forma de 
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assédio, rapto e perseguição e de qualquer 
forma indirecta de coerção. Devem ainda 
procurar prevenir a prática de quaisquer 
novos actos de índole criminal e reduzir 
as consequências e os efeitos de quaisquer 
actos anteriores.

Or. en

Justificação

Propomos a supressão da última frase da alteração 5 das relatoras ("A presente directiva 
destina-se a ser aplicável a medidas de protecção emitidas em favor de vítimas ou possíveis 
vítimas de crimes") por causa da referência a "possíveis vítimas", que não estão definidas e 
podem dar azo a interpretações arbitrárias.

Alteração 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projecto de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(6-A) A presente Directiva é aplicável às 
medidas de protecção destinadas a 
proteger uma pessoa de actos ou 
comportamentos de outra pessoa, que 
possam, de qualquer forma, pôr em perigo 
a sua vida, a sua integridade física ou 
psicológica, a sua dignidade, a sua 
autonomia ou a sua integridade sexual, 
impedindo, por exemplo, todas as formas 
de assédio, ou de pôr em perigo a sua 
liberdade pessoal, impedindo, por 
exemplo, a ocorrência de raptos, 
perseguições e outras formas de coerção 
indirecta e visando prevenir a prática de 
quaisquer novos actos de índole criminal, 
ou reduzir as consequências de quaisquer 
actos anteriores. É importante salientar 
que a presente Directiva é aplicável a 
medidas de protecção que visem proteger 
todas as vítimas, e não apenas as vítimas 
da violência relacionada com questões de 
género. A presente Directiva destina-se a 



AM\824371PT.doc 11/93 PE445.751v01-00

PT

ser aplicada a medidas de protecção 
emitidas em favor de vítimas, ou possíveis 
vítimas, de crimes. Existem diferentes 
tipos de violência exercidas sobre as 
mulheres nos diferentes 
Estados-Membros, que podem variar de 
acordo com a tradição cultural, a origem 
étnica, a mentalidade e o contexto social.

Or. en

Alteração 101
Heidi Hautala 

Projecto de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(6-A) A presente Directiva é aplicável às 
medidas de protecção destinadas a 
proteger uma pessoa de actos ou 
comportamentos de outra pessoa, que 
possam, de qualquer forma, pôr em perigo 
a sua vida, a sua integridade física ou 
psicológica, a sua dignidade, ou a sua 
integridade sexual, impedindo, por 
exemplo, todas as formas de assédio, ou 
de pôr em perigo a sua liberdade pessoal, 
impedindo, por exemplo, a ocorrência de 
raptos, perseguições e outras formas de 
coerção indirecta e visando prevenir a 
prática de quaisquer novos actos de índole 
criminal, ou reduzir as consequências de 
quaisquer actos anteriores. É importante 
salientar que a presente Directiva é 
aplicável a medidas de protecção que 
visem proteger todas as vítimas, e não 
apenas as vítimas da violência 
relacionada com questões de género. A 
presente Directiva destina-se a ser 
aplicada a medidas de protecção emitidas 
em favor de vítimas de crimes, ou de 
pessoas identificadas e designadas pelas 
autoridades judiciais, ou por entidades 
equivalentes, como vítimas potenciais de 
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crimes futuros, ou de outros actos 
atentatórios praticados contra essas 
pessoas por um indivíduo, ou indivíduos, 
conhecidos por constituírem um perigo.

Or. en

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

Projecto de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(6-B) Os Estados-Membros devem 
também facilitar a emissão de uma 
decisão europeia de protecção para 
salvaguardar os familiares que 
co-habitem com uma vítima que já 
disponha de uma decisão europeia de 
protecção.

Or. en

Justificação

Imagine-se uma situação em que o único membro da família da vítima, o qual já dispõe de 
uma decisão europeia de protecção, beneficia de medidas de protecção a nível nacional 
contra o mesmo agressor da vítima. No caso de o membro da família se querer mudar para o 
mesmo local da vítima, as autoridades devem ter em conta a relação do familiar com a 
vítima, ao decidirem se devem ou não conceder uma decisão europeia de protecção.

Alteração 103
Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Considerando 7

Texto da iniciativa Alteração

(7) A fim de prevenir a prática de novo 
crime contra a vítima no Estado de 
execução, este último deverá dispor de uma 
base legal para reconhecer a decisão 

(7) A fim de prevenir a prática de novo 
crime contra a vítima no Estado de 
execução, este último deverá dispor de uma 
base legal para reconhecer a decisão 
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previamente adoptada a favor da vítima no
Estado de emissão, evitando ao mesmo 
tempo a necessidade de a vítima instaurar 
um novo processo ou voltar a apresentar 
provas no Estado de execução como se o 
Estado de emissão não tivesse adoptado 
aquela decisão.

previamente adoptada a favor da vítima no 
Estado de emissão, evitando ao mesmo 
tempo a necessidade de a vítima instaurar 
um novo processo ou voltar a apresentar 
provas no Estado de execução como se o 
Estado de emissão não tivesse adoptado 
aquela decisão. Haverá, no entanto, que 
reconhecer que existem diferenças no 
processo penal e nos processos legislativos 
dos diferentes Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros possuem diferentes sistemas judiciais e devem dispor da possibilidade 
de adaptarem a DEP (decisão europeia de protecção) da maneira que for mais adequada aos 
respectivos sistemas jurídicos.

Alteração 104
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(7-A) A presente Directiva deve aplicar-se, 
tendo em conta a obrigação das 
autoridades públicas de velarem por que a 
cidadania desfrute dos direitos 
fundamentais que se pretende garantir 
com a criação da decisão europeia de 
protecção, não gerando custos 
económicos adicionais para as pessoas 
afectadas e facilitando a simplicidade dos 
trâmites a cumprir e a transparência do 
alcance das medidas que afectem, tanto as 
pessoas em risco, como as pessoas que o 
originem.

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

Projecto de directiva
Considerando 8

Texto da iniciativa Alteração

(8) A presente directiva deverá ser aplicada 
e executada de forma a que a pessoa 
protegida receba no Estado de execução a 
mesma protecção ou uma protecção 
equivalente à que teria recebido se a 
medida de protecção tivesse sido desde o 
início emitida nesse Estado, evitando toda 
e qualquer discriminação.

(8) A presente directiva deverá ser aplicada 
e executada de forma a que a pessoa 
protegida receba no Estado de execução a 
mesma protecção ou uma protecção 
equivalente à que teria recebido se a 
medida de protecção tivesse sido desde o 
início emitida nesse Estado, evitando toda 
e qualquer discriminação. Os 
Estados-Membros deverão tomar as 
medidas necessárias para garantir que 
não sejam impostos à vítima quaisquer 
custos financeiros no acto de requerer a 
emissão de uma decisão europeia de 
protecção.

Or. en

Justificação

Propomos a supressão dos qualificativos "potencial ou possível" aplicados à vítima, uma vez 
que eles não se encontram definidos e dão azo a uma interpretação arbitrária (alteração 9 
das relatoras).

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

Projecto de directiva
Considerando 8

Texto da iniciativa Alteração

(8) A presente directiva deverá ser aplicada 
e executada de forma a que a pessoa 
protegida receba no Estado de execução a 
mesma protecção ou uma protecção 
equivalente à que teria recebido se a 
medida de protecção tivesse sido desde o 
início emitida nesse Estado, evitando toda 

(8) A presente directiva deverá ser aplicada 
e executada de forma a que a pessoa 
protegida receba no Estado de execução a 
mesma protecção ou uma protecção 
equivalente à que teria recebido se a 
medida de protecção tivesse sido desde o 
início emitida nesse Estado, evitando toda 
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e qualquer discriminação. e qualquer discriminação. Ao fazê-lo, a 
autoridade competente do Estado de 
execução deve, em conformidade com a 
respectiva legislação nacional, adoptar 
todas as medidas adequadas que 
acautelem, de facto, a protecção 
permanente da pessoa protegida no 
Estado de execução. Os custos financeiros 
relacionados com a emissão da decisão 
europeia de protecção não serão 
imputados à pessoa protegida.

Or. en

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

Projecto de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-A) Tendo em conta os diferentes 
sistemas judiciais existentes nos 
Estados-Membros, parece adequado 
prever um elevado grau de flexibilidade 
do mecanismo de cooperação entre os 
Estados-Membros ao abrigo da presente 
Directiva. Na sequência da recepção de 
uma decisão europeia de protecção, o 
Estado de execução, embora estando sob 
a obrigação geral de actuar, deve ser 
autorizado a levar a cabo esta decisão da 
forma mais adequada, em função do seu 
próprio sistema jurídico. 

Or. en
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Alteração 108
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-A) Tendo em conta os diferentes 
sistemas judiciais existentes nos 
Estados-Membros, parece adequado 
prever um elevado grau de flexibilidade 
do mecanismo de cooperação entre os 
Estados-Membros ao abrigo da presente 
Directiva. Na sequência da recepção de 
uma decisão europeia de protecção, o 
Estado de execução, embora estando sob 
a obrigação geral de actuar, deve ser 
autorizado a levar a cabo esta decisão da 
forma mais adequada, em função do seu 
próprio sistema jurídico, e a tomar as 
medidas correspondentes à garantia de 
um nível de protecção idêntico ao da sua 
legislação nacional num caso semelhante, 
a fim de garantir a protecção da pessoa 
em causa.
Este facto pode implicar que a medida 
adoptada no Estado de execução seja 
conceptual e juridicamente independente 
da decisão de protecção original adoptada 
pelo Estado de emissão e que subjaz à 
decisão europeia de protecção.

Or. fr

Justificação

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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Alteração 109
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-A) Haverá também que ponderar vias 
de recurso para as pessoas protegidas, 
cuja decisão europeia de protecção, ou o 
respectivo requerimento, foram 
indeferidos pelo Estado de emissão ou por 
um Estado de execução, ou a quem tenha, 
de facto, sido negada a protecção 
adequada no Estado de execução devido à 
insuficiência das acções empreendidas 
pelo Estado de execução em resposta à 
decisão europeia de protecção.

Or. en

Justificação

Haverá também que ponderar vias de recurso para as pessoas protegidas, no caso de as 
autoridades as privarem dos seus direitos, à revelia das disposições constantes da presente 
Directiva.

Alteração 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Projecto de directiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-B) Ao aplicarem a presente Directiva, 
os Estados-Membros ponderam a criação 
de procedimentos susceptíveis de permitir 
que a pessoa protegida e a pessoa 
causadora de perigo sejam ouvidas, se 
necessário, antes de reconhecerem e 
aplicarem uma decisão europeia de 
protecção, tal como ponderam o 
estabelecimento de vias de recurso contra 
as decisões de reconhecer e executar uma 
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decisão europeia de protecção.

Or. en

Alteração 111
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-B) A autoridade competente do Estado 
de execução deverá informar a pessoa 
causadora de perigo, a autoridade 
competente do Estado de emissão e a 
pessoa protegida de qualquer medida 
adoptada com base na decisão europeia 
de protecção. Na notificação à pessoa 
causadora de perigo, deverá ser prestada 
a devida atenção ao facto de não ser do 
interesse da pessoa protegida que o seu 
endereço ou outros contactos sejam 
divulgados. Esses dados deverão ser 
omitidos da notificação, desde que o 
endereço ou outros contactos não tenham 
sido já incluídos na obrigação ou 
proibição imposta como medida 
executória à pessoa causadora de perigo.

Or. fr

Justificação

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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Alteração 112
Heidi Hautala 

Projecto de directiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-B) Para garantir uma aplicação 
harmoniosa da presente Directiva em 
cada caso específico, as autoridades 
competentes dos Estados de emissão e de 
execução devem exercer as suas 
competências ao abrigo das disposições 
que dela constam, no respeito pelo 
princípio "ne bis in idem".

Or. en

Justificação

Não deve esquecer-se o princípio "ne bis in idem" na elaboração da presente directiva. A 
existência de uma cooperação adequada, a partilha de jurisdições e a exclusão de situações 
de dupla incriminação são alguns dos maiores desafios jurídicos deste diploma.

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

Projecto de directiva
Considerando 10

Texto da iniciativa Alteração

(10) Sempre que adequado, deverá poder 
recorrer-se a meios electrónicos para 
efeitos de aplicação prática das medidas 
adoptadas nos termos da presente directiva, 
de acordo com a legislação e 
procedimentos nacionais.

(10) Sempre que adequado, deverá poder 
recorrer-se a meios electrónicos para 
efeitos de aplicação prática das medidas 
adoptadas nos termos da presente directiva, 
de acordo com a legislação e 
procedimentos nacionais. Este facto não 
deve, porém, dar azo à criação de uma 
base de dados de todas as pessoas 
protegidas na União Europeia, já que isso 
as tornaria ainda mais vulneráveis em 
consequência da criminalidade 
informática.
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Or. en

Alteração 114
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Considerando 10

Texto da iniciativa Alteração

(10) Sempre que adequado, deverá poder 
recorrer-se a meios electrónicos para 
efeitos de aplicação prática das medidas 
adoptadas nos termos da presente 
directiva, de acordo com a legislação e 
procedimentos nacionais.

(10) Sempre que adequado e em prol da 
plena observância da presente Directiva, 
deve recorrer-se a todos os meios técnicos 
disponíveis para melhorar as 
possibilidades de protecção das pessoas 
em perigo, sem prejuízo das legislações e 
dos procedimentos aplicáveis em cada 
Estado-Membro e da legislação europeia 
em matéria de protecção de dados. Esses 
meios vão desde os dispositivos 
telemáticos, que podem facilitar a 
localização, protecção e vigilância das 
pessoas protegidas ou causadoras de 
perigo, até à criação de bases de dados a 
nível europeu, tanto no quadro do 
Eurojust, como no da Europol, que 
facilitem às autoridades competentes o 
intercâmbio de informação necessário ao 
cumprimento dos objectivos da presente 
directiva.

Or. es

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

Projecto de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(10-A) Importa que os Estados-Membros 
dêem especial atenção aos casos que 
envolvam crianças e que adoptem as 
medidas necessárias à garantia de que 
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lhes seja prestada assistência, apoio e 
protecção, tendo em conta o superior 
interesse da criança.

Or. en

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

Projecto de directiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(10-B) Os Estados-Membros devem 
prestar especial atenção aos casos em que 
estejam envolvidos deficientes físicos e 
mentais e ter em conta a necessária 
assistência no plano médico e psicológico, 
tal como prevista pelos próprios 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Deve ser dada especial atenção às pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais que 
requeiram uma decisão europeia de protecção.

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

Projecto de directiva
Considerando 10-C (novo) 

Texto da iniciativa Alteração

(10-C) Uma vez que os actos terroristas 
são geralmente perpetrados à escala 
internacional por agressores não 
identificados, atraindo facilmente a 
atenção dos meios de comunicação social 
e inculcando na sociedade um medo 
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partilhado, os Estados-Membros devem 
prestar especial atenção às vítimas do 
terrorismo.

Or. en

Alteração 118
Heidi Hautala 

Projecto de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-A) Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, tais como campanhas 
de informação e sensibilização e 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
sensibilizar a opinião pública para a 
existência da possibilidade de se emitir 
uma decisão europeia de protecção e de se 
reduzir o risco de que as pessoas sejam 
vítimas de violência. Os Estados-Membros 
promovem formações regulares 
destinadas às autoridades judiciais e a 
outras entidades competentes susceptíveis 
de entrarem em contacto com as vítimas e 
as potenciais vítimas, a fim de lhes 
permitir prestar a assistência adequada.

Or. en

Justificação

Na medida em que tem havido pedidos no sentido de se instruir os Estados-Membros para 
que informem e eduquem os cidadãos sobre as oportunidades proporcionadas pela decisão 
europeia de protecção, ele aqui fica, apresentado sob a forma de considerando.
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Alteração 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Projecto de directiva
Artigo -1 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo -1.º

Objectivo

A presente Directiva estabelece normas 
que permitem que uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de um 
Estado-Membro em que tenha sido 
emitida uma medida de protecção com 
vista a proteger uma pessoa de um acto 
criminoso ou de um comportamento 
agressivo ou intimidatório de outrem, 
susceptível de pôr em perigo a sua vida, a 
sua integridade, a sua dignidade ou a sua 
liberdade pessoal, emita uma decisão 
europeia de protecção, que dê a 
possibilidade a uma autoridade 
competente de outro Estado-Membro de 
continuar a protecção da pessoa em causa 
no seu território.

Or. en

Justificação

Propomos que se elimine a última parte do parágrafo por causa da sua ambiguidade, em 
especial, a das expressões "ou poderia ter sido" e "em particular" (alteração 24 das 
relatoras).
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Alteração 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projecto de directiva
Artigo -1 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo -1.º

Objectivo

A presente Directiva estabelece normas 
que garantem uma efectiva liberdade de 
circulação de pessoas na União, ao 
permitir que uma autoridade judicial, ou 
equivalente, de um Estado-Membro em 
que tenha sido emitida uma medida de 
protecção com vista a proteger uma 
pessoa de um acto criminoso ou de um 
comportamento agressivo ou intimidatório 
de outrem, susceptível de pôr em perigo a 
sua vida, a sua integridade física ou 
psicológica, a sua dignidade, a sua 
liberdade pessoal ou a sua integridade 
sexual, emita uma decisão europeia de 
protecção, que dê a possibilidade a uma 
autoridade competente de outro Estado-
-Membro de continuar a protecção da 
pessoa em causa no seu território, na 
sequência da prática de um acto que foi, 
ou poderia ter sido, objecto de um 
processo num tribunal competente, 
designadamente, em matéria penal.

Or. en
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Alteração 121
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo -1 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo -1.º

Objectivo

A presente Directiva estabelece normas 
que permitem que uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de um 
Estado-Membro em que tenha sido 
emitida uma medida de protecção com 
vista a proteger uma pessoa de um acto 
criminoso ou de um comportamento 
agressivo ou intimidatório de outrem, 
susceptível de pôr em perigo a sua vida, a 
sua integridade física ou psicológica, a 
sua dignidade, a sua liberdade pessoal ou 
a sua integridade sexual, emita uma 
decisão europeia de protecção, que dê a 
possibilidade a uma autoridade 
competente de outro Estado-Membro de 
continuar a protecção da pessoa em causa 
no seu território.

Or. en

Justificação

O presente artigo define o propósito da Directiva. Em alguns Estados-Membros, muitas das 
medidas de protecção são tomadas preventivamente, devido a uma ameaça identificada ou à 
probabilidade de um crime ou de qualquer outra infracção futura. Há que sublinhar que a 
formulação aqui proposta não limita a DEP apenas às medidas de protecção subsequentes à 
ocorrência de um determinado acto (criminoso).
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Alteração 122
Stanimir Ilchev

Projecto de directiva
Artigo -1 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo -1.º

Objectivo

A presente Directiva estabelece normas 
que permitem que uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de um
Estado-Membro em que tenha sido 
emitida uma medida de protecção, ou em 
que exista a suposição fundamentada de 
que uma tal medida possa vir a ser 
tomada, com vista a proteger uma pessoa 
de um acto criminoso ou de um 
comportamento agressivo ou intimidatório 
de outrem, susceptível de pôr em perigo a 
sua vida, a sua integridade física ou 
psicológica, a sua dignidade, a sua 
liberdade pessoal ou a sua integridade 
sexual, emita uma decisão europeia de 
protecção, que dê a possibilidade a uma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro de continuar a protecção 
da pessoa em causa no seu território, na 
sequência da prática de um acto que foi, 
ou poderia ter sido, objecto de um 
processo num tribunal competente, 
designadamente, em matéria penal.

Or. en

Justificação

Com esta alteração, pretende-se evitar o problema de saber se o âmbito de aplicação da 
decisão europeia de protecção abrange as potenciais vítimas de crimes. Neste caso, basta que 
tenha início um processo penal, durante o qual, e com base nas provas recolhidas, subsista 
uma suposição fundamentada e verosímil, para que seja emitida uma medida de protecção.
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Alteração 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo -1 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo -1.º

Objectivo

A presente Directiva estabelece normas 
que permitem que uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de um 
Estado-Membro em que tenha sido 
emitida uma medida de protecção com 
vista a proteger uma pessoa de um acto 
criminoso ou de um comportamento 
agressivo ou intimidatório de outrem, 
susceptível de pôr em perigo a sua vida, a 
sua integridade física ou psicológica, a 
sua dignidade, a sua liberdade pessoal ou 
a sua integridade sexual, emita uma 
decisão europeia de protecção, que dê a 
possibilidade a uma autoridade 
competente de outro Estado-Membro de 
continuar a protecção da pessoa em causa 
no seu território, na sequência da prática 
de um acto que foi, ou poderia ter sido, 
objecto de um processo num tribunal 
competente, designadamente, em matéria 
penal.

Or. en
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Alteração 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Projecto de directiva
Artigo -1 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo -1.º

Objectivo

A presente Directiva estabelece normas 
que permitem que uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de um 
Estado-Membro em que tenha sido 
emitida uma medida de protecção com 
vista a proteger uma pessoa de um acto 
criminoso ou de um comportamento 
agressivo ou intimidatório de outrem, 
susceptível de pôr em perigo a sua vida, a 
sua integridade física ou psicológica, a 
sua liberdade pessoal ou a sua integridade 
sexual, emita uma decisão europeia de 
protecção, que dê a possibilidade a uma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro de continuar a protecção 
da pessoa em causa no seu território, 
desde que essa medida de protecção tenha 
sido tomada no âmbito de um processo 
criminal encetado na sequência da prática 
de uma infracção penal.

Or. en

Alteração 125
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão judicial relativa a uma medida de 
protecção emitida por um Estado-Membro 
e destinada a facilitar que outro 

2) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão tomada por uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de um 
Estado-Membro relativamente a uma 
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Estado-Membro tome, quando adequado, 
uma medida de protecção ao abrigo da sua 
legislação nacional com vista a 
salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade ou a integridade 
sexual de uma pessoa;

medida de protecção, com base na qual 
uma autoridade judicial, ou equivalente, 
de outro Estado-Membro toma qualquer 
ou quaisquer medidas apropriadas ao 
abrigo da sua legislação nacional, com 
vista a dar continuidade à salvaguarda da 
pessoa protegida;

(Passa a ser o n.º 2 do artigo 1.º)

Or. en

Justificação

A presente alteração propõe uma alteração da ordem das duas primeiras definições, a fim de 
melhor salientar a diferença entre uma medida de protecção e uma DEP. Analogamente, 
suprime-se a repetição da lista de bens protegidos para melhor chamar a atenção do leitor 
para a referida diferença. A medida de protecção destina-se a proteger o indivíduo 
directamente, ao passo que uma decisão europeia de protecção se destina a alargar o âmbito 
geográfico da protecção concedida pelas medidas de protecção. Procedeu-se ainda ao 
aditamento do plural "medidas".

Alteração 126
Stanimir Ilchev

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão judicial relativa a uma medida de 
protecção emitida por um Estado-Membro 
e destinada a facilitar que outro 
Estado-Membro tome, quando adequado, 
uma medida de protecção ao abrigo da sua 
legislação nacional com vista a 
salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade ou a integridade 
sexual de uma pessoa;

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão tomada por uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de um 
Estado-Membro relativamente a uma 
medida de protecção, já adoptada ou 
susceptível de vir a ser adoptada nas 
condições estabelecidas no presente 
artigo, com base na qual uma autoridade 
judicial, ou equivalente, de outro 
Estado-Membro toma qualquer medida 
apropriada, ao abrigo da sua legislação 
nacional, com vista a dar continuidade à 
salvaguarda da pessoa protegida;

Or. en
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Justificação

A presente alteração constitui uma forma de esclarecimento, que complementa a alteração 
precedente.

Alteração 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão judicial relativa a uma medida de 
protecção emitida por um Estado-Membro 
e destinada a facilitar que outro Estado-
-Membro tome, quando adequado, uma 
medida de protecção ao abrigo da sua 
legislação nacional com vista a 
salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade ou a integridade 
sexual de uma pessoa;

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão judicial relativa a uma medida de 
protecção emitida por um Estado-Membro 
no contexto de um processo criminal 
aberto na sequência da prática de uma 
infracção penal e destinada a facilitar que 
outro Estado-Membro tome, quando 
adequado, uma medida de protecção ao 
abrigo da sua legislação nacional com vista 
a salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade ou a integridade 
sexual de uma pessoa;

Or. en

Justificação

O âmbito da iniciativa deve ser limitado ao Direito Penal, tal como prescreve a alínea b) do 
artigo 76.º do TFUE, sobre o direito de iniciativa dos Estados-Membros, e o n.º 1, alínea a), 
do artigo 82.º do TFUE.

Alteração 128
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão judicial relativa a uma medida de 
protecção emitida por um Estado-Membro 

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão judicial relativa a uma medida de 
protecção emitida por um Estado-Membro 
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e destinada a facilitar que outro 
Estado-Membro tome, quando adequado, 
uma medida de protecção ao abrigo da sua 
legislação nacional com vista a 
salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade ou a integridade 
sexual de uma pessoa;

e destinada a facilitar que outro 
Estado-Membro tome, quando adequado, 
uma medida de protecção ao abrigo da sua 
legislação nacional com vista a 
salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade, a dignidade ou a 
integridade sexual de uma pessoa;

Or. es

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

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro que imponha a 
uma pessoa causadora de perigo uma ou 
mais das obrigações ou proibições 
previstas no artigo 2.º, n.º 2, desde que a 
violação dessas obrigações ou proibições 
constitua uma infracção penal nos termos 
da legislação do Estado-Membro em 
causa ou seja de outro modo punível com 
pena privativa de liberdade nesse 
Estado-Membro;

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada no Estado de emissão, em 
conformidade com a sua legislação e com 
os seus procedimentos nacionais, nos 
termos da qual uma ou mais das 
obrigações ou proibições previstas no 
artigo 2.º, n.º 2, são impostas a uma ou 
mais pessoas causadoras de perigo em 
prol de uma pessoa protegida, com vista a 
protegê-la de uma infracção penal 
susceptível de pôr em perigo a sua vida, a 
sua integridade física ou psicológica, a 
sua dignidade, a sua liberdade pessoal ou 
a sua integridade sexual;

Or. en

Justificação

Propomos a supressão do qualificativo "criminoso" antes da palavra "acto" na última parte 
do parágrafo proposto pelas relatoras na alteração 26, porque a referência a um "acto 
criminoso" pode tornar a medida inaplicável em alguns Estados-Membros.
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Alteração 130
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2 

Texto da iniciativa Alteração

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro que imponha a 
uma pessoa causadora de perigo uma ou 
mais das obrigações ou proibições 
previstas no artigo 2.º, n.º 2, desde que a 
violação dessas obrigações ou proibições 
constitua uma infracção penal nos termos 
da legislação do Estado-Membro em 
causa ou seja de outro modo punível com 
pena privativa de liberdade nesse 
Estado-Membro;

1) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada no Estado de emissão, em 
conformidade com a sua legislação e com 
os seus procedimentos nacionais, nos 
termos da qual uma ou mais das 
obrigações ou proibições previstas no 
artigo 2.º, n.º 2, são impostas a uma ou 
mais pessoas causadoras de perigo em 
prol de uma pessoa protegida, com vista a 
protegê-la de uma infracção penal 
susceptível de pôr em perigo a sua vida, a 
sua integridade física ou psicológica, a 
sua dignidade, a sua privacidade, a sua 
liberdade pessoal ou a sua integridade 
sexual;

(Passa a ser o n.º 1 do artigo 1.º)

Or. en

Justificação

A presente alteração propõe uma alteração da ordem das duas primeiras definições, a fim de 
melhor salientar a diferença entre uma medida de protecção e uma DEP. No quadro desta 
alteração, procede-se também ao aditamento da provacidade à lista dos bens protegidos.

Alteração 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro que imponha a 
uma pessoa causadora de perigo uma ou 
mais das obrigações ou proibições 

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada no Estado-Membro de emissão 
no contexto de um processo criminal, nos 
termos da qual são impostas a uma pessoa 
causadora de perigo uma ou mais das 
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previstas no artigo 2.º, n.º 2, desde que a 
violação dessas obrigações ou proibições 
constitua uma infracção penal nos termos 
da legislação do Estado-Membro em 
causa ou seja de outro modo punível com 
pena privativa de liberdade nesse Estado-
-Membro;

obrigações ou proibições referidas no 
artigo 2.º, n.º 2, em prol de uma pessoa 
protegida e com vista a protegê-la de um 
acto criminoso susceptível de pôr em 
perigo a sua vida, a sua integridade física 
ou psicológica, a sua liberdade pessoal ou 
a sua integridade sexual;

Or. en

Alteração 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro que imponha a 
uma pessoa causadora de perigo uma ou 
mais das obrigações ou proibições 
previstas no artigo 2.º, n.º 2, desde que a 
violação dessas obrigações ou proibições 
constitua uma infracção penal nos termos 
da legislação do Estado-Membro em 
causa ou seja de outro modo punível com 
pena privativa de liberdade nesse 
Estado-Membro;

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada no Estado-Membro de emissão 
no contexto de um processo criminal, nos 
termos da qual são impostas a uma pessoa 
causadora de perigo uma ou mais das 
obrigações ou proibições referidas no 
artigo 2.º, n.º 2, em prol de uma pessoa 
protegida e com vista a protegê-la de um 
acto criminoso susceptível de pôr em 
perigo a sua vida, a sua integridade física 
ou psicológica, a sua liberdade pessoal ou 
a sua integridade sexual;

Or. en

Alteração 133
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro que imponha a uma

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro, no contexto de um 
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pessoa causadora de perigo uma ou mais 
das obrigações ou proibições previstas no 
artigo 2.º, n.º 2, desde que a violação 
dessas obrigações ou proibições constitua 
uma infracção penal nos termos da 
legislação do Estado-Membro em causa 
ou seja de outro modo punível com pena 
privativa de liberdade nesse 
Estado-Membro;

processo criminal aberto na sequência de 
uma infracção penal cometida por uma 
pessoa causadora de perigo, que imponha 
a essa pessoa causadora de perigo uma ou 
mais das obrigações ou proibições 
previstas no artigo 2.º, n.º 2, com vista a 
salvaguardar a vida, a integridade física 
ou psicológica, a liberdade ou a 
integridade sexual da pessoa protegida;

Or. de

Justificação

A decisão europeia de protecção deve abranger apenas medidas no âmbito do Direito penal.

Alteração 134
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 1 – n.º 4

Texto da iniciativa Alteração

4) "Pessoa causadora de perigo", uma ou 
mais pessoas singulares às quais tenha sido 
imposta uma ou mais das obrigações ou 
proibições referidas no artigo 2.º, n.º 2;

4) "Pessoa causadora de perigo", uma ou 
mais pessoas singulares às quais tenha sido 
imposta uma ou mais das obrigações ou 
proibições referidas no artigo 2.º, n.º 2, ou 
as organizações que ameacem a 
segurança e a dignidade dos indivíduos 
em relação aos quais tenham sido 
emitidas decisões de protecção;

Or. es

Justificação

Há momentos em que a origem precisa das ameaças mas não é clara, mas o perigo que elas 
representam para as pessoas em toda a União Europeia é o mesmo. A criminalidade 
organizada é um desses casos.



AM\824371PT.doc 35/93 PE445.751v01-00

PT

Alteração 135
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) Proibição de entrar em determinadas 
localidades ou lugares ou em zonas 
definidas em que a pessoa protegida reside
ou em que se encontra de visita;

a) Proibição de entrar em determinadas 
localidades ou lugares, ou em zonas 
definidas, em que a pessoa protegida 
resida, trabalhe ou em que se encontre de 
visita;

Or. en

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

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) Proibição de entrar em determinadas
localidades ou lugares ou em zonas 
definidas em que a pessoa protegida reside
ou em que se encontra de visita;

a) Proibição de entrar nas localidades ou 
lugares, ou nas zonas definidas, em que a 
pessoa protegida resida, trabalhe ou em 
que se encontre de visita;

Or. en

Justificação

Propomos a substituição do termo "determinadas" por "nas" na alteração 31 das relatoras, 
uma vez que "determinadas" não se afigura adequado, dado o facto de as "localidades, os 
lugares ou as zonas definidas" serem indicados por ordem.
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Alteração 137
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) Obrigação de evitar o contacto com a 
pessoa protegida; ou

d) Obrigação de evitar qualquer forma de
contacto com a pessoa protegida, seja por 
telefone, por correio electrónico, por via 
postal ou por telecopiador, seja por 
quaisquer outros meios; ou

Or. de

Justificação

Precisão e clarificação.

Alteração 138
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) Obrigação de evitar o contacto com a 
pessoa protegida; ou

d) proibição de contactar a pessoa 
protegida, quaisquer que sejam os meios, 
incluindo o correio electrónico, o telefone, 
o telecopiador ou a via postal; ou

Or. en

Alteração 139
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) Obrigação de evitar o contacto com a d) proibição de contactar a pessoa 
protegida, quer pessoalmente, quer 
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pessoa protegida; através de um canal de comunicação 
impresso, telefónico, electrónico ou 
telemático;

Or. es

Alteração 140
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) Obrigação de evitar o contacto com a 
pessoa protegida; ou

d) proibição ou regulamentação do
contacto, qualquer que seja a sua forma 
ou formas específicas, com a pessoa 
protegida, seja por telefone, por correio 
electrónico, por via postal, por 
telecopiador ou por intermédio de outras 
pessoas, seja por quaisquer outros meios; 
ou

Or. en

Alteração 141
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

e-A) qualquer tipo de restrição aplicável à 
pessoa causadora de perigo em matéria de 
regime de contacto, tutela, visitas ou 
outras circunstâncias que envolvam 
menores;

Or. es
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Alteração 142
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

e-A) qualquer obrigação ou proibição 
equivalente e especificada imposta a uma 
pessoa causadora de perigo, a fim de 
salvaguardar a segurança de determinada 
pessoa protegida contra eventuais acções 
empreendidas pela referida pessoa 
causadora de perigo.

Or. en

Justificação

A presente alteração põe a tónica na equivalência, para criar uma correspondência com a 
lista anterior. Além disso, são estabelecidas as condições mínimas para que haja (1) uma 
obrigação específica (2) imposta a uma pessoa, (3) a fim de proteger (4) outra pessoa (5) em 
relação à primeira.

Alteração 143
Barbara Matera

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Cada Estado-Membro informa o
Secretariado-Geral do Conselho da
autoridade ou das autoridades judiciárias 
que, segundo a respectiva legislação 
nacional, são competentes para emitir uma 
decisão europeia de protecção e para 
reconhecer essa decisão, nos termos da 
presente directiva, quando esse 
Estado-Membro for o Estado de emissão 
ou o Estado de execução.

1. Cada Estado-Membro comunica ao
Secretariado-Geral do Conselho e à 
Comissão a autoridade ou as autoridades 
judiciárias que, segundo a respectiva 
legislação nacional, são competentes para 
emitir uma decisão europeia de protecção e 
para reconhecer essa decisão, nos termos 
da presente directiva e aquando da sua 
aprovação.

A lista daí resultante será disponibilizada 
a todos os Estados-Membros, que deverão 
notificar a introdução de quaisquer 
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alterações.

Or. it

Alteração 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Cada Estado-Membro informa o 
Secretariado-Geral do Conselho da 
autoridade ou das autoridades judiciárias 
que, segundo a respectiva legislação 
nacional, são competentes para emitir uma 
decisão europeia de protecção e para 
reconhecer essa decisão, nos termos da 
presente directiva, quando esse 
Estado-Membro for o Estado de emissão 
ou o Estado de execução.

1. Cada Estado-Membro informa o 
Secretariado-Geral do Conselho e a 
Comissão da autoridade judiciária, ou 
autoridades equivalentes, que, segundo a 
respectiva legislação nacional, são 
competentes para emitir uma decisão 
europeia de protecção e para reconhecer 
essa decisão, nos termos da presente 
directiva, quando esse Estado-Membro for 
o Estado de emissão ou o Estado de 
execução.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, existem autoridades com competências análogas às das 
autoridades judiciais, que tratam das questões relativas às medidas de protecção. Sugere-se, 
assim, que as autoridades equivalentes sejam também autorizadas a actuar na qualidade de 
autoridades competentes, nos termos da presente Directiva.

Alteração 145
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Em derrogação ao disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem designar 
autoridades não judiciárias como 
autoridades competentes para tomar 

Suprimido
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decisões nos termos da presente directiva, 
desde que essas autoridades tenham 
competência para tomar decisões de 
natureza análoga nos termos dos 
procedimentos internos e da respectiva 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 146
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. Os Estados-Membros que optem por 
designar uma autoridade não judicial 
comunicam esse facto de imediato ao 
Conselho e à Comissão, transmitindo a 
ambas as instituições um relatório de 
avaliação exaustivo sobre as 
competências da respectiva autoridade 
não judicial, a fim de que se possa aferir 
as suas capacidades judiciais para pôr em 
prática os requisitos da presente 
Directiva.

Or. en

Alteração 147
Salvatore Iacolino

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. Para reforçar o grau de protecção, é 
necessário instituir um registo europeu 
das vítimas, a que só devem ter acesso os 
Estados-Membros, as autoridades 
judiciais, o Eurojust e a Europol. Os 
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dados e as informações recolhidos e 
mantidos nesse registo contribuirão para 
uma melhor protecção das vítimas e serão 
úteis ao desenvolvimento de um trabalho 
preventivo. A Comissão fornecerá os 
dados e as informações referidos no 
presente artigo, sempre que receber um 
requerimento devidamente justificado das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Or. it

Justificação

A existência de um registo europeu significa que os indivíduos que careçam de protecção 
podem ser identificados rapidamente, sem ter de se passar por outros canais. As informações 
contidas no registo, a que só as entidades competentes poderão aceder, fornecerão 
igualmente dados para uma avaliação de carácter científico e estatístico, a qual poderá ser 
usada no planeamento de estratégias a longo prazo para cada categoria de crime.

Alteração 148
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 4.º-A
Registo europeu de decisões de protecção, 

de pessoas protegidas e de pessoas 
causadoras de perigo

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros instituirão, tanto no 
âmbito judicial, como no foro policial, 
bases de dados à escala europeia por 
intermédio de entidades como o Eurojust 
e a Europol, exclusivamente destinadas a 
pôr à disposição das autoridades 
instrumentos vocacionados para o 
cumprimento dos objectivos da presente 
Directiva. Tais registos ficarão 
submetidos às legislações nacionais e 
comunitárias em matéria de protecção de 
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dados e serão objecto do nível máximo de 
segurança e privacidade.
2. Proceder-se-á à criação de um registo 
de decisões europeias de protecção, no 
qual figurarão, pelo menos, a identidade e 
a residência da pessoa beneficiária, o 
Estado de emissão, execução e supervisão, 
bem como as medidas de protecção de que 
desfruta e as pessoas imediatamente 
responsáveis pelo cumprimento das 
medidas em causa.
3. Proceder-se-á à criação de um registo 
de pessoas causadoras de perigo, que 
incluirá a identidade e a residência de 
cada uma dessas pessoas, as restrições 
que devem observar e as decisões judiciais 
que as afectem.  
4. As autoridades competentes designadas 
por cada Estado-Membro estabelecerão 
um procedimento para comunicarem 
prontamente cada novo processo que dê 
entrada naqueles registos e para 
procederem ao envio imediato de uma 
comunicação sobre as circunstâncias que 
o rodeiam às pessoas protegidas, às 
pessoas causadoras de perigo e aos 
serviços judiciais, policiais ou 
administrativos encarregados de pôr em 
marcha as medidas de salvaguarda no 
Estado de execução.
5. Serão enviadas notificações às pessoas 
protegidas e às pessoas causadoras de 
perigo, a fim de que ambas as partes 
tomem conhecimento do alcance das 
medidas de protecção e das restrições que 
as afectam, possam exercer os seus 
direitos de recurso, os seus direitos a 
serem ouvidas, ou quaisquer outros 
direitos aplicáveis à sua situação, e se 
possa fazer cumprir o disposto na 
legislação em matéria de protecção de 
dados.

Or. es
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Alteração 149
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Com base numa medida de protecção 
adoptada no Estado de emissão, a decisão 
europeia de protecção é emitida por uma 
autoridade judiciária desse Estado ou por 
outra autoridade competente referida no 
artigo 4.º, n.º 2, apenas a pedido da pessoa 
protegida e após verificação de que a 
medida de protecção preenche todos os 
requisitos estabelecidos no artigo 3.º, n.º 1.

1. Com base numa medida de protecção 
adoptada no Estado de emissão, a decisão 
europeia de protecção pode ser emitida,
sempre que uma pessoa protegida decida 
residir, ou já resida, em outro 
Estado-Membro, ou decida fazer, ou já se 
encontre a fazer, uma estadia no território 
de outro Estado-Membro. Uma autoridade 
judiciária, ou equivalente, do Estado de 
emissão pode emitir uma decisão europeia 
de protecção apenas a pedido da pessoa 
protegida ou do seu representante legal, 
guardião ou tutor e após verificação de 
que a medida de protecção preenche todos 
os requisitos estabelecidos no artigo 2.º, 
n.º 2.

Or. fr

Justificação

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

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Com base numa medida de protecção 
adoptada no Estado de emissão, a decisão 
europeia de protecção é emitida por uma 
autoridade judiciária desse Estado ou por 
outra autoridade competente referida no 
artigo 4.º, n.º 2, apenas a pedido da pessoa 
protegida e após verificação de que a 
medida de protecção preenche todos os 
requisitos estabelecidos no artigo 3.º, n.º 1.

1. Com base numa medida de protecção 
adoptada no Estado de emissão, a decisão 
europeia de protecção é emitida por uma 
autoridade judiciária desse Estado ou por 
outra autoridade competente referida no 
artigo 4.º, n.º 2, apenas a pedido da pessoa 
protegida, do seu representante legal, 
guardião ou tutor, independentemente de 
se saber se a pessoa protegida já se 
deslocou para esse Estado-Membro e após 
verificação de que a medida de protecção 
preenche todos os requisitos estabelecidos 
no artigo 2.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 151
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Caso os requisitos previstos no n.º 2 
do artigo 2.º tenham sido satisfeitos, a 
autoridade competente pode recusar-se a 
emitir uma decisão europeia de protecção, 
se o pedido for manifesta e 
inequivocamente infundado e, desse 
modo, manifestamente injustificado para 
a resguardo da pessoa protegida, tendo 
em conta, entre outros aspectos, o período 
ou períodos de tempo durante os quais a 
pessoa protegida prevê ficar no Estado de 
execução e a gravidade da premência de 
protecção.
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Or. en

Justificação

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.

Alteração 152
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-B. Uma autoridade competente que se 
recuse a emitir uma decisão europeia de 
protecção tem de comunicar 
imediatamente e "ex officio" à pessoa 
protegida, ou ao seu representante legal, 
guardião ou tutor, instruções claras e 
compreensíveis sobre o modo de procurar 
apoio jurídico ou de interpor recurso para 
contestar o indeferimento.

Or. en

Justificação

Se as autoridades dispõem de poder discricionário, o requerente tem também de ter acesso a 
uma possibilidade de ressarcimento.
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Alteração 153
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da iniciativa Alteração

2. A pessoa protegida ou o seu 
representante legal pode apresentar um 
pedido de emissão de decisão europeia de 
protecção quer à autoridade competente do 
Estado de emissão quer à autoridade 
competente do Estado de execução.

2. A pessoa protegida, o seu representante 
legal, guardião ou tutor podem apresentar 
um pedido de emissão de decisão europeia 
de protecção, quer à autoridade competente 
do Estado de emissão, quer à autoridade 
competente do Estado de execução. 

Se esse pedido for apresentado no Estado 
de execução, a respectiva autoridade 
competente deve transferi-lo o mais 
rapidamente possível para a autoridade 
competente do Estado de emissão tendo 
em vista o processamento da decisão 
europeia de protecção.

Se esse pedido for apresentado no Estado 
de execução, a respectiva autoridade 
competente deve transferi-lo sem demora
para a autoridade competente do Estado de 
emissão, a fim de que essa autoridade 
processe a decisão europeia de protecção.

Or. en

Justificação

Este artigo aborda o primeiro passo de todo o procedimento, que é o pedido de emissão de 
uma DEP. A emissão de uma decisão europeia de protecção é processada pelas autoridades 
do Estado emissor. Só depois de a DEP ter sido emitida pelo Estado emissor, é que ela deve 
ser comunicada a quaisquer outros Estados de execução. Em abono da clareza, o número foi 
redigido de molde a ter apenas em conta a relação entre um de Estado de execução e um 
Estado de emissão.

Alteração 154
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da iniciativa Alteração

2. A pessoa protegida ou o seu 
representante legal pode apresentar um 
pedido de emissão de decisão europeia de 
protecção quer à autoridade competente do 
Estado de emissão quer à autoridade 
competente do Estado de execução. 

2. A pessoa protegida, o seu representante 
legal, guardião ou tutor podem apresentar 
um pedido de emissão de decisão europeia 
de protecção, quer à autoridade competente 
do Estado de emissão, quer à autoridade 
competente do Estado de execução. 
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Se esse pedido for apresentado no Estado 
de execução, a respectiva autoridade 
competente deve transferi-lo o mais 
rapidamente possível para a autoridade 
competente do Estado de emissão tendo em 
vista o processamento da decisão europeia 
de protecção.

Se esse pedido for apresentado no Estado 
de execução, a respectiva autoridade 
competente deve transferi-lo o mais 
rapidamente possível para a autoridade 
competente do Estado de emissão tendo em 
vista o processamento da decisão europeia 
de protecção.

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 155
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da iniciativa Alteração

2. A pessoa protegida ou o seu 
representante legal pode apresentar um 
pedido de emissão de decisão europeia de 
protecção quer à autoridade competente do 
Estado de emissão quer à autoridade 
competente do Estado de execução.

2. A pessoa protegida, o seu representante 
legal ou o seu guardião podem apresentar 
um pedido de emissão de decisão europeia 
de protecção, quer à autoridade competente 
do Estado de emissão, quer à autoridade 
competente do Estado de execução.

Or. en
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Alteração 156
Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da iniciativa Alteração

Se esse pedido for apresentado no Estado 
de execução, a respectiva autoridade 
competente deve transferi-lo o mais 
rapidamente possível para a autoridade 
competente do Estado de emissão tendo em 
vista o processamento da decisão europeia 
de protecção.

Se esse pedido for apresentado no Estado 
de execução, a respectiva autoridade 
competente deve transferi-lo o mais 
rapidamente possível para a autoridade 
competente do Estado de emissão tendo em 
vista o processamento da decisão europeia 
de protecção. A vítima ou o requerente 
serão informados em tempo útil sobre o 
estado e os limites da decisão europeia de 
protecção pelo Estado de emissão.

Or. en

Justificação

É de fundamental importância que a vítima não seja submetida a qualquer tensão indevida e 
esteja mentalmente preparada para as limitações da decisão europeia de protecção a ser 
emitida.

Alteração 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração
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2-A. Antes da emissão de uma decisão 
europeia de protecção, a pessoa 
causadora de perigo tem direito a ser 
ouvida e a contestar a medida de 
protecção, caso não lhe tenham sido 
garantidos esses direitos no decurso do 
processo conducente à adopção da medida 
de protecção.

Or. es

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

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A autoridade que adopte uma medida de 
protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, 
n.º 2, informa a pessoa protegida sobre a 
possibilidade que esta tem de requerer uma 
decisão europeia de protecção quando 
tencione deslocar-se para outro Estado-
-Membro. A autoridade aconselha a pessoa 
protegida a apresentar o pedido antes de 
sair do território do Estado de emissão.

3. A autoridade que adopte uma medida de 
protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, 
n.º 2, informa a pessoa protegida, ou o seu 
representante legal, guardião ou tutor, 
pela forma mais adequada aos 
procedimentos da respectiva legislação 
nacional, sobre a possibilidade de requerer 
uma decisão europeia de protecção, quando
decida residir, ou já resida, em outro 
Estado-Membro, ou decida permanecer, 
ou já se encontre, no território de outro 
Estado-Membro. A autoridade aconselha a 
pessoa protegida a apresentar o pedido 
antes de sair do território do Estado de 
emissão, informando a pessoa protegida 
da possibilidade de requerer a emissão da 
decisão europeia de protecção no Estado 
de execução. Caso seja necessário, as 
vítimas devem dispor da oportunidade de 
solicitar o acompanhamento presencial de 
um, ou uma, assistente social no decurso 
do processo de emissão da decisão 
europeia de protecção.

Or. en
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Justificação

Apesar de beneficiar de medidas de protecção nacionais, a vítima pode recear que o agressor 
tenda a persuadir os seus interlocutores por meios violentos a não emitir uma decisão 
europeia de protecção. A presença de um, ou uma, assistente social em pessoa pode dar 
confiança à vítima para não se deixar abater.

Alteração 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A autoridade que adopte uma medida de 
protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, 
n.º 2, informa a pessoa protegida sobre a 
possibilidade que esta tem de requerer uma 
decisão europeia de protecção quando 
tencione deslocar-se para outro 
Estado-Membro. A autoridade aconselha a 
pessoa protegida a apresentar o pedido 
antes de sair do território do Estado de
emissão.

3. Quando uma autoridade adopta uma 
medida de protecção que contenha uma ou 
mais das obrigações estabelecidas no artigo 
2.º, n.º 2, informa a pessoa protegida, ou o 
seu representante legal, guardião ou 
tutor, pela forma mais adequada aos 
procedimentos da respectiva legislação 
nacional, sobre a possibilidade de requerer 
uma decisão europeia de protecção, quando
decida residir, ou já resida, em outro 
Estado-Membro, ou decida permanecer, 
ou já se encontre, no território de outro 
Estado-Membro. A autoridade aconselha a 
pessoa protegida a apresentar o pedido 
antes de sair do território do Estado de 
emissão, informando a pessoa protegida 
da possibilidade de requerer a emissão da 
decisão europeia de protecção no Estado 
de execução.

Or. es
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Alteração 160
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A autoridade que adopte uma medida de 
protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, 
n.º 2, informa a pessoa protegida sobre a 
possibilidade que esta tem de requerer uma 
decisão europeia de protecção quando 
tencione deslocar-se para outro Estado-
Membro. 

3. A autoridade que adopte uma medida de 
protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, 
n.º 2, informa a pessoa protegida, ou o seu 
representante legal, guardião ou tutor, 
pela forma mais adequada aos 
procedimentos da respectiva legislação 
nacional, sobre a possibilidade de requerer 
uma decisão europeia de protecção, quando
decida residir, ou já resida, em outro 
Estado-Membro, ou decida permanecer, 
ou já se encontre, no território de outro 
Estado-Membro.

A autoridade aconselha a pessoa protegida 
a apresentar o pedido antes de sair do 
território do Estado de emissão.

A autoridade informa a pessoa protegida 
da possibilidade de apresentar o pedido 
antes de sair do território do Estado de 
emissão. Informa-a igualmente da 
possibilidade de apresentação do pedido, 
residindo, ou já permanecendo, no Estado 
de execução.

Or. fr

Justificação

A alteração 41, tal como se encontra presentemente redigida, não faz, de facto, sentido:  é o 
mesmo que dizer que o Estado de execução tem competências para emitir uma decisão 
europeia de protecção.  Eis o motivo por que a última frase desta alteração deve ser alterada.

Alteração 161
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 3 ( passa a artigo 5 – n.º 1)

Texto da iniciativa Alteração

3. A autoridade que adopte uma medida de 1. A autoridade de um Estado-Membro
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protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, 
n.º 2, informa a pessoa protegida sobre a 
possibilidade que esta tem de requerer uma 
decisão europeia de protecção quando 
tencione deslocar-se para outro Estado-
-Membro. A autoridade aconselha a pessoa 
protegida a apresentar o pedido antes de 
sair do território do Estado de emissão.

que adopte uma medida de protecção que 
contenha uma ou mais das obrigações 
estabelecidas no artigo 2.º, n.º 2, informa a 
pessoa protegida, ou o seu representante 
legal, guardião ou tutor, pela forma mais 
adequada aos procedimentos da 
respectiva legislação nacional, sobre a 
possibilidade de requerer uma decisão 
europeia de protecção, quando decida 
residir, ou já resida, em outro 
Estado-Membro, ou decida permanecer, 
ou já se encontre, no território de outro 
Estado-Membro. A autoridade aconselha a 
pessoa protegida a apresentar o pedido 
antes de sair do território do Estado de 
emissão, informando a pessoa protegida 
da possibilidade de requerer a emissão da 
decisão europeia de protecção no Estado 
de execução.

Or. en

Justificação

Trata-se de um trecho retirado do n.º 3 do artigo 5.º para o início deste mesmo artigo. Em 
prol da clareza, os pontos do artigo 5.º devem ser reorganizados, a fim de definirem de forma 
mais clara a ordem cronológica de todo o processo.

Alteração 162
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. Antes da emissão de uma decisão 
europeia de protecção, a pessoa 
causadora de perigo tem direito a ser 
ouvida e a contestar a medida de 
protecção, caso não lhe tenham sido 
garantidos esses direitos no decurso do 
processo conducente à adopção da medida 
de protecção.

Or. de
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Alteração 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A utilização de eventuais instrumentos 
tecnológicos que tenham sido fornecidos à 
pessoa protegida para concretizar a 
execução imediata da medida de protecção, 
se adequado;

b) A utilização de qualquer dispositivo 
técnico que tenha sido fornecido à pessoa 
protegida ou à pessoa causadora de perigo
para concretizar a execução imediata da 
medida de protecção, se adequado;

Or. en

Alteração 164
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

c-A) O nome, o endereço, os números de 
telefone e de telecopiador, bem como o 
endereço de correio electrónico, da 
autoridade ou autoridades competentes do 
Estado de emissão;

Or. fr

Justificação

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.
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Alteração 165
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

c-A) Nos casos em que isso for aplicável, 
nome, endereço, número de telefone, 
número de telecopiador e endereço de 
correio electrónico da autoridade ou 
autoridades competentes de qualquer 
outro Estado ou de quaisquer outros 
Estados de execução, nos quais já tenham 
sido tomadas medidas de protecção 
decorrentes de uma decisão europeia de 
protecção fundada em idêntica medida 
cautelar, ou nos quais a decisão europeia 
de protecção seja emitida em simultâneo;

Or. en

Alteração 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) A identificação da medida de protecção 
com base na qual é emitida a decisão 
europeia de protecção;

d) a identificação (por exemplo, mediante 
número e data) do acto jurídico que 
contém a medida de protecção com base na 
qual é emitida a decisão europeia de 
protecção;

Or. en
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Alteração 167
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea f)

Texto da iniciativa Alteração

f) As obrigações ou proibições impostas ao 
abrigo da medida de protecção à pessoa 
causadora de perigo, a sua duração e a 
indicação expressa de que a sua violação 
constitui uma infracção penal nos termos 
da legislação do Estado de emissão ou é 
de outro modo punível com pena privativa 
de liberdade;

f) As obrigações ou proibições impostas ao 
abrigo da medida de protecção à pessoa 
causadora de perigo, a sua duração e a 
indicação da eventual pena ou sanção, 
caso exista, que pode ser aplicada ao
abrigo das leis do Estado de emissão, em 
caso de violação das respectivas 
obrigações ou proibições;

Or. en

Justificação

Esta formulação corresponde melhor às situações em que a legislação de um Estado-Membro 
prevê uma gradação de sanções e em que a sanção específica é definida pelas autoridades só
depois da ocorrência da infracção.

Alteração 168
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea h-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

h-A) A morada, o endereço de correio 
electrónico, o número de telefone ou 
quaisquer outros elementos de contacto 
da pessoa causadora de perigo;

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

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea i-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

i-A) Tanto o Estado de emissão, como o 
Estado de execução, consoante o caso, 
devem incentivar, no pleno respeito pela 
liberdade de expressão, os meios de 
comunicação social e os jornalistas a 
adoptarem medidas auto-reguladoras, que 
assegurem a protecção da vida privada e 
da vida familiar das vítimas, no exercício 
das suas actividades informativas;

Or. en

Justificação

Uma vítima que requeira uma decisão europeia de protecção pode ser uma figura pública, 
seja no Estado de emissão, seja no Estado de execução. Para garantir a protecção dos dados 
da vítima e a sua segurança, os meios de comunicação social devem ter presente o melindre 
da divulgação ou da publicação de pormenores acerca da existência de uma decisão 
europeia de protecção que a ela diga respeito.

Alteração 170
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado ou dos Estados de execução, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão utiliza qualquer meio que permita 
conservar registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado ou dos 
Estados de execução possa verificar a sua 
autenticidade.

1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado ou dos Estados de execução, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão utiliza qualquer meio que permita 
conservar registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado ou dos 
Estados de execução possa verificar a sua 
autenticidade. Este propósito seria 
alcançado da melhor forma possível 
através da notificação de que, tanto a 
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decisão, como as pessoas a quem ela diz 
respeito, foram objecto de inclusão nas 
bases de dados referidas no artigo 4.º-A.

Or. es

Alteração 171
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado ou dos Estados de execução, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão utiliza qualquer meio que permita 
conservar registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado ou dos 
Estados de execução possa verificar a sua 
autenticidade.

1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado ou dos Estados de execução, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão utiliza qualquer meio que permita 
conservar registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado ou dos 
Estados de execução possa verificar a sua 
autenticidade. Todas as comunicações são 
também efectuadas directamente entre as 
referidas autoridades competentes.

Or. de

Justificação

A presente alteração pretende introduzir uma clarificação útil no procedimento.

Alteração 172
Nathalie Griesbeck

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado ou dos Estados de execução, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão utiliza qualquer meio que permita 

1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado ou dos Estados de execução, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão utiliza qualquer meio que permita 
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conservar registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado ou dos 
Estados de execução possa verificar a sua 
autenticidade.

conservar registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado ou dos
Estados de execução possa verificar a sua 
autenticidade. Todas as comunicações 
oficiais têm também de ser efectuadas de 
forma directa entre as referidas 
autoridades competentes.

Or. fr

Justificação

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.

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

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Importa ter em conta a adopção de 
medidas necessárias, como a possibilidade 
de a vítima solicitar informações na sua 
própria língua no Estado de execução, a 
fim de reduzir as dificuldades de 
comunicação no que diz respeito à 
compreensão das medidas de protecção 
por parte da vítima;

Or. en

Justificação

Muito provavelmente, as vítimas que pretendam mudar-se para outro Estado enfrentam 
problemas linguísticos no Estado de execução. É importante minorar este tipo de obstáculos 
para a vítima.
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Alteração 174
Barbara Matera

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Se a autoridade competente do Estado 
ou dos Estados de execução ou do Estado 
de emissão não for conhecida da 
autoridade competente do outro Estado, 
esta última autoridade procede a todas as 
inquirições pertinentes, inclusive através 
dos pontos de contacto da Rede Judiciária 
Europeia criada pela Acção 
Comum 98/428/JAI do Conselho, 
de 29 de Junho de 1998, que cria uma rede 
judiciária europeia, do membro nacional da 
Eurojust ou do sistema nacional de 
coordenação da Eurojust do seu Estado, a 
fim de obter as informações necessárias.

2. Se a autoridade competente do Estado de 
execução ou do Estado ou Estados de 
emissão não for conhecida da autoridade 
competente do outro Estado, esta última 
autoridade procede a todas as inquirições 
pertinentes, recorrendo à lista na posse do 
Secretário-Geral do Conselho e da 
Comissão, ou através dos pontos de 
contacto da Rede Judiciária Europeia 
criada pela Acção Comum 98/428/JAI do 
Conselho, de 29 de Junho de 1998, que cria 
uma rede judiciária europeia, do membro 
nacional da Eurojust ou do sistema 
nacional de coordenação da Eurojust do 
seu Estado, a fim de obter as informações 
necessárias.

Or. it

Alteração 175
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. Se uma autoridade do Estado de 
execução receber uma decisão europeia de 
protecção e não tiver competência para a 
reconhecer, deve transmitir oficiosamente a 
decisão à autoridade competente.

3. Se uma autoridade do Estado de 
execução receber uma decisão europeia de 
protecção e não tiver competência para a 
reconhecer, deve transmitir oficiosamente a 
decisão à autoridade competente,
comunicando o facto de imediato à 
autoridade competente do Estado de
emissão por qualquer meio que permita 
conservar registo escrito.
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Or. de

Justificação

A presente alteração pretende introduzir uma clarificação útil no procedimento.

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

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) Ao receber uma decisão europeia de 
protecção transmitida nos termos do artigo 
7.º, reconhecer essa decisão e tomar, 
quando adequado, todas as medidas que 
seriam aplicáveis nos termos da sua 
legislação nacional num caso semelhante, 
tendo em vista assegurar a protecção da 
pessoa protegida, a menos que decida 
invocar um dos motivos de recusa do 
reconhecimento referidos no artigo 9.º;

a) Ao receber uma decisão europeia de 
protecção transmitida nos termos do 
artigo 7.º, reconhecer imediatamente essa 
decisão e tomar todas as medidas 
correspondentes que garantam a 
salvaguarda constante da pessoa 
protegida nos termos da sua legislação 
nacional num caso semelhante, a menos 
que decida invocar um dos motivos de 
recusa do reconhecimento referidos no 
artigo 9.º; ao fazê-lo, as medidas 
adoptadas pela autoridade competente do 
Estado de execução corresponderão, tanto 
quanto possível, à medida de protecção 
emitida inicialmente;

Or. en

Alteração 177
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) Ao receber uma decisão europeia de 
protecção transmitida nos termos do artigo 
7.º, reconhecer essa decisão e tomar, 
quando adequado, todas as medidas que 
seriam aplicáveis nos termos da sua 

a) Ao receber uma decisão europeia de 
protecção transmitida nos termos do 
artigo 7.º, reconhecer essa decisão sem 
demora e tomar uma deliberação, 
adoptando as medidas que seriam 
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legislação nacional num caso semelhante, 
tendo em vista assegurar a protecção da 
pessoa protegida, a menos que decida 
invocar um dos motivos de recusa do 
reconhecimento referidos no artigo 9.º;

aplicáveis nos termos da sua legislação 
nacional num caso semelhante, tendo em 
vista assegurar a protecção da pessoa 
protegida, a menos que decida invocar um 
dos motivos de recusa do reconhecimento 
referidos no artigo 9.º; as medidas 
adoptadas e o nível de protecção 
proporcionado à pessoa protegida 
corresponderão, tanto quanto possível, no 
contexto das normas e dos princípios da 
legislação nacional do Estado de 
execução, à medida de protecção 
decretada no Estado de emissão;

Or. en

Justificação

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

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

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a-A) Informar a autoridade competente 
do Estado de emissão sobre os prazos 
fixados pela autoridade competente do 
Estado de execução para se dar por 
concluída a decisão europeia de 
protecção, a fim de evitar o respectivo não 
reconhecimento;

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

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) Informar a pessoa causadora de perigo, 
quando adequado, de quaisquer medidas 
tomadas no Estado de execução;

b) Informar a pessoa causadora de perigo, 
quando adequado, de quaisquer medidas 
tomadas no Estado de execução e evitar a 
divulgação de quaisquer dados que 
exponham a pessoa protegida, como, por 
exemplo, o seu endereço ou outros 
elementos de contacto, desde que tais 
dados não façam parte das obrigações ou 
proibições impostas como medida 
executória à pessoa causadora de perigo;

Or. en

Alteração 180
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) informar a pessoa causadora de 
perigo, a autoridade competente do 
Estado de emissão e a pessoa protegida 
das medidas tomadas em aplicação da 
alínea a), evitando, sempre que 
necessário, divulgar o endereço ou outros 
elementos de contacto da pessoa 
protegida, que a poderiam expor a 
determinados riscos;

Or. de

Justificação

O Estado de Direito e a protecção das vítimas pressupõem a tomada de uma tal medida. 
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Alteração 181
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) no caso de a autoridade competente 
do Estado de execução invocar qualquer 
uma das justificações de não 
reconhecimento previstas no artigo 9.º, a 
respectiva decisão será imediatamente 
comunicada ao Estado de emissão e à 
pessoa protegida, ou ao seu representante 
legal ou tutor, juntamente com uma 
explanação pormenorizada dos motivos 
invocados para o não reconhecimento;

Or. en

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

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-A) informar, sem demora, a pessoa 
protegida, sempre que, de acordo com a 
sua legislação nacional, tenha caducado a 
duração máxima das medidas adoptadas 
em execução da decisão europeia de 
protecção;

Or. en
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Alteração 183
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-B) informar de imediato a autoridade 
competente do Estado de emissão, por um 
meio que permita a conservação de um 
registo escrito, e fixar um prazo para o 
Estado em causa fornecer as informações 
em falta, caso entenda que as informações 
transmitidas em conjunto com a decisão 
europeia de protecção, nos termos do 
artigo 6.º, são incompletas;

Or. de

Justificação

O prazo destina-se a acelerar o procedimento.

Alteração 184
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b-B) Informar, sem demora, a pessoa 
protegida, sempre que, de acordo com a 
sua legislação nacional, tenha caducado a 
duração máxima das medidas adoptadas 
em execução da decisão europeia de 
protecção;

Or. en
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Alteração 185
Salvatore Iacolino

Projecto de directiva
Artigo 8.º – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

d-A) Tomar todas as medidas necessárias 
para garantir que a execução da decisão 
europeia de protecção abranja igualmente 
toda a família da pessoa protegida;

Or. it

Justificação

As salvaguardas aplicáveis à pessoa protegida têm também de ter na devida conta toda a 
unidade familiar e a concomitante necessidade de proteger o núcleo da família, mesmo que 
não formalmente reconhecido no que diz respeito a alguns dos filhos. 

Alteração 186
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa a autoridade 
competente do Estado de emissão e a 
pessoa protegida sobre as medidas 
adoptadas nos termos do presente artigo.

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração 5, de Manfred Weber.
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Alteração 187
Barbara Matera

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa a autoridade competente 
do Estado de emissão e a pessoa protegida 
sobre as medidas adoptadas nos termos do 
presente artigo.

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa imediatamente a pessoa 
causadora de perigo, a autoridade 
competente do Estado de emissão e a 
pessoa protegida sobre as medidas 
adoptadas nos termos do presente artigo, 
sem divulgar o endereço ou outros 
elementos de contacto da pessoa 
protegida.

Or. it

Alteração 188
Anna Maria Corazza Bildt

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa a autoridade competente 
do Estado de emissão e a pessoa protegida 
sobre as medidas adoptadas nos termos do 
presente artigo.

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa imediatamente a pessoa 
causadora de perigo, a autoridade 
competente do Estado de emissão e a 
pessoa protegida sobre as medidas 
adoptadas nos termos do presente artigo, 
sem divulgar, sempre que possível, o 
endereço ou outros elementos de contacto 
da pessoa protegida.

Or. en

Justificação

É absolutamente necessário que a pessoa causadora de perigo esteja ciente do que é que a 
medida de protecção contém. Se a decisão de restrição contiver a proibição de entrar na 
residência da pessoa protegida, a decisão adoptada tem de implicar o endereço da pessoa 
protegida. A pessoa causadora de perigo tem de ser informada da decisão, para poder saber 
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o que é que não está autorizada a fazer.

Alteração 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa a autoridade competente 
do Estado de emissão e a pessoa protegida 
sobre as medidas adoptadas nos termos do 
presente artigo.

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa imediatamente a pessoa 
causadora de perigo, a autoridade 
competente do Estado de emissão e a 
pessoa protegida sobre as medidas 
adoptadas nos termos do presente artigo, 
sem divulgar o endereço ou outros 
elementos de contacto da pessoa 
protegida. A pessoa causadora de perigo 
tem de dispor da oportunidade de 
contestar as medidas.

Or. en

Justificação

O projecto exige que se comunique à pessoa causadora de perigo os termos da nova decisão 
adoptada no Estado-Membro de execução, mas não permite que ela o conteste. É possível 
que o Estado-Membro de execução possa impor uma decisão incompatível com os direitos 
previstos na CEDH. Por exemplo, uma decisão espanhola pode dizer "não pode deslocar-se a 
Barcelona" e a decisão britânica pode dizer "não pode deslocar-se a Londres". Mas se a 
pessoa trabalha em Londres, isso seria demasiado abrangente e desproporcionado, uma vez 
que violaria o artigo 8.º da CEDH. A pessoa deve dispor da possibilidade de contestar ambas 
as medidas, e não apenas a primeira.
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Alteração 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projecto de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 8.º-A 

Prevenção, campanhas de informação e 
formação 

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas indispensáveis à prevenção da 
violência contra as pessoas.
2. Os Estados-Membros tomam medidas 
adequadas, tais como campanhas de 
informação e sensibilização e programas 
de investigação e educação, se necessário
em concertação com as organizações da 
sociedade civil, a fim de consciencializar a 
opinião pública para a existência da 
possibilidade de se emitir uma decisão 
europeia de protecção e de se reduzir o 
risco de que as pessoas se tornem vítimas 
da violência. As vítimas da violência 
devem ser incentivadas a denunciar os 
casos de assédio por que passaram, para 
que seja possível alcançar um adequado 
nível de protecção.
3. Os Estados-Membros promovem 
formações regulares destinadas às 
autoridades judiciais e a outras entidades 
competentes susceptíveis de entrarem em 
contacto com as vítimas e as potenciais 
vítimas, a fim de lhes permitir prestar a 
assistência adequada.

Or. en
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Alteração 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Projecto de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 8.º-A
Prevenção, campanhas de informação e 

formação
1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas indispensáveis à prevenção da 
violência contra as pessoas.
2. Os Estados-Membros tomam medidas 
adequadas, tais como campanhas de 
informação e sensibilização e programas 
de investigação e educação, incluindo 
medidas preventivas e de alerta 
relativamente à pessoa causadora de 
perigo, se necessário em concertação com 
as organizações da sociedade civil, a fim 
de consciencializar a opinião pública para 
a existência da possibilidade de se emitir 
uma decisão europeia de protecção e de se 
reduzir o risco de que as pessoas se 
tornem vítimas da violência.
3. Os Estados-Membros promovem 
formações regulares destinadas às 
autoridades judiciais e a outras entidades 
competentes susceptíveis de entrarem em 
contacto com as vítimas e as potenciais 
vítimas, a fim de lhes permitir prestar a 
assistência adequada.

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

Projecto de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 8.º-A
Prevenção, campanhas de informação e 

formação
1. Os Estados-Membros tomam medidas 
adequadas, tais como campanhas de 
informação e sensibilização e programas 
de investigação e educação, se necessário 
em concertação com as organizações da 
sociedade civil, a fim de consciencializar a 
opinião pública para a existência da 
possibilidade de se emitir uma decisão 
europeia de protecção e de se reduzir o 
risco de que as pessoas se tornem vítimas 
da violência.
2. Os Estados-Membros promovem 
formações regulares destinadas às 
autoridades judiciais e a outras entidades 
competentes susceptíveis de entrarem em 
contacto com as vítimas, a fim de lhes 
permitir prestar a assistência adequada.

Or. en

Justificação

Propomos a supressão da expressão "e as potenciais vítimas" na alteração 57 das relatoras, 
uma vez que ela não é definida e permite interpretações arbitrárias.
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Alteração 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Projecto de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 8.º-A

Prevenção, campanhas de informação e 
formação

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas indispensáveis à prevenção da 
violência contra as pessoas.
2. Os Estados-Membros tomam medidas 
adequadas, tais como campanhas de 
informação e sensibilização e programas 
de investigação e educação, incluindo 
medidas preventivas e de reabilitação dos 
agressores, se necessário em concertação 
com as organizações da sociedade civil, a 
fim de consciencializar a opinião pública 
para a existência da possibilidade de se 
emitir uma decisão europeia de protecção 
e de se reduzir o risco de que as pessoas se 
tornem vítimas da violência.
3. Os Estados-Membros promovem 
formações regulares destinadas às 
autoridades judiciais e a outras entidades 
competentes susceptíveis de entrarem em 
contacto com as vítimas, a fim de lhes 
permitir prestar a assistência adequada.
4. A Comissão e os Estados-Membros 
tomam providências que visem a 
introdução de um número telefónico 
grátis à escala comunitária para prestar 
informação e assistência às vítimas da 
violência relacionada com o género.

Or. es
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Alteração 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Devem ser especificadas as razões da 
recusa de reconhecimento de uma decisão 
europeia de protecção.

1. Devem ser especificadas as razões da 
recusa de reconhecimento de uma decisão 
europeia de protecção. A pessoa protegida 
tem de ser ouvida antes da recusa do 
reconhecimento.

Or. es

Alteração 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) a decisão europeia de protecção não está 
completa ou não foi completada dentro do
prazo estabelecido pela autoridade 
competente do Estado de execução;

a) A decisão europeia de protecção não 
está completa de forma inequívoca, foi 
devolvida por razões de carácter formal,
ou não foi completada dentro de um prazo 
razoável estabelecido pela autoridade 
competente do Estado de execução;

Or. es

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

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) a decisão europeia de protecção não está 
completa ou não foi completada dentro do
prazo estabelecido pela autoridade 

a) a decisão europeia de protecção não está 
completa e não foi completada dentro de 
um prazo razoável estabelecido pela 
autoridade competente do Estado de 
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competente do Estado de execução; execução;

Or. en

Alteração 197
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

d-A) A medida de protecção diz respeito a 
um acto que não constitui uma infracção 
penal nos termos da legislação do Estado 
de execução;

Or. de

Justificação

Não há qualquer obrigação de agir no caso de um comportamento que não seria passível de 
condenação do Estado de execução. 

Alteração 198
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

d-B) A legislação nacional do Estado de 
execução não prevê que sejam tomadas 
medidas de protecção no contexto do 
processo penal; 

Or. de
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Alteração 199
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d-C) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

d-C) O procedimento criminal interposto 
contra a pessoa causadora de perigo pelo 
acto ou comportamento relativamente ao 
qual a medida de protecção foi adoptada 
não se encontra prescrito nos termos da 
legislação do Estado de execução, sempre 
que esse acto ou comportamento caia sob 
a alçada da respectiva legislação 
nacional;

Or. de

Alteração 200
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d-D) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

d-D) A medida de protecção diz respeito a 
uma infracção penal que, ao abrigo da lei 
do Estado de execução, é considerada 
como tendo sido cometida, no todo ou na 
sua maior parte, no respectivo território;

Or. de
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Alteração 201
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. Sempre que a autoridade competente 
do Estado de execução recusar o 
reconhecimento de uma decisão europeia 
de protecção com base num dos 
fundamentos referidos nas alíneas a) e b) 
do n.º 2, comunica de imediato e "ex 
officio" às autoridades do Estado de 
emissão, à pessoa protegida, ou ao seu 
representante legal, guardião ou tutor, 
instruções claras e compreensíveis sobre o 
modo de procurar apoio jurídico ou de 
interpor recurso para contestar o 
indeferimento e, se for caso disso, 
informa a pessoa protegida da 
possibilidade de solicitar a aprovação de 
uma medida de protecção, em 
conformidade com a legislação nacional 
do Estado de execução.

Or. en

Justificação

Imediatamente após o indeferimento, deve ser comunicada uma solução jurídica, caso exista, 
às entidades emissoras e à pessoa protegida, antes de se instruir a pessoa protegida sobre as 
possibilidades de interposição de um novo processo judicial, no Estado de execução, contra a 
pessoa causadora de perigo. Este número foi colocado no artigo 9.º, devido ao facto de a sua 
aplicação ser uma consequência directa de uma recusa, tal como é definida no presente 
artigo.
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Alteração 202
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. Sempre que a autoridade competente 
do Estado de execução recusar o 
reconhecimento de uma decisão europeia 
de protecção com base num dos 
fundamentos referidos nas alíneas a) e b) 
do n.º 2, informa, se for caso disso, a 
pessoa protegida da possibilidade de 
requerer a adopção de uma medida de 
protecção penal ou cível conforme com a
respectiva legislação nacional.

Or. de

Justificação

Trata-se de uma disposição complementar destinada a reduzir o alcance das medidas de 
protecção ao abrigo do Direito penal.

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

Projecto de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 9.º-A

Pedido de revisão
A vítima que tenha visto negado o pedido 
de decisão europeia de protecção deve 
dispor da possibilidade de requerer uma 
revisão.

Or. en
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Alteração 204
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 9.º-A

Lei aplicável e competência no Estado de 
execução

1. A autorização competente do Estado de 
execução tem competência para adoptar e 
aplicar medidas nesse Estado, na 
sequência do reconhecimento de uma 
decisão europeia de protecção. A lei do 
Estado de execução é aplicável à adopção 
e aplicação da decisão prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, incluindo as normas relativas 
às possibilidades de recurso contra 
decisões adoptadas no Estado de execução 
sobre a decisão europeia de protecção. 
2. Em caso de violação de uma ou mais 
medidas adoptadas pela autoridade 
competente do Estado de execução na 
sequência do reconhecimento de uma 
decisão europeia de protecção, essa 
autoridade possui competências para: 
a) impor sanções penais e tomar qualquer 
outra iniciativa em consequência da 
violação de tais medidas, se este facto 
consubstanciar uma infracção penal nos 
termos da lei do Estado de execução; 
b) tomar quaisquer decisões não penais 
relativas à violação;
c) adoptar qualquer medida urgente e 
temporária para pôr termo à violação, na 
pendência de uma decisão subsequente do 
Estado de emissão, se for caso disso.

Or. de

Justificação

A presente alteração comporta disposições abrangentes e coerentes em matéria de 
competências e da legislação aplicável; é dada ênfase às competências do Estado de 
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execução.

Alteração 205
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) A renovação, revisão e retirada da 
medida de protecção;

a) A renovação, revisão, modificação, 
revogação e retirada da medida de 
protecção subjacente à decisão europeia 
de protecção e, consequentemente, da 
própria decisão europeia de protecção;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que a competência exclusiva concedida por este artigo 
se refere à medida de protecção original, e não a uma medida tomada pelo Estado de 
execução.

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

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. Se a vítima abandonar o Estado de 
execução e regressar ao Estado de 
emissão, o Estado de emissão continua a 
proporcionar-lhe as medidas de protecção 
inicialmente decretadas por esse mesmo 
Estado;

Or. en
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Alteração 207
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. Quando já tenha sido transferida para 
outro Estado-Membro uma sentença, na 
acepção do artigo 2.o da Decisão-Quadro 
2008/947/JAI do Conselho, ou uma 
decisão sobre medidas de controlo, na 
acepção do artigo 4.o da Decisão-Quadro 
2009/829/JAI do Conselho, as decisões 
subsequentes são tomadas em 
conformidade com as disposições 
aplicáveis constantes dessas decisões-
-quadro.

3. Quando já tenha sido transferida para 
outro Estado-Membro, ou é transferida 
após a emissão da decisão europeia de 
protecção, uma sentença, na acepção do 
artigo 2.º da Decisão-Quadro 2008/947/JAI 
do Conselho, ou uma decisão sobre 
medidas de controlo, na acepção do 
artigo 4.º da Decisão-Quadro 2009/829/JAI 
do Conselho, as decisões subsequentes são 
tomadas em conformidade com as 
disposições aplicáveis constantes dessas 
decisões-quadro.

Or. de

Alteração 208
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. A autoridade competente do Estado 
de emissão informa imediatamente a 
autoridade competente do Estado de 
execução de qualquer decisão tomada em 
conformidade com o n.º 1.

Or. de
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Alteração 209
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-B. Se a autoridade competente do 
Estado de emissão revogar ou retirar a 
decisão europeia de protecção em 
conformidade com a alínea a) do n.º 1, a 
autoridade competente no Estado de 
execução põe termo às medidas adoptadas 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 
8.º, assim que seja notificada pela 
autoridade competente do Estado de 
emissão.

Or. de

Alteração 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-C. Se a autoridade competente do 
Estado de emissão tiver modificado a 
decisão europeia de protecção em 
conformidade com a alínea a) do n.º 1, a 
autoridade competente do Estado de 
execução deve, consoante o caso:
a) alterar, nos termos do artigo 8.°, as 
medidas tomadas com base na decisão 
europeia de protecção;
b) recusar a aplicação da obrigação ou da 
proibição alterada, caso não se enquadre 
nos tipos de obrigações ou proibições 
referidas no artigo 4.º, não respeite os 
desejos da vítima ou seja incompatível 
com a Convenção Europeia do Direitos do 
Homem (CEDH), ou caso as informações 
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transmitidas com a decisão europeia de 
protecção, ao abrigo do artigo 6.º, forem 
incompletas e não tiverem sido 
completadas no prazo fixado pela 
autoridade competente do Estado de 
execução, em conformidade com o n.º 2-A 
do artigo 8.º.

Or. en

Justificação

O projecto permite que o Estado de emissão altere a decisão de protecção e obriga o Estado 
de execução a introduzir idêntica mudança. Embora a vítima decida no início do processo 
solicitar um DEP, não há qualquer garantia, porém, de que vá aceitar a versão revista. A 
vítima deverá dispor de uma opção neste ponto do processo (e o Estado de execução não 
deve ficar vinculado ao cumprimento de uma decisão que ela não quer e que pode ser 
contrária aos seus direitos, tal como se encontram consagrados na CEDH).

Alteração 211
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-C. Se a autoridade competente do 
Estado de emissão tiver modificado a 
decisão europeia de protecção em 
conformidade com a alínea a) do n.º 1, a 
autoridade competente do Estado de 
execução deve, consoante o caso:
a) alterar, nos termos do artigo 8.º, as 
medidas tomadas com base na decisão 
europeia de protecção; ou
b) recusar a aplicação da obrigação ou 
proibição alterada, caso não se enquadre 
nos tipos de obrigações ou proibições 
referidas no artigo 2.º, ou caso as 
informações transmitidas com a decisão 
europeia de protecção, em conformidade 
com o artigo 7.º, forem incompletas e não 
tiverem sido completadas no prazo fixado 
pela autoridade competente do Estado de 
execução, em conformidade com o n.º 2-A 
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do artigo 8.º.

Or. de

Alteração 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da iniciativa Alteração

A autoridade competente do Estado de 
execução pode revogar o reconhecimento 
de uma decisão europeia de protecção nos 
casos em que haja provas de que a pessoa 
protegida saiu definitivamente do Estado 
de execução.

1. A autoridade competente do Estado de 
execução pode fazer cessar as medidas 
adoptadas em execução de uma decisão 
europeia de protecção:

a) sempre que a vítima solicite a cessação 
da medida de protecção, ou caso a 
cessação da medida de protecção se 
afigure imprescindível para proteger os 
direitos de alguém ao abrigo da CEDH.

Or. en

Justificação

À semelhança do que acontece com a fundamentação da alteração anterior, a vítima pode 
mudar de ideias e deixar de querer beneficiar da decisão de protecção (por exemplo, pode 
reconciliar-se com o cônjuge e querer viver com ele de novo). O Estado de execução deve, 
por isso, ter a possibilidade de cancelar a decisão em tais circunstâncias.

Alteração 213
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 11

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 11.º
Motivos de revogação do reconhecimento 

de uma decisão europeia de protecção

Suprimido
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A autoridade competente do Estado de 
execução pode revogar o reconhecimento 
de uma decisão europeia de protecção nos 
casos em que haja provas de que a pessoa 
protegida saiu definitivamente do Estado 
de execução.

Or. de

Alteração 214
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 11-A (novo) 

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 11.º-A
Motivos de cessação das medidas 

adoptadas com base numa decisão 
europeia de protecção

1. A autoridade competente do Estado de 
execução pode cessar as medidas 
adoptadas em execução de uma decisão 
europeia de protecção:
a) sempre que existam indícios suficientes 
que provem que a pessoa protegida não 
reside, ou não permanece, no território do 
Estado de execução, ou o abandonou 
definitivamente;
b) sempre que, de acordo com a sua 
legislação nacional, tenha caducado a 
duração máxima das medidas adoptadas 
em execução da decisão europeia de 
protecção;
c) sempre que ocorra o caso referido na 
alínea b) do n.º 3-C do artigo 10.º;
d) sempre que seja transferida para o 
Estado de execução, após o 
reconhecimento da decisão europeia de 
protecção, uma sentença, na acepção do 
artigo 2.º da Decisão-Quadro 
2008/947/JAI do Conselho, ou uma 
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decisão sobre medidas de controlo, na 
acepção do artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2009/829/JAI do Conselho.
2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa imediatamente de tal 
decisão a autoridade competente do 
Estado de emissão e a pessoa protegida.
3. Antes de cessar as medidas em 
conformidade com a alínea b) do n.º 1, a 
autoridade competente do Estado de 
execução pode convidar a autoridade 
competente do Estado de emissão a 
facultar informações sobre se ainda é 
necessária a protecção prevista pela 
decisão europeia de protecção nas 
circunstâncias do caso concreto em 
apreço. A autoridade competente do 
Estado de emissão responde de imediato a 
esta solicitação.

Or. de

Justificação

A autoridade competente do Estado de execução passa a dispor de uma maior margem de 
manobra. Fica também assegurada a compatibilidade com outra legislação comunitária.

Alteração 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida sem demora.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser executada no prazo de 20 dias. A 
pessoa protegida deve ser informada da 
duração do período de execução.

Or. en
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Alteração 216
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida sem demora.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida no prazo máximo de 
quinze dias.

Or. es

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

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida sem demora.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser executada no prazo máximo de 20 
dias, dependendo da urgência de cada 
caso individual.

Or. en

Justificação

A Directiva destina-se também a ser aplicada em situações em que a pessoa protegida 
pretenda visitar outro país por um curto lapso de tempo, por um período até mesmo inferior a 
20 dias. Precisamos de garantir que os Estados-Membros sejam capazes de agir, se 
necessário, num caso de urgência, prevendo, não obstante, um limite de tempo explícito, para 
evitar atrasos.
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Alteração 218
Salvatore Iacolino

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida sem demora.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser executada sem demora e, seja qual for 
o caso, num prazo de quinze dias, sendo 
concedida à pessoa a proteger a 
necessária protecção durante o tempo que 
precede o respectivo deferimento.

Or. it

Alteração 219
Marina Yannakoudakis

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida sem demora.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida sem demora, com 
excepção dos casos de emergência, 
viagem ou morte.

Or. en

Justificação

É importante que as vítimas tenham a oportunidade de viajar e não fiquem limitadas nas suas 
actividades, se tiverem de efectuar uma viagem inesperada. 
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Alteração 220
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. As autoridades competentes 
comunicam às partes interessadas o 
deferimento ou indeferimento da decisão 
europeia de protecção no próprio dia em 
que a deliberação for tomada.

Or. es

Alteração 221
Manfred Weber

Projecto de directiva
Artigo 13

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Legislação aplicável

As decisões tomadas pela autoridade 
competente do Estado de execução ao 
abrigo da presente directiva regem-se pela 
respectiva legislação nacional.

Or. de

Alteração 222
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. As autoridades competentes 
procederão a um intercâmbio de dados 
para elaborar uma estatística europeia 
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que, no mínimo, deve incluir informações 
sobre o número de decisões emitidas, 
reconhecidas e indeferidas, os motivos 
que subjazem ao indeferimento, o tipo de 
medidas de protecção que são adoptadas, 
o número de pessoas causadoras de 
perigo e o impacto que a presente 
Directiva pode ter sobre a prevenção da 
delinquência e a predominância dos 
delitos que dão azo às decisões de 
protecção, especialmente os que atentam 
contra a liberdade sexual e os casos de 
violência perpetrada contra as mulheres. 
O Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género encarrega-se da elaboração 
dessas estatísticas e dos correspondentes 
indicadores e prepara igualmente, no 
prazo de dois anos a contar da data da 
entrada em vigor da presente Directiva, 
um estudo comparativo sobre o estatuto 
jurídico das medidas de protecção nos 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 223
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-B. Os Estados-Membros e a Comissão 
trabalharão em conjunto para pôr em 
marcha uma campanha de divulgação e 
formação a nível europeu sobre a 
existência e o alcance da decisão europeia 
de protecção. A campanha dirige-se em 
primeira instância à administração 
judicial, aos operadores jurídicos, às 
autoridades policiais e, em geral, a todos 
os serviços públicos, designadamente os 
serviços sociais, que estão em contacto 
com os problemas que as decisões de 
protecção visam prevenir. Serão 
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igualmente realizadas campanhas de 
sensibilização dirigidas ao público em 
geral.

Or. es

Alteração 224
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da iniciativa Alteração

A decisão europeia de protecção deve ser 
traduzida para a ou as línguas oficiais do 
Estado de execução.

A decisão europeia de protecção deve ser 
traduzida para a ou as línguas oficiais do 
Estado de execução e para a língua da 
preferência da pessoa protegida e/ou da 
pessoa causadora de perigo, no caso de 
qualquer delas residir em regiões ou 
territórios que possuam línguas oficiais 
legalmente reconhecidas diferentes das do 
Estado-Membro.

Or. es

Alteração 225
Norica Nicolai

Projecto de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da iniciativa Alteração

A decisão europeia de protecção deve ser 
traduzida para a ou as línguas oficiais do 
Estado de execução. Aquando da adopção 
da presente directiva ou em data posterior, 
qualquer Estado-Membro pode indicar, em 
declaração depositada junto do 
Secretariado-Geral do Conselho, que aceita 
a tradução para uma ou várias outras
línguas oficiais das instituições da União 
Europeia.

A decisão europeia de protecção deve ser 
traduzida para as línguas oficiais do Estado 
de execução, para as línguas oficiais do 
Estado de emissão e para a língua da 
pessoa protegida e do seu representante 
legal ou tutor, caso não se trate uma das 
línguas oficiais. Aquando da adopção da 
presente directiva ou em data posterior, 
qualquer Estado-Membro pode indicar, em 
declaração depositada junto do 
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Secretariado-Geral do Conselho, que aceita 
a tradução para as línguas oficiais das 
instituições da União Europeia, bem como 
para as línguas de quaisquer minorias 
significativas presentes em qualquer dos 
Estados.

Or. en

Alteração 226
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da iniciativa Alteração

A decisão europeia de protecção deve ser 
traduzida para a ou as línguas oficiais do 
Estado de execução.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser traduzida pela autoridade competente 
do Estado de emissão para a ou as línguas 
oficiais do Estado de execução.

Or. en

Justificação

Os documentos têm de ser traduzidos, antes de serem enviados às autoridades de execução. 
Os custos da DEP estão regulamentados pelo artigo 17.º e são cobertos pelo Estado de 
execução, excepto no caso das despesas incorridas no território do Estado emissor.

Alteração 227
Heidi Hautala

Projecto de directiva
Artigo 16 – parágrafo 2 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

 No caso de a pessoa protegida não 
entender cabalmente a língua ou as 
línguas oficiais do Estado de emissão ou 
do Estado de execução, as informações e 
os documentos fornecidos à pessoa 
protegida pelas autoridades competentes 
desse Estado ou Estados têm de ser 
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traduzidos para uma língua que ele ou ela 
possam entender correctamente.

Or. en

Justificação

A existência de uma tradução proficiente é importante para as pessoas protegidas. Embora 
as legislações nacionais e os direitos europeus em matéria de tradução sejam susceptíveis de 
proporcionar padrões mais elevados do que este, uma cláusula mínima continua a fazer todo 
o sentido neste contexto.

Alteração 228
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 17

Texto da iniciativa Alteração

Os encargos resultantes da aplicação da 
presente directiva devem ser suportados 
pelo Estado de execução, com excepção 
dos encargos incorridos exclusivamente no 
território do Estado de emissão.

Os encargos resultantes da aplicação da 
presente directiva devem ser suportados 
pelo Estado de execução, com excepção 
dos encargos incorridos exclusivamente no 
território do Estado de emissão. Em caso 
algum poderá uma pessoa abrangida por 
uma decisão de protecção ser obrigada a 
pagar os custos que vão para além dos 
normais encargos administrativos 
envolvidos na execução da decisão 
europeia de protecção. Essa pessoa não 
poderá também ser obrigada a dar início, 
no Estado de execução, aos 
procedimentos administrativos 
relacionados com a decisão.

Or. es
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Alteração 229
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. O Alto Representante da União para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança apresenta, no prazo de três 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente Directiva, um estudo sobre a 
viabilidade jurídica da celebração de 
acordos com países extracomunitários 
que fizessem com que a decisão europeia 
de protecção passasse a vigorar nos países 
abrangidos, estabelecendo de igual modo 
as prioridades e estratégias 
imprescindíveis à consecução desse 
objectivo.

Or. es

Alteração 230
Izaskun Bilbao Barandica

Projecto de directiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Até ….* , a Comissão deve elaborar um 
relatório com base na informação 
prestada pelos Estados-Membros por 
força do artigo 19.º, n.º 2.

1. A Comissão deve elaborar um relatório 
anual sobre o nível de observância das 
decisões de protecção, o qual será 
transmitido ao Parlamento Europeu, em 
conformidade com o disposto no n.º 3 do 
artigo 14.º e no n.º 2 do artigo 19.º.
Tomando os dados assim recolhidos como 
ponto de partida, a Comissão transmite ao 
Conselho, até ....*, um relatório, no qual 
avalia:

–––––––––––––––––
* JO, por favor, inserir a data: 4 anos após a data 
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de entrada em vigor da presente Directiva.

Or. es


