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Amendamentul 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Proiect de directivă
Referirea -1

Textul inițiativei Amendamentul

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană și, în special, articolul 3 
alineatul (2) al acestuia,

Or. en

Amendamentul 90
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Referirea -1 (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană și, în special, articolul 3 
alineatul (2) al acestuia,

Or. fr

Amendamentul 91
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Referirea -1 (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

având în vedere articolul 3 alineatul (2) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
care stipulează că Uniunea oferă 
„cetățenilor săi un spațiu de libertate, 
securitate și justiție, fără frontiere interne, 
în interiorul căruia este asigurată libera 



PE445.751v01-00 4/89 AM\824371RO.doc

RO

circulație a persoanelor, în corelare cu 
măsuri adecvate privind [...] prevenirea 
criminalității și combaterea acestui 
fenomen”;

Or. es

Justificare

Acest amendament conferă un temei juridic mai bun ordinului de protecție. Mecanismul de 
cooperare judiciară în materie penală descris la articolul 82 alineatul (1) reprezintă sursa 
multor discrepanțe de ordin tehnic întâlnite în cursul tratării ordinului. Un studiu efectuat de 
serviciile juridice ale Parlamentului European relevă că acest articol, în care se solicită 
respectarea și protejarea drepturilor fundamentale, ar constitui un temei mai bun pentru ca 
recunoașterea ordinelor de protecție să intre în vigoare imediat în toate statele membre. 

Amendamentul 92
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) articolul 3 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, prevede că 
„Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu 
de libertate, securitate și justiție, fără 
frontiere interne, în interiorul căruia este 
asigurată libera circulație a persoanelor, 
în corelare cu măsuri adecvate privind  
controlul la frontierele externe, dreptul de 
azil, imigrarea, precum și prevenirea 
criminalității și combaterea acestui 
fenomen”;

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

Proiect de directivă
Considerentul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Rezoluția Parlamentului European din 2 
februarie 2006 privind situația actuală a 
combaterii violenței împotriva femeilor și 
orice acțiune viitoare recomandă statelor 
membre să elaboreze o politică de 
„toleranță-zero” în ceea ce privește toate 
formele de violență împotriva femeilor și 
solicită statelor membre să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura o mai 
bună protecție și un sprijin mai bun 
pentru victimele efective sau potențiale.

(4) Rezoluția Parlamentului European din
26 noiembrie 2009 privind eliminarea
violenței împotriva femeilor1:

(a) care declară, făcând referire la 
Programul de acțiune al ONU adoptat la 
Beijing, că  violența împotriva femeilor 
este orice act de violență bazat pe criteriul 
genului, care are sau poate avea ca 
rezultat vătămări sau suferințe de natură 
fizică, sexuală sau psihică, inclusiv 
amenințările privind astfel de acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate;
(b) care declară, făcând referire la 
Programul de acțiune al ONU adoptat la 
Beijing, că  violența împotriva femeilor 
este o manifestare a relațiilor de putere  
dintotdeauna inegale dintre bărbați și
femei;
(c) solicită statelor membre să-și 
îmbunătățească legislația și politicile 
naționale pentru a combate toate formele 
de violență împotriva femeilor și să 
acționeze în vederea combaterii cauzelor 
violenței împotriva femeilor, nu în ultimul 
rând prin utilizarea de măsuri preventive 
și solicită Uniunii să garanteze dreptul la 
asistență și sprijin tuturor victimelor 
violenței. Rezoluția Parlamentului 
European din 10 februarie 2010 privind 
egalitatea între femei și bărbați în 
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Uniunea Europeană 20092 sprijină 
propunerile Președinției spaniole de a 
institui un ordin european de protecție 
pentru victime și a înființa o linie 
telefonică de asistență dedicată acestora, 
comună pentru întreaga Uniune 
Europeană.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.

Or. en

Amendamentul 94
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Considerentul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Rezoluția Parlamentului European din 2 
februarie 2006 privind situația actuală a 
combaterii violenței împotriva femeilor și 
orice acțiune viitoare recomandă statelor
membre să elaboreze o politică de
„toleranță-zero” în ceea ce privește toate 
formele de violență împotriva femeilor și
solicită statelor membre să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura o mai 
bună protecție și un sprijin mai bun 
pentru victimele efective sau potențiale.

(4) Rezoluția Parlamentului European din 2 
februarie 2006 privind  eliminarea
violenței împotriva femeilor îndeamnă 
statele membre să elaboreze planuri 
naționale cuprinzătoare de acțiune vizând 
eliminarea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor, inclusiv mutilarea 
genitală a femeilor, crimele „de onoare”, 
traficul de ființe umane și violența 
domestică și să ia măsuri concrete vizând 
transformarea în infracțiune penală a 
oricărui act de violență bazat pe criteriul 
genului.  Planurile naționale de acțiune 
ar trebui, de asemenea, să includă măsuri 
vizând stabilirea unei metode de colectare 
a statisticilor referitoare la actele de 
violență bazată pe criteriul genului.

Or. en
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Amendamentul 95
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Considerentul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) Rezoluția Parlamentului European din 2 
februarie 2006 privind situația actuală a 
combaterii violenței împotriva femeilor și 
orice acțiune viitoare recomandă statelor 
membre să elaboreze o politică de 
„toleranță-zero” în ceea ce privește toate 
formele de violență împotriva femeilor și 
solicită statelor membre să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura o mai 
bună protecție și un sprijin mai bun pentru 
victimele efective sau potențiale.

(4) Rezoluția Parlamentului European din 2 
februarie 2006 privind situația actuală a 
combaterii violenței împotriva femeilor și 
orice acțiune viitoare recomandă statelor 
membre să elaboreze o politică de 
„toleranță-zero” în ceea ce privește toate 
formele de violență împotriva femeilor și 
solicită statelor membre să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura o mai 
bună protecție și un sprijin mai bun pentru 
victimele efective sau potențiale, incluzând 
măsuri de prevenire a abuzurilor fizice și 
emoționale și a acțiunilor care aduc 
atingere demnității persoanelor care sunt 
amenințate, persecutate sau hărțuite într-
un fel sau altul.

Or. es

Amendamentul 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Proiect de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4a) În vederea stabilirii cauzelor violenței 
și a ameliorării protecției victimelor, este 
necesar să existe statistici și date 
comparabile privind violența la nivelul 
Uniunii. În acest scop, statele membre ar 
trebui să colecteze date referitoare la 
numărul de ordine europene de protecție 
solicitate, emise și aplicate, date 
referitoare la nerespectarea măsurilor de 
protecție adoptate, precum și informații 
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privind tipul de infracțiuni, de exemplu, 
violența domestică, căsătoriile forțate, 
mutilarea genitală a femeilor, violențe 
comise „în numele onoarei”, maltratarea 
persoanelor în vârstă, urmărirea, 
hărțuirea și alte forme de violență bazată 
pe gen. În plus, ar trebui incluse în 
colectarea de date și cele referitoare la 
victimele actelor de terorism și 
criminalității organizate, iar toate datele 
ar trebui defalcate pe genuri și transmise 
anual Comisiei și Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 97

Carmen Romero, Silvia Costa

Proiect de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4a) În vederea stabilirii cauzelor violenței 
și a ameliorării protecției victimelor, este 
necesar să existe statistici și date 
comparabile privind violența la nivelul 
Uniunii. În acest scop, statele membre ar 
trebui să colecteze date referitoare la 
numărul de ordine europene de protecție 
solicitate, emise și aplicate, date 
referitoare la nerespectarea măsurilor de 
protecție adoptate, precum și informații 
privind tipul de infracțiuni, de exemplu, 
violența domestică, căsătoriile forțate, 
mutilarea genitală a femeilor, violențe 
comise „în numele onoarei”, urmărirea, 
hărțuirea și alte forme de violență bazată 
pe gen. Ar trebui incluse în colectarea de 
date și cele referitoare la victimele actelor 
de terorism și criminalității organizate, iar 
toate datele ar trebui diferențiate pe 
criteriul de gen și transmise la Eurojust și 
Comisiei Europene. Comisia ar trebui să 
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utilizeze aceste date pentru a întocmi un 
raport anual, pe care să-l prezinte 
Parlamentului European și parlamentelor 
naționale. 

Or. es

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

Proiect de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(4a) Un european din patru cade victimă 
unei infracțiuni, 90% din ordinele de 
protecție sunt emise în cazuri de acte de 
violență bazată pe criterii de gen, iar peste 
10 000 de femei domiciliate în UE sunt 
protejate de ordine de protecție.

Or. en

Amendamentul 99

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

Proiect de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(6a) Sfera de acțiune a prezentei directive 
nu ar trebui să fie limitată doar la 
victimele actelor de violență pe criterii de 
gen, ci ar trebui să se aplice tuturor 
tipurilor de victime ale unei fapte sau  
unui comportament al unei alte persoane 
care ar putea, într-un fel sau altul, pune 
în pericol viața, integritatea, demnitatea 
sau libertatea personală a victimei. 
Măsurile propuse în prezenta directivă ar 
trebui să vizeze, de asemenea, prevenirea 
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oricărei forme de hărțuire, răpire, 
urmărire sau altă formă de constrângere 
indirectă. Acestea ar trebui, de asemenea, 
să aibă ca scop prevenirea comiterii unor 
noi acte infracționale și diminuarea 
consecințelor și efectelor celor anterioare.

Or. en

Justificare

Propunem eliminarea ultimei propoziții din amendamentul 5 al raportorului: „Prezenta 
directivă este concepută pentru a se aplica măsurilor de protecție luate în favoarea 
victimelor, sau a posibilelor victime, ale actelor infracționale”, datorită referirii la "posibila 
victimă”, care nu a fost definită și permite interpretări arbitrare.

Amendamentul 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(6a) Prezenta directivă se aplică măsurilor 
de protecție destinate să protejeze o 
persoană împotriva unei fapte sau a unui 
comportament al altei persoane care 
poate, în orice fel, să îi pună în pericol 
viața, integritatea și demnitatea fizică sau 
psihică, libertatea personală sau 
integritatea sexuală, de exemplu, prin 
prevenirea oricărei forme de hărțuire, 
precum și libertatea personală, de 
exemplu prin prevenirea răpirilor, a 
urmăririi și a altor forme de constrângere 
indirectă și au ca obiectiv să evite noi acte 
infracționale sau să diminueze 
consecințele celor anterioare. Este 
important să se sublinieze faptul că 
prezenta directivă se aplică măsurilor de 
protecție care vizează protejarea tuturor 
victimelor și nu numai a victimelor 
violenței bazate pe criterii de gen. 
Prezenta directivă este concepută pentru a 
se aplica măsurilor de protecție luate în 
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favoarea victimelor, sau a posibilelor 
victime, ale actelor infracționale. Există 
mai multe tipuri de acte de violență 
împotriva femeilor din statele membre, 
care pot fi diferențiate în funcție de 
tradiții culturale, origine etnică, 
mentalitate și situație socială.

Or. en

Amendamentul 101
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(6a) Prezenta directivă se aplică măsurilor 
de protecție destinate să protejeze o 
persoană împotriva unei fapte sau a unui 
comportament al altei persoane care 
poate, în orice fel, să îi pună în pericol 
viața, integritatea și demnitatea fizică sau 
psihică sau integritatea sexuală, de 
exemplu, prin prevenirea oricărei forme 
de hărțuire, precum și libertatea 
personală, de exemplu prin prevenirea 
răpirilor, a urmăririi și a altor forme de 
constrângere indirectă și au ca obiectiv să 
evite noi acte infracționale sau să 
diminueze consecințele celor anterioare. 
Este important să se sublinieze faptul că 
prezenta directivă se aplică măsurilor de 
protecție care vizează protejarea tuturor 
victimelor și nu numai a victimelor 
violenței bazate pe criterii de gen. 
Prezenta directivă este concepută pentru a 
se aplica măsurilor de protecție luate în 
favoarea victimelor unor acte 
infracționale sau a persoanelor 
identificate sau desemnate de autoritățile 
judiciare sau alte autorități echivalente ca 
posibile victime ale unor acte 
infracționale viitoare sau ale unor acțiuni 
vătămătoare comise împotriva acestora de 
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una sau mai multe persoane cunoscute 
care reprezintă un pericol.

Or. en

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

Proiect de directivă
Considerentul 6b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(6b) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să faciliteze emiterea unui 
ordin european de protecție menit să 
protejeze membrii de familie care trăiesc 
împreună cu victima, pentru care s-a emis 
deja un ordin european de protecție.

Or. en

Justificare

Imaginați-vă o situație în care pentru unicul membru al familiei victimei, pentru care s-a emis 
deja un ordin european de protecție, s-au luat măsuri de protecție împotriva aceluiași 
delincvent ca și pentru victimă. În cazul în care acest membru al familiei dorește să se mute 
împreună cu victima, autoritățile ar trebui să țină seama de relația acestuia cu victima, 
atunci când iau decizia de emitere a unui ordin european de protecție.

Amendamentul 103
Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Considerentul 7

Textul inițiativei Amendamentul

(7) Pentru a preveni săvârșirea unei noi 
infracțiuni împotriva victimei în statul de 
executare, statului respectiv ar trebui să i se 
asigure un temei juridic pentru 
recunoașterea deciziei adoptate anterior în 
statul emitent în favoarea victimei, 
evitându-se totodată necesitatea ca victima 

(7) Pentru a preveni săvârșirea unei noi 
infracțiuni împotriva victimei în statul de 
executare, statului respectiv ar trebui să i se 
asigure un temei juridic pentru 
recunoașterea deciziei adoptate anterior în 
statul emitent în favoarea victimei, 
evitându-se totodată necesitatea ca victima 
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să înceapă noi proceduri sau să furnizeze 
probe în statul de executare, ca și când 
statul emitent nu ar fi adoptat decizia 
respectivă.

să înceapă noi proceduri sau să furnizeze 
probe în statul de executare, ca și când 
statul emitent nu ar fi adoptat decizia 
respectivă. Cu toate acestea, trebuie 
recunoscut faptul că există diferențe între 
procedurile penale și procesele legislative 
din statele membre.

Or. en

Justificare

Statele membre au sisteme juridice diferite, iar acestea trebuie să fie în măsură să adapteze 
OEP într-un mod care este cel mai potrivit pentru sistemul juridic propriu.

Amendamentul 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(7a) La aplicarea prezentei directive, 
trebuie reamintit faptul că autoritățile 
publice au obligația să se asigure că 
cetățenii dispun de drepturile 
fundamentale pentru garantarea cărora 
ordinul european de protecție a fost 
conceput, că părțile în cauză nu ar trebui 
să fie împovărate cu costuri financiare 
suplimentare, că procedurile respective ar 
trebui simplificate cât mai mult posibil, 
precum și că amploarea efectelor acestor 
măsuri asupra persoanelor care se află în 
pericol și asupra persoanelor care 
reprezintă un pericol ar trebui să fie 
cunoscută.

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

Proiect de directivă
Considerentul 8

Textul inițiativei Amendamentul

(8) Prezenta directivă ar trebui pusă în 
aplicare și executată astfel încât persoana 
protejată să beneficieze de aceeași protecție 
sau de o protecție echivalentă în statul de 
executare ca cea de care ar fi beneficiat 
dacă măsura de protecție ar fi fost emisă ab 
initio în statul respectiv, evitându-se astfel 
orice discriminare.

(8) Prezenta directivă ar trebui pusă în 
aplicare și executată astfel încât persoana 
protejată să beneficieze de aceeași protecție 
sau de o protecție echivalentă în statul de 
executare ca cea de care ar fi beneficiat 
dacă măsura de protecție ar fi fost emisă ab 
initio în statul respectiv, evitându-se astfel 
orice discriminare. Statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru ca 
persoanei protejate să nu i se impună 
costuri financiare atunci când solicită 
emiterea unui ordin european de 
protecție.

Or. en

Justificare

Propunem eliminarea termenilor „potențial sau posibil” referitor la victimă, deoarece 
aceștia nu sunt definiți și permit interpretări arbitrare. (amendamentul 9 al raportorului).

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

Proiect de directivă
Considerentul 8

Textul inițiativei Amendamentul

(8) Prezenta directivă ar trebui pusă în 
aplicare și executată astfel încât persoana 
protejată să beneficieze de aceeași protecție 
sau de o protecție echivalentă în statul de 
executare ca cea de care ar fi beneficiat 
dacă măsura de protecție ar fi fost emisă ab 
initio în statul respectiv, evitându-se astfel 
orice discriminare.

(8) Prezenta directivă ar trebui pusă în 
aplicare și executată astfel încât persoana 
protejată să beneficieze de aceeași protecție 
sau de o protecție echivalentă în statul de 
executare ca cea de care ar fi beneficiat 
dacă măsura de protecție ar fi fost emisă ab 
initio în statul respectiv, evitându-se astfel 
orice discriminare. În acest sens, 
autoritatea competentă din statul de 
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executare va adopta, în conformitate cu 
legislația națională, orice măsuri adecvate 
care garantează  protecția continuă a 
persoanei protejate în statul de executare.  
Costurile financiare legate de emiterea 
ordinului european de protecție nu ar 
trebui să fie impuse persoanei protejate.

Or. en

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

Proiect de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(8a) Luând în considerare diferitele 
sisteme juridice din statele membre, pare 
oportun să se prevadă un înalt grad de 
flexibilitate în mecanismul de cooperare 
dintre statele membre în conformitate cu 
prezenta directivă. În urma primirii unui 
ordin european de protecție, statul de 
executare, având obligația generală de a 
acționa, ar trebui să fie în măsură să 
pună în aplicare acest ordin în modul cel 
mai potrivit în contextul propriului său 
sistem juridic. 

Or. en

Amendamentul 108
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(8a) Luând în considerare diferitele 
sisteme juridice din statele membre, pare 
oportun să se prevadă un înalt grad de 
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flexibilitate în mecanismul de cooperare 
dintre statele membre în conformitate cu 
prezenta directivă. În urma primirii unui 
ordin european de protecție, statul de 
executare, având obligația generală de a 
acționa, ar trebui să fie în măsură să 
pună în aplicare acest ordin în modul cel 
mai potrivit în contextul propriului său 
sistem juridic și să ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta același 
nivel de protecție, în temeiul legislației 
naționale, într-un caz similar, în scopul 
asigurării protecției persoanei protejate.
Acest lucru ar putea însemna că măsura 
adoptată în statul de executare este, din 
punct de vedere conceptual și juridic, 
independentă de măsura inițială de 
protecție luată în statul emitent în temeiul 
căreia a fost emis ordinul european de 
protecție respectiv.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 109
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(8a) Ar mai trebui să se ia în considerare 
și căile juridice de atac pentru persoanele 
protejate al căror ordin european de 
protecție, sau solicitarea de emitere a 
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acestuia, a fost refuzat(ă) de statul emitent 
sau de un stat de executare sau cărora le-
a fost refuzat, de facto, un nivel suficient 
de protecție în statul de executare datorită 
măsurilor insuficiente luate de acesta ca 
răspuns la ordinul european de protecție.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca persoana protejată să aibă la dispoziție căi juridice de atac pentru cazul în care 
autoritățile o privează de drepturile sale contrar dispozițiilor prezentei directive.

Amendamentul 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Proiect de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(8b) Atunci când implementează prezenta 
directivă, statele membre ar trebui să ia în 
considerare instituirea de proceduri care 
să permită audierea persoanei protejate și 
a persoanei care reprezintă un pericol, 
dacă este cazul,  înaintea recunoașterii și 
executării unui ordin european de 
protecție, precum și căi de atac împotriva 
deciziilor de a recunoaște și executa un 
ordin european de protecție.

Or. en

Amendamentul 111
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(8b) Autoritatea competentă a statului de 
executare ar trebui să notifice persoana 
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care reprezintă un pericol, autoritatea 
competentă a statului emitent și persoana 
protejată cu privire la orice măsură luată 
pe baza ordinului european de protecție. 
În notificarea adresată persoanei care 
reprezintă un pericol, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită faptului că este în 
interesul persoanei protejate ca adresa și 
alte detalii de contact ale sale să nu fie 
divulgate. Astfel de detalii ar trebui 
excluse din  notificare, cu condiția ca 
adresa sau alte detalii de contact să nu fie 
deja incluse în obligația sau interdicția 
impusă ca măsură de executare persoanei 
care reprezintă un pericol.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 112
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(8b) Pentru a asigura aplicarea fără 
probleme a prezentei directive în fiecare 
caz specific, autoritățile competente ale 
statului emitent și ale statului de 
executare ar trebui să își exercite 
competențele în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive, ținând 
seama de principiul ne bis in idem.
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Or. en

Justificare

Principiul ne bis in idem nu trebuie să fie omis în cursul elaborării prezentei directive. Cele 
mai dificile probleme  pe care le întâmpină prezenta directivă sunt cooperarea adecvată, 
exercitarea în comun a competențelor și evitarea eventualității ca o persoană să fie judecată 
de două ori pentru același act infracțional.

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

Proiect de directivă
Considerentul 10

Textul inițiativei Amendamentul

(10) După caz, ar trebui să fie posibilă 
utilizarea de mijloace electronice în 
vederea punerii în practică a măsurilor 
adoptate în aplicarea prezentei directive, în 
conformitate cu legislația și procedurile 
naționale.

(10) După caz, ar trebui să fie posibilă 
utilizarea de mijloace electronice în 
vederea punerii în practică a măsurilor 
adoptate în aplicarea prezentei directive, în 
conformitate cu legislația și procedurile 
naționale. Aceasta nu ar trebui să conducă 
la crearea unei baze de date incluzând 
toate persoanele protejate din Uniunea 
Europeană, pentru că acest lucru le-ar 
face și mai vulnerabile, dacă se ține 
seama de criminalitatea informatică.

Or. en

Amendamentul 114
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Considerentul 10

Textul inițiativei Amendamentul

(10) După caz, ar trebui să fie posibilă 
utilizarea de mijloace electronice în 
vederea punerii în practică a măsurilor 
adoptate în aplicarea prezentei directive, 
în conformitate cu legislația și procedurile 

(10) După caz, pentru îmbunătățirea 
nivelului de conformitate cu prezenta 
directivă, ar trebui utilizate toate 
mijloacele tehnice disponibile în vederea 
ameliorării protecției persoanelor expuse 
riscurilor, fără a aduce atingere legislației 
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naționale. și procedurilor aplicabile în fiecare stat 
membru, precum și legislației UE în 
domeniul protecției datelor. Mijloacele 
utilizate pot varia de la dispozitive 
telematice care facilitează urmărirea, 
protejarea și supravegherea persoanelor 
protejate sau a persoanelor care constituie 
un pericol, până la crearea de baze de 
date ale UE la Eurojust și Europol, care 
pot asista autoritățile competente în 
schimburile de informații necesare pentru 
realizarea obiectivelor prezentei directive.

Or. es

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

Proiect de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(10a) Statele membre ar trebui să acorde 
o atenție deosebită cazurilor în care sunt 
implicați copii și să ia măsurile necesare 
pentru ca acestora să li se acorde 
asistență, sprijin și protecție, în cooperare 
cu asociațiile naționale competente de 
protecție a copilului, ținându-se seama de 
interesele acestora.

Or. en

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

Proiect de directivă
Considerentul 10b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(10b) Statele membre ar trebui să acorde 
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o atenție deosebită cazurilor în care sunt 
implicate persoane cu dizabilități mentale 
și fizice și să țină seama de asistența 
medicală și psihologică necesară acordată 
de statele membre.

Or. en

Justificare

Trebuie acordată o atenție specială persoanelor cu dizabilități mentale și fizice care solicită 
emiterea unui ordin european de protecție.

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

Proiect de directivă
Considerentul 10c (nou) 

Textul inițiativei Amendamentul

(10c) Ținând seama de faptul că actele 
teroriste sunt comise de obicei la scară 
internațională de agresori neidentificați, 
atrag imediat atenția mass-mediei și 
inspiră o stare generală de teamă în 
societate, statele membre ar trebui să 
acorde o atenție deosebită victimelor 
actelor teroriste.

Or. en

Amendamentul 118
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(12a) Statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate precum organizarea de 
campanii de informare și sensibilizare, 
programe de cercetare și educative, atunci 
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când este cazul în cooperare cu 
organizațiile societății civile, menite să 
crească gradul de conștientizare cu privire 
la existența posibilității emiterii unui 
ordin european de protecție și la 
reducerea riscului ca persoanele să fie
victime ale unor violențe. Statele membre 
ar trebui să promoveze programe de 
formare periodică a autorităților judiciare 
și a altor autorități competente care pot 
intra în contact cu victimele reale și 
potențiale, pentru ca acestea să fie 
capabile să le ofere o asistență adecvată.

Or. en

Justificare

Ținând seama de faptul că au existat solicitări vizând adresarea de recomandări statelor 
membre de a-și informa și sensibiliza cetățenii cu privire la posibilitățile pe care le prezintă 
ordinul european de protecție, acestea au fost prezentate aici sub formă de considerent.

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

Proiect de directivă
Articolul -1 nou

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul -1

Obiectiv

Prezenta directivă stabilește normele care 
permit unei autorități judiciare sau 
echivalente dintr-un stat membru în care 
a fost instituită o măsură de protecție în 
vederea protejării unei persoane 
împotriva unei  infracțiuni penale sau a 
unui comportament jignitor sau 
amenințător al altei persoane care i-ar 
putea pune în pericol viața, integritatea, 
demnitatea și libertatea personală, să 
emită un ordin european de protecție care 
permite unei autorități competente dintr-
un alt stat membru să continue acordarea 
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protecției persoanei vizate pe teritoriul 
său.

Or. en

Justificare

Propunem eliminarea ultimei părți a alineatului datorită ambiguității sale, în special a 
termenilor „sau ar fi putut fi” și „în special” (amendamentul 24 al raportorului).

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

Proiect de directivă
Articolul -1 (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul -1

Obiectiv

Prezenta directivă stabilește normele care 
permit libera circulație efectivă a 
persoanelor în cadrul Uniunii, prin 
acordarea unei autorități judiciare sau 
echivalente dintr-un stat membru, în care 
a fost instituită o măsură de protecție în 
vederea protejării unei persoane 
împotriva unei infracțiuni penale comise 
de o altă persoană, a unui comportament 
jignitor sau amenințător ale acestei 
persoane, care ar putea pune în pericol 
viața, integritatea și demnitatea fizică sau 
psihică, libertatea personală sau 
integritatea sexuală ale celei dintâi, a 
permisiunii de a emite un ordin european 
de protecție care permite unei autorități 
competente dintr-un alt stat membru să 
continue acordarea protecției persoanei 
vizate pe teritoriul acelui stat membru, 
după săvârșirea unei fapte care a 
constituit sau ar fi putut constitui obiectul 
unei acțiuni într-o instanță care are 
competență, în special, în materie penală.
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Or. en

Amendamentul 121
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul -1 (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul -1

Obiectiv

Prezenta directivă stabilește normele care 
permit unei autorități judiciare sau 
echivalente dintr-un stat membru în care 
a fost instituită o măsură de protecție în 
vederea protejării unei persoane 
împotriva unei infracțiuni penale sau a 
unui comportament jignitor sau 
amenințător al altei persoane care i-ar 
putea pune în pericol viața, integritatea și 
demnitatea fizică sau psihică, libertatea 
personală sau integritatea sexuală, să 
emită un ordin european de protecție care 
permite unei autorități competente a unui 
alt stat membru să continue acordarea 
protecției persoanei vizate pe teritoriul 
acelui stat membru.

Or. en

Justificare

Prezentul articol definește obiectivul directivei. În unele state membre, multe măsuri de 
protecției sunt impuse în mod preventiv, în urma unei amenințări identificate sau a 
posibilității unei infracțiuni penale sau a altei încălcări viitoare. Trebuie menționat faptul că 
exprimarea propusă aici nu restrânge sfera de acțiune a OEP doar la măsurile de protecție 
care sunt luate în urma unei infracțiuni (penale) specificate.
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Amendamentul 122
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul -1 (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul -1

Obiectiv

Prezenta directivă stabilește normele care 
permit unei autorități judiciare sau 
echivalente dintr-un stat membru, în care 
a fost instituită o măsură de protecție sau 
în care există o presupunere justificată că 
o astfel de măsură va fi instituită  în 
vederea protejării unei persoane 
împotriva unei infracțiuni penale comise 
de o altă persoană, a unui comportament 
jignitor sau amenințător ale acestei 
persoane, care ar putea pune în pericol 
viața, integritatea și demnitatea fizică sau 
psihică, libertatea personală sau 
integritatea sexuală ale celei dintâi, să 
emită un ordin european de protecție care 
permite unei autorități competente dintr-
un alt stat membru să continue acordarea 
protecției persoanei vizate pe teritoriul 
acelui stat membru, după săvârșirea unei 
fapte care a constituit sau ar fi putut 
constitui obiectul unei acțiuni într-o 
instanță care are competență, în special, 
în materie penală.

Or. en

Justificare

Prin intermediul acestui amendament se va evita chestiunea includerii posibilelor victime ale 
activităților infracționale în sfera de acțiune a ordinului de protecție european. În această 
situație, ar trebui declanșate proceduri penale în decursul cărora, pe baza probelor strânse, 
se poate presupune în mod justificat că este posibil să fie instituită o măsură de protecție.
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Amendamentul 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul -1 (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul -1

Obiectiv

Prezenta directivă stabilește normele care 
permit unei autorități judiciare sau 
echivalente dintr-un stat membru în care 
a fost instituită o măsură de protecție în 
vederea protejării unei persoane 
împotriva unei infracțiuni penale a altei 
persoane care i-ar putea pune în pericol 
viața, libertatea personală sau integritatea 
sexuală, să emită un ordin european de 
protecție care permite unei autorități 
competente a unui alt stat membru să 
continue acordarea protecției persoanei 
vizate pe teritoriul acelui stat membru, cu 
condiția ca măsura de protecție să fi fost 
instituită în cadrul unor proceduri penale 
inițiate în urma comiterii unei infracțiuni 
penale.

Or. en

Amendamentul 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Proiect de directivă
Articolul -1 (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul -1

Obiectiv

Prezenta directivă stabilește normele care 
permit unei autorități judiciare sau 
echivalente dintr-un stat membru în care 
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a fost instituită o măsură de protecție în 
vederea protejării unei persoane 
împotriva unei infracțiuni penale a altei 
persoane care i-ar putea pune în pericol 
viața, libertatea personală sau integritatea 
sexuală, să emită un ordin european de 
protecție care permite unei autorități 
competente a unui alt stat membru să 
continue acordarea protecției persoanei 
vizate pe teritoriul acestui stat membru, cu 
condiția ca măsura de protecție să fi fost 
instituită în cadrul unor proceduri penale 
inițiate în urma comiterii unei infracțiuni 
penale.

Or. en

Amendamentul 125
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1)„ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie judiciară privind o 
măsură de protecție emisă de un stat 
membru și care are drept obiectiv 
facilitarea adoptării de către alt stat 
membru, după caz, a unei măsuri de 
protecție în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea garantării vieții, a 
integrității fizice și psihice, a libertății sau 
integrității sexuale a unei persoane.

(2)„ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie adoptată de o 
autoritate judiciară sau echivalentă a unui 
stat membru în legătură cu o măsură de 
protecție în temeiul căreia o autoritate 
judiciară sau echivalentă a altui stat 
membru adoptă orice măsuri adecvate, sau 
măsuri în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea continuării asigurării 
protecției persoanei vizate.

(devine articolul 1 alineatul 2)

Or. en

Justificare

Am schimbat ordinea celor două definiții pentru a ne putea concentra mai bine pe diferența 
între o măsură de protecție și un OEP; în mod similar, am eliminat repetarea listei bunurilor 
protejate pentru a ajuta cititorul să se concentreze pe diferența menționată anterior. O 
măsură de protecție este concepută să protejeze persoana în mod direct, în timp ce ordinul 
european de protecție este conceput să extindă sfera geografică de protecție asigurată de 
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măsurile de protecție. Am adăugat pluralul „sau măsuri”.

Amendamentul 126
Stanimir Ilchev

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) „ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie judiciară privind o 
măsură de protecție emisă de un stat 
membru și care are drept obiectiv 
facilitarea adoptării de către alt stat 
membru, după caz, a unei măsuri de 
protecție în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea garantării vieții, a 
integrității fizice și psihice, a libertății sau 
integrității sexuale a unei persoane.

(1) „ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie adoptată de o 
autoritate judiciară sau echivalentă a unui 
stat membru în legătură cu o măsură de 
protecție adoptată sau care este posibil să 
fie adoptată în conformitate cu condițiile 
din prezentul articol, în temeiul căreia o 
autoritate judiciară sau echivalentă a 
altui stat membru adoptă orice măsură 
adecvată în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea continuării asigurării 
protecției persoanei protejate.

Or. en

Justificare

Amendament care clarifică și completează amendamentul anterior.

Amendamentul 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) „ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie judiciară privind o 
măsură de protecție emisă de un stat 
membru și care are drept obiectiv 
facilitarea adoptării de către alt stat 
membru, după caz, a unei măsuri de 
protecție în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea garantării vieții, a 

(1) „ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie judiciară privind o 
măsură de protecție emisă de un stat 
membru în cadrul unor proceduri penale 
declanșate în urma comiterii unei 
infracțiuni penale și care are drept 
obiectiv facilitarea adoptării de către alt 
stat membru, după caz, a unei măsuri de 
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integrității fizice și psihice, a libertății sau 
integrității sexuale a unei persoane.

protecție în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea garantării vieții, a 
integrității fizice și psihice, a libertății sau 
integrității sexuale a unei persoane.

Or. en

Justificare

Sfera de competență a inițiativei ar trebui să fie restrânsă la dreptul penal în conformitate cu 
articolul 76 litera (b) din TFUE privind dreptul de inițiativă al statelor membre și articolul 
82 alineatul (1) litera (a) din TFUE.

Amendamentul 128
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) „ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie judiciară privind o 
măsură de protecție emisă de un stat 
membru și care are drept obiectiv 
facilitarea adoptării de către alt stat 
membru, după caz, a unei măsuri de 
protecție în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea garantării vieții, a 
integrității fizice și psihice, a libertății sau 
integrității sexuale a unei persoane.

(1) „ordinul european de protecție” 
înseamnă o decizie judiciară privind o 
măsură de protecție emisă de un stat 
membru și care are drept obiectiv 
facilitarea adoptării de către alt stat 
membru, după caz, a unei măsuri de 
protecție în temeiul propriei sale legislații 
naționale, în vederea garantării vieții, a 
integrității fizice și psihice, a libertății, 
demnității sau integrității sexuale a unei 
persoane.

Or. es

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

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie adoptată de o autoritate 

(2) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie adoptată în statul emitent în 
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competentă a unui stat membru prin care 
se impun unei persoane care reprezintă un 
pericol una sau mai multe obligații sau 
interdicții, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2), cu condiția ca 
nerespectarea acestor obligații sau 
interdicții să constituie o infracțiune în 
temeiul legislației statului membru în 
cauză sau să facă altfel obiectul unei 
pedepse privative de libertate în statul 
membru respectiv;

conformitate cu legislația și procedurile 
sale interne prin care se impun unei sau 
unor persoane care reprezintă sau pot 
reprezenta un pericol una sau mai multe 
obligații sau interdicții, astfel cum se 
prevede la articolul 2 alineatul (2), în 
vederea protejării persoanei în cauză 
împotriva unei infracțiuni care i-ar putea 
pune în pericol viața, integritatea și 
demnitatea fizică sau psihică, libertatea 
personală sau integritatea sexuală;

Or. en

Justificare

Propunem eliminarea cuvântului „penală” înainte de „infracțiune” în ultima parte a 
alineatului propus de raportori în amendamentul 26, deoarece referirea la o „infracțiune 
penală” ar putea avea ca rezultat inaplicabilitatea măsurii în unele state membre.

Amendamentul 130
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul inițiativei Amendamentul

(2)„măsură de protecție” înseamnă o 
decizie adoptată de o autoritate 
competentă a unui stat membru prin care 
se impun unei persoane care reprezintă un 
pericol una sau mai multe obligații sau 
interdicții, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2), cu condiția ca 
nerespectarea acestor obligații sau 
interdicții să constituie o infracțiune în 
temeiul legislației statului membru în 
cauză sau să facă altfel obiectul unei 
pedepse privative de libertate în statul 
membru respectiv;

(1) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie adoptată în statul emitent în 
conformitate cu legislația și procedurile 
sale interne prin care se impun unei sau 
unor persoane care reprezintă un pericol 
una sau mai multe obligații sau interdicții, 
astfel cum se prevede la articolul 2 
alineatul (2), în vederea protejării 
persoanei în cauză împotriva unei 
infracțiuni care i-ar putea pune în pericol 
integritatea fizică sau psihică, demnitatea, 
viața privată, libertatea personală sau 
integritatea sexuală;

(devine articolul 1 – alineatul 1)

Or. en
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Justificare

Am schimbat ordinea celor două definiții pentru a ne putea concentra mai bine pe diferența 
între o măsură de protecție și un OEP. În acest amendament, viața privată este adăugată 
listei bunurilor protejate.

Amendamentul 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2)„măsură de protecție” înseamnă o 
decizie adoptată de o autoritate 
competentă a unui stat membru prin care 
se impun unei persoane care reprezintă un 
pericol una sau mai multe obligații sau 
interdicții, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2), cu condiția ca 
nerespectarea acestor obligații sau 
interdicții să constituie o infracțiune în 
temeiul legislației statului membru în 
cauză sau să facă altfel obiectul unei 
pedepse privative de libertate în statul 
membru respectiv;

(2) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie, adoptată în statul emitent în 
cadrul unor proceduri penale, prin care se 
impun unei persoane care reprezintă un 
pericol una sau mai multe dintre obligațiile
sau interdicțiile menționate la articolul 2 
alineatul (2) ), în vederea protejării 
persoanei în cauză împotriva unei 
infracțiuni care i-ar putea pune în pericol 
acesteia din urmă viața, integritatea fizică 
sau psihică, libertatea personală sau 
integritatea sexuală;

Or. en

Amendamentul 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie adoptată de o autoritate 
competentă a unui stat membru prin care 
se impun unei persoane care reprezintă un 
pericol una sau mai multe obligații sau 
interdicții, astfel cum se prevede la 
articolul 2 alineatul (2), cu condiția ca 

(2) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie, adoptată în statul emitent în 
cadrul unor proceduri penale, prin care se 
impun unei persoane care reprezintă un 
pericol una sau mai multe dintre obligațiile
sau interdicțiile menționate la articolul 2 
alineatul (2), în vederea protejării 
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nerespectarea acestor obligații sau 
interdicții să constituie o infracțiune în 
temeiul legislației statului membru în 
cauză sau să facă altfel obiectul unei 
pedepse privative de libertate în statul 
membru respectiv;

persoanei în cauză împotriva unei 
infracțiuni care i-ar putea pune în pericol 
acesteia din urmă viața, integritatea fizică 
sau psihică, libertatea personală sau 
integritatea sexuală;

Or. en

Amendamentul 133
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie adoptată de o autoritate competentă 
a unui stat membru prin care se impun unei 
persoane care reprezintă un pericol una sau 
mai multe obligații sau interdicții, astfel 
cum se prevede la articolul 2 alineatul (2), 
cu condiția ca nerespectarea acestor 
obligații sau interdicții să constituie o 
infracțiune în temeiul legislației statului 
membru în cauză sau să facă altfel 
obiectul unei pedepse privative de libertate 
în statul membru respectiv;

(2) „măsură de protecție” înseamnă o 
decizie, adoptată de autoritatea competentă 
a unui stat membru, în cadrul unor 
proceduri penale declanșate în urma 
comiterii unei infracțiuni penale de către 
o persoană care reprezintă un pericol,
prin care se impun persoanei care 
reprezintă un pericol una sau mai multe 
dintre obligațiile sau interdicțiile
menționate la articolul 2 alineatul (2), în 
vederea garantării vieții, a integrității 
fizice sau psihice, a libertății sau 
integrității sexuale a unei persoane  
protejate;

Or. de

Justificare

Ordinul european de protecție ar trebui să cuprindă numai măsuri care țin de dreptul penal.
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Amendamentul 134
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 1 – alineatul 4

Textul inițiativei Amendamentul

(4) „persoană care reprezintă un pericol” 
înseamnă o persoană căreia i-au fost 
impuse una sau mai multe din obligațiile 
sau interdicțiile menționate la articolul 2 
alineatul (2);

(4) „persoană care reprezintă un pericol” 
înseamnă o persoană fizică căreia i-au fost 
impuse una sau mai multe din obligațiile 
sau interdicțiile menționate la articolul 2 
alineatul (2), sau organizații care pun în 
pericol siguranța sau demnitatea 
persoanelor pentru care s-au emis ordine 
de protecție;

Or. es

Justificare

Există cazuri în care originea precisă a amenințărilor este neclară, însă pericolul pe care îl 
reprezintă pentru persoane pe întreg teritoriul Uniunii Europene este același. Crima 
organizată reprezintă un astfel de caz.

Amendamentul 135
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 2 –alineatul 2 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) obligația de a nu se deplasa în anumite 
localități, locuri sau zone definite în care 
își are reședința persoana protejată sau pe 
care aceasta le vizitează;

(a) interdicția de a se deplasa în anumite 
localități, locuri sau zone definite în care 
își are reședința, lucrează sau studiază
persoana protejată sau pe care aceasta le 
vizitează;

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

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) obligația de a nu se deplasa în anumite
localități, locuri sau zone definite în care 
își are reședința persoana protejată sau pe 
care aceasta le vizitează;

(a) interdicția de a se deplasa în 
localitățile, locurile sau zonele definite în 
care își are reședința sau lucrează persoana 
protejată sau pe care aceasta le vizitează;

Or. en

Justificare

Propunem înlocuirea, în amendamentul 31 al raportorilor, a  termenului „oricare” prin 
articolul hotărât, deoarece „oricare” nu este adecvat, ținând seama de faptul că „localitățile, 
locurile sau zonele definite” sunt menționate în ordine. 

Amendamentul 137
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul inițiativei Amendamentul

(d) obligația de a evita contactul cu 
persoana protejată; sau

(d) obligația de a evita contactul sub orice 
formă cu persoana protejată, inclusiv prin 
telefon, poștă electronică sau obișnuită, 
fax sau orice alte mijloace; sau

Or. de

Justificare

Aduce mai multă precizie și claritate.
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Amendamentul 138
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul inițiativei Amendamentul

(d) obligația de a evita contactul cu
persoana protejată; sau

(d) interdicția de a contacta persoana 
protejată prin orice mijloc, inclusiv prin 
email, telefon, fax sau scrisori; sau

Or. en

Amendamentul 139
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul inițiativei Amendamentul

d) obligația de a evita contactul cu
persoana protejată;

(d) interdicția de a contacta persoana 
protejată, fie personal, fie prin mesaje 
transmise pe hârtie, prin suporturi media 
de stocare sau prin telefon, mijloace 
electronice sau telematice;

Or. es

Amendamentul 140
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul inițiativei Amendamentul

(d) obligația de a evita contactul cu 
persoana protejată; sau

(d) interdicția sau reglementarea 
contactului sub orice formă, sau sub 
forme specificate, cu persoana protejată, 
inclusiv prin telefon, poștă electronică sau 
obișnuită, fax, prin intermediul altor 
persoane sau alte mijloace; sau
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Or. en

Amendamentul 141
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ea) orice tip de restricție aplicabilă 
persoanei care reprezintă un pericol, cu 
privire la modalitățile de contact, tutela, 
vizitele sau alte situații care afectează 
minorii.

Or. es

Amendamentul 142
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ea) orice obligație sau interdicție 
echivalentă sau specificată impusă 
persoanei care reprezintă un pericol în 
vederea protejării siguranței unei anumite 
persoane protejate împotriva acțiunilor 
persoanei care reprezintă un pericol 
menționată anterior.

Or. en

Justificare

Acest amendament pune accentul pe echivalență, pentru a crea o corelație cu lista 
precedentă. Acesta stabilește condițiile minime care necesită:  1) o obligație specificată 
privind 2) o persoană 3) în vederea protejării 4) unei alte persoane 5) de această persoană.
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Amendamentul 143
Barbara Matera

Proiect de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Fiecare stat membru informează 
Secretariatul General al Consiliului cu 
privire la autoritatea sau autoritățile 
judiciare care, în temeiul legislației sale 
naționale, sunt competente să emită un 
ordin european de protecție și să 
recunoască un astfel de ordin, în 
conformitate cu prezenta directivă, atunci 
când respectivul stat membru acționează 
în calitate de stat emitent sau de stat de 
executare.

(1) Fiecare stat membru informează, la 
adoptarea prezentei directive, Secretariatul 
General al Consiliului și Comisia cu 
privire la autoritatea sau autoritățile 
judiciare care, în temeiul legislației sale 
naționale, sunt competente să emită un 
ordin european de protecție și să 
recunoască un astfel de ordin, în 
conformitate cu prezenta directivă.
Lista rezultată se pune la dispoziția 
tuturor statelor membre, care trebuie să 
comunice orice modificare adusă acesteia.

Or. it

Amendamentul 144
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Fiecare stat membru informează 
Secretariatul General al Consiliului cu 
privire la autoritatea sau autoritățile 
judiciare care, în temeiul legislației sale 
naționale, sunt competente să emită un 
ordin european de protecție și să 
recunoască un astfel de ordin, în 
conformitate cu prezenta directivă, atunci 
când respectivul stat membru acționează în 
calitate de stat emitent sau de stat de 
executare.

(1) Fiecare stat membru informează 
Secretariatul General al Consiliului și 
Comisia cu privire la autoritatea judiciară 
sau autoritățile echivalente care, în temeiul 
legislației sale naționale, sunt competente 
să emită un ordin european de protecție și 
să recunoască un astfel de ordin, în 
conformitate cu prezenta directivă, atunci 
când respectivul stat membru acționează în 
calitate de stat emitent sau de stat de 
executare.

Or. en
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Justificare

În unele state membre autorități cu competențe similare autorităților judiciare se ocupă de 
chestiunile privind măsurile de protecție. Prin urmare, sugerez ca și autorităților echivalente 
să li se permită să acționeze în calitate de autorități competente în conformitate cu prezenta 
directivă.

Amendamentul 145
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot desemna alte autorități 
decât cele judiciare drept autorități 
competente pentru luarea deciziilor în 
temeiul prezentei directive, cu condiția ca 
aceste autorități să aibă competența de a 
lua decizii de natură similară în 
conformitate cu procedurile și normele de 
drept intern.

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Statele membre care decid să 
desemneze alte autorități decât cele 
judiciare informează imediat Consiliul și 
Comisia cu privire la decizia menționată 
anterior și prezintă acestor instituții un 
raport de evaluare cuprinzător privind 
competențele autorității respective, astfel 
încât să poată fi stabilite capacitățile 
judiciare care îi permit acesteia să pună 
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în aplicare cerințele prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 147
Salvatore Iacolino

Proiect de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3a) În scopul creșterii nivelului de 
protecție oferit, ar trebui înființat un 
registru european al victimelor, la care să 
se permită accesul doar autorităților 
judiciare ale statelor membre, Eurojust și 
Europol. Datele și informațiile colectate și 
păstrate în acest registru vor putea fi 
utilizate în vederea acordării unei mai 
bune protecții victimelor și vor fi utile în 
elaborarea activităților de prevenire. 
Comisia prezintă datele și informațiile 
menționate în acest articol la primirea 
unei solicitări justificate în mod 
corespunzător din partea autorităților 
competente din statele membre.

Or. it

Justificare

Existența unui registru european va însemna că persoanele care necesită protecție pot fi 
identificate rapid, fără a utiliza alte căi. Informația cuprinsă în registru, la care vor putea 
avea acces doar organele competente, va furniza, de asemenea, date pentru evaluările 
științifice și statistice care pot fi utilizate în strategiile pe termen lung privind fiecare 
categorie de infracțiuni.
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Amendamentul 148
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 4a
Registrul european al ordinelor de

protecție, al persoanelor protejate și al 
persoanelor care reprezintă un pericol

(1) Autoritățile competente din statele 
membre creează, prin intermediul unor 
organisme precum Eurojust sau Europol, 
baze de date la nivel european în 
domeniul judiciar și cel de aplicare a 
legii, unicul scop fiind garantarea 
faptului că autoritățile menționate au la 
dispoziție instrumente care să le permită 
să realizeze obiectivele prezentei directive. 
Aceste registre sunt conforme legislațiilor 
naționale și legislației UE în materie de 
protecția datelor și sunt prevăzute cu un 
nivel maxim de securitate și 
confidențialitate.  
(2) Se înființează un registru de ordine 
europene de protecție, care va include cel 
puțin numele și locul de reședință al 
persoanelor protejate, numele statului 
emitent, de executare și de supraveghere 
al ordinului, detalii cu privire la măsurile 
de protecție respective și numele 
persoanelor responsabile în mod 
nemijlocit de aplicarea acestor măsuri.
(3) Se înființează un registru al 
persoanelor care reprezintă un pericol 
care va include numele și locul de 
reședință al acestora, detalii privind 
restricțiile pe care trebuie să le respecte, 
precum și hotărârile judecătorești 
aferente. 
(4) Autoritățile competente desemnate de 
fiecare stat membru instituie o procedură 
prin care informațiile sunt transmise în 
mod prompt atunci când un nou caz este 
înregistrat în aceste registre, iar 



AM\824371RO.doc 41/89 PE445.751v01-00

RO

persoanele protejate, persoanele care 
reprezintă un pericol și serviciile 
judiciare, de aplicare a legii și 
administrative responsabile cu punerea în 
aplicare a măsurilor de protecție în statul 
de executare sunt înștiințate fără 
întârziere.
5. Notificările se trimit persoanelor 
protejate și persoanelor care reprezintă un 
pericol pentru ca ambele părți să fie 
informate cu privire la întreaga gamă de 
măsuri de protecție și restricții care le 
afectează, pentru ca acestea să-și poată 
exercita dreptul la o cale de atac, dreptul 
de a fi audiate sau orice alt drept aplicabil 
situației acestora, în conformitate cu 
legislația în materie de protecția datelor. 

Or. es

Amendamentul 149
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Pe baza unei măsuri de protecție 
adoptate în statul emitent, o autoritate 
judiciară a statului respectiv sau altă 
autoritate competentă menționată la 
articolul 4 alineatul (2) poate, numai la 
cererea persoanei protejate, să emită un 
ordin european de protecție, după 
verificarea faptului că măsura de protecție 
respectă toate cerințele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1).

(1) Pe baza unei măsuri de protecție 
adoptate în statul emitent, se poate emite 
un ordin european de protecție atunci 
când o persoană protejată decide să-și 
stabilească reședința sau își are deja 
reședința în alt stat membru sau atunci 
când persoana respectivă decide să 
locuiască sau locuiește deja pe teritoriul 
altui stat membru. O autoritate judiciară 
sau echivalentă a statului emitent poate 
emite un ordin european de protecție numai 
la cererea persoanei protejate sau a 
reprezentantului său legal, a curatorului 
sau tutorelui acesteia și după verificarea 
faptului că măsura de protecție respectă 
toate cerințele prevăzute la articolul 2 
alineatul (2).
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Or. fr

Justificare

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.

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

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Pe baza unei măsuri de protecție 
adoptate în statul emitent, o autoritate 
judiciară a statului respectiv sau altă 
autoritate competentă menționată la 
articolul 4 alineatul (2) poate, numai la 
cererea persoanei protejate, să emită un 
ordin european de protecție, după 
verificarea faptului că măsura de protecție 
respectă toate cerințele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1).

(1) Pe baza unei măsuri de protecție 
adoptate în statul emitent, o autoritate 
judiciară a statului respectiv sau altă 
autoritate competentă menționată la 
articolul 4 alineatul (2) poate, numai la 
cererea persoanei protejate, a 
reprezentantului său legal, a curatorului 
sau tutorelui acesteia, indiferent dacă 
persoana protejată și-a stabilit sau nu, 
deja, reședința în acel stat membru, să 
emită un ordin european de protecție, după 
verificarea faptului că măsura de protecție 
respectă toate cerințele prevăzute la 
articolul 2 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 151
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)
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Textul inițiativei Amendamentul

(1a) În cazul în care au fost îndeplinite 
cerințele menționate la articolul 2 
alineatul (2), autoritatea competentă 
poate refuza să emită un ordin european 
de protecție doar dacă solicitarea este, în 
mod evident și fără îndoială nefondată și, 
prin urmare, în mod clar, nejustificată 
pentru protecția persoanei protejate 
atunci când se iau în considerare, printre 
altele, perioada sau perioadele pentru 
care persoana protejată intenționează să 
locuiască în statul de executare și 
gravitatea necesității protecției. 

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 152
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1b) O autoritate competentă care refuză 
să emită un ordin european de protecție 
trebuie să ofere imediat și ex officio 
persoanei protejate sau reprezentantului 
său legal, curatorului ori tutorelui 
indicații clare și inteligibile cu privire la 



PE445.751v01-00 44/89 AM\824371RO.doc

RO

modul în care poate recurge la o cale de 
atac sau face apel împotriva acestui refuz.

Or. en

Justificare

Dacă autoritatea are putere discreționară de decizie, solicitantul trebuie să aibă posibilitatea 
de a recurge la o cale de atac.

Amendamentul 153
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Persoana protejată sau reprezentantul 
său legal poate formula o cerere de emitere 
a unui ordin european de protecție adresată 
fie autorității competente a statului emitent 
fie autorității competente a statului de 
executare.

(2) Persoana protejată, reprezentantul său 
legal, curatorul sau tutorele, pot formula o 
cerere de emitere a unui ordin european de 
protecție adresată fie autorității competente 
a statului emitent fie autorității competente 
a statului de executare. 

Dacă o astfel de cerere este depusă în statul 
de executare, autoritatea competentă va 
transfera această cerere cât mai curând cu 
putință autorității competente din statul 
membru emitent, după caz, pentru a emite
ordinul european de protecție.

Dacă o astfel de cerere este depusă în statul 
de executare, autoritatea competentă 
transferă fără întârziere această cerere 
autorității competente din statul membru 
emitent, pentru ca aceasta să emită ordinul 
european de protecție.

Or. en

Justificare

Articolul se referă la prima etapă a procedurii, și anume solicitarea emiterii unui OEP. 
Emiterea unui ordin european de protecție se efectuează de către autoritățile statului emitent. 
OEP trebuie comunicat oricărui alt stat de executare doar după emiterea sa de către statul 
emitent. Din rațiuni de claritate, alineatul este reformulat pentru avea drept obiect numai 
relația dintre un stat de executare și un stat emitent.
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Amendamentul 154
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Persoana protejată sau reprezentantul 
său legal poate formula o cerere de emitere 
a unui ordin european de protecție adresată 
fie autorității competente a statului emitent 
fie autorității competente a statului de 
executare. 

(2) Persoana protejată, reprezentantul său 
legal, curatorul sau tutorele, pot formula o 
cerere de emitere a unui ordin european de 
protecție adresată fie autorității competente 
a statului emitent fie autorității competente 
a statului de executare. 

Dacă o astfel de cerere este depusă în statul 
de executare, autoritatea competentă va 
transfera această cerere cât mai curând cu 
putință autorității competente din statul 
membru emitent, după caz, pentru a emite 
ordinul european de protecție.

Dacă o astfel de cerere este depusă în statul 
de executare, autoritatea competentă va 
transfera această cerere cât mai curând cu 
putință autorității competente din statul 
membru emitent, după caz, pentru a emite 
ordinul european de protecție.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 155
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul inițiativei Amendamentul

(2)  Persoana protejată sau reprezentantul 
său legal poate formula o cerere de emitere 
a unui ordin european de protecție adresată 

(2) Persoana protejată, reprezentantul său 
legal sau curatorul, pot formula o cerere 
de emitere a unui ordin european de 
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fie autorității competente a statului emitent 
fie autorității competente a statului de 
executare.

protecție adresată fie autorității competente 
a statului emitent fie autorității competente 
a statului de executare.

Or. en

Amendamentul 156
Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul inițiativei Amendamentul

Dacă o astfel de cerere este depusă în statul 
de executare, autoritatea competentă va 
transfera această cerere cât mai curând cu 
putință autorității competente din statul 
membru emitent, după caz, pentru a emite 
ordinul european de protecție.

Dacă o astfel de cerere este depusă în statul 
de executare, autoritatea competentă va 
transfera această cerere cât mai curând cu 
putință autorității competente din statul 
membru emitent, după caz, pentru a emite 
ordinul european de protecție. Statul 
emitent informează în timp util victima 
sau solicitantul cu privire la statutul și 
limitele ordinului european de protecție.

Or. en

Justificare

Este esențial ca victima să nu fie supusă unei tensiuni nenecesare și să fie pregătită psihic cu 
privire la limitele ordinului european de protecție emis.

Amendamentul 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Înaintea emiterii unui ordin 
european de protecție, se acordă 
persoanei care reprezintă un pericol 
dreptul de a fi audiată și dreptul de a 
ataca măsura de protecție, în cazul în care 
nu i-au fost acordate aceste drepturi în 
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decursul procedurii de adoptare a măsurii 
de protecție.

Or. es

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

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Autoritatea care adoptă o măsură de 
protecție cuprinzând una sau mai multe din 
obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) informează persoana protejată cu 
privire la posibilitatea de a solicita un ordin 
european de protecție în cazul în care 
intenționează să se mute în alt stat 
membru. Autoritatea va recomanda
persoanei protejate să depună cererea 
înainte de a părăsi teritoriul statului 
emitent.

(3) Autoritatea care adoptă o măsură de 
protecție cuprinzând una sau mai multe din 
obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) informează persoana protejată sau 
reprezentantul său legal, curatorul ori 
tutorele, într-un mod adecvat, în 
conformitate cu procedurile prevăzute în 
legislația națională, cu privire la 
posibilitatea de a solicita un ordin european 
de protecție în cazul în care persoana 
respectivă se decide să locuiască sau 
locuiește deja pe teritoriul unui alt stat 
membru. Autoritatea recomandă persoanei 
protejate să depună cererea înainte de a 
părăsi teritoriul statului emitent, informând 
persoana protejată cu privire la 
posibilitatea de a solicita emiterea unui 
ordin european de protecție în statul de 
executare. Victimele au posibilitatea de a 
solicita prezența fizică a unui asistent 
social care să le fie alături în cursul 
emiterii unui ordin european de protecție.

Or. en

Justificare

În pofida măsurilor naționale de protecție, victima se poate teme că agresorul va încerca să o 
convingă prin violență să nu solicite emiterea unui ordin european de protecție. Prezența 
fizică a unui asistent social ar putea da victimei curajul de a merge mai departe.
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Amendamentul 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Autoritatea care adoptă o măsură de 
protecție cuprinzând una sau mai multe din 
obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) informează persoana protejată cu 
privire la posibilitatea de a solicita un ordin 
european de protecție în cazul în care 
intenționează să se mute în alt stat 
membru. Autoritatea va recomanda
persoanei protejate să depună cererea 
înainte de a părăsi teritoriul statului 
emitent.

(3) Atunci când adoptă o măsură de 
protecție cuprinzând una sau mai multe din 
obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) autoritatea informează persoana 
protejată sau reprezentantul său legal, 
curatorul ori tutorele, în momentul 
emiterii și într-un mod adecvat, în 
conformitate cu procedurile prevăzute în 
legislația națională, cu privire la 
posibilitatea de a solicita un ordin european 
de protecție în cazul în care persoana 
respectivă se decide să locuiască sau 
locuiește deja pe teritoriul unui alt stat 
membru. Autoritatea recomandă persoanei 
protejate să depună cererea înainte de a 
părăsi teritoriul statului emitent, și 
informează persoana protejată cu privire 
la posibilitatea de a solicita emiterea unui 
ordin european de protecție în statul de 
executare.

Or. es

Amendamentul 160
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Autoritatea care adoptă o măsură de 
protecție cuprinzând una sau mai multe din 
obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) informează persoana protejată cu 
privire la posibilitatea de a solicita un ordin 
european de protecție în cazul în care 
intenționează să se mute în alt stat 

(3) Autoritatea care adoptă o măsură de 
protecție cuprinzând una sau mai multe din 
obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) informează persoana protejată sau 
reprezentantul său legal, curatorul ori 
tutorele, într-un mod adecvat, în 
conformitate cu procedurile prevăzute în 
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membru. legislația națională, cu privire la 
posibilitatea de a solicita un ordin european 
de protecție în cazul în care persoana 
respectivă se decide să locuiască sau 
locuiește deja pe teritoriul unui alt stat 
membru.

Autoritatea va recomanda persoanei 
protejate să depună cererea înainte de a 
părăsi teritoriul statului emitent.

Autoritatea informează persoana protejată 
că trebuie să depună cererea înainte de a 
părăsi teritoriul statului emitent. 
Autoritatea aduce, de asemenea, la 
cunoștința persoanei protejate 
posibilitatea de a prezenta cererea în 
cursul perioadei în care s-a stabilit sau 
locuiește deja pe teritoriul statului de 
executare.

Or. fr

Justificare

În forma sa actuală, amendamentul 41 nu prea are sens: este esențial să se precizeze că statul 
de executare are competența de a emite un ordin european de protecție. De aceea, ultima 
frază trebuie modificată.

Amendamentul 161
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 5 - alineatul 3 (devine articolul 5 - alineatul 1)

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Autoritatea care adoptă o măsură de 
protecție cuprinzând una sau mai multe din 
obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) informează persoana protejată cu 
privire la posibilitatea de a solicita un ordin 
european de protecție în cazul în care 
intenționează să se mute în alt stat 
membru. Autoritatea va recomanda
persoanei protejate să depună cererea 
înainte de a părăsi teritoriul statului 
emitent.

(1) O autoritate dintr-un stat membru care 
adoptă o măsură de protecție cuprinzând 
una sau mai multe din obligațiile prevăzute 
la articolul 2 alineatul (2) informează 
persoana protejată sau reprezentantul său 
legal, curatorul ori tutorele, într-un mod 
adecvat, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în legislația națională, cu 
privire la posibilitatea de a solicita un ordin 
european de protecție în cazul în care 
persoana respectivă se decide să locuiască 
sau locuiește deja pe teritoriul unui alt stat 
membru. Autoritatea recomandă persoanei 
protejate să depună cererea înainte de a 
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părăsi teritoriul statului emitent, 
informând, de asemenea, persoana 
protejată cu privire la posibilitatea de a 
solicita emiterea unui ordin european de 
protecție în statul de executare.

Or. en

Justificare

Deplasare de la alineatul (3) la începutul articolului 5. Din rațiuni de claritate, alineatele 
articolului 5 ar trebui reorganizate, astfel încât să redea cu mai mare exactitate ordinea 
cronologică a procedurii.

Amendamentul 162
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3a) Înaintea emiterii unui ordin 
european de protecție, se acordă 
persoanei care reprezintă un pericol 
dreptul de a fi audiată și dreptul de a 
ataca măsura de protecție, în cazul în care 
nu a beneficiat de aceste drepturi în 
decursul procedurii de adoptare a măsurii 
de protecție.

Or. de

Amendamentul 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Proiect de directivă
Articolul 6 – litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) utilizarea oricăror instrumente 
tehnologice, dacă există, care au fost 
furnizate persoanei protejate în vederea 
executării imediate a măsurii de protecție, 

(b) utilizarea oricăror echipamente 
tehnice, dacă există, care au fost furnizate 
persoanei protejate sau persoanei care 
reprezintă un pericol în vederea executării 
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după caz; imediate a măsurii de protecție, după caz;

Or. en

Amendamentul 164
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Articolul 6 – litera ca (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ca) numele, adresa, numărul de telefon și 
de fax și adresa de e-mail a autorității sau 
autorităților competente din statul  
emitent;

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 165
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 6 – litera ca (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ca) atunci când este cazul, numele, 
adresa, numărul de telefon și de fax și 
adresa de email a autorității sau 
autorităților competente din oricare alt 
stat/alte state de executare în care au fost 
luate anterior măsuri de protecție, sau 
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către care a fost emis simultan ordinul 
european de protecție.

Or. en

Amendamentul 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Proiect de directivă
Articolul 6 – litera d

Textul inițiativei Amendamentul

(d) identificarea măsurii de protecție pe 
baza căreia se adoptă ordinul european de 
protecție;

(d) identificarea (printr-un număr și o 
dată) a actului juridic care conține 
măsura de protecție pe baza căreia se 
adoptă ordinul european de protecție;

Or. en

Amendamentul 167
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 6 – litera f

Textul inițiativei Amendamentul

(f) obligațiile sau interdicțiile impuse, prin 
măsura de protecție care se află la baza 
ordinului european de protecție, persoanei 
care reprezintă un pericol, durata acesteia 
și mențiunea explicită că încălcarea 
acestora reprezintă o infracțiune în 
temeiul legislației statului membru 
emitent sau poate fi pedepsită altfel
printr-o pedeapsă privativă de libertate;

(f) obligațiile sau interdicțiile impuse, prin 
măsura de protecție care se află la baza 
ordinului european de protecție, persoanei 
care reprezintă un pericol, durata acesteia 
și mențiunea eventualelor pedepse sau 
sancțiuni, dacă este cazul, care pot fi 
aplicate în conformitate cu legislația 
statului emitent în cazul încălcării 
obligațiilor sau interdicțiilor respective;

Or. en

Justificare

Formularea corespunde mai bine situației în care legislația unui stat membru prevede o 
ierarhie a sancțiunilor, iar sancțiunea de aplicat este determinată de autorități doar după
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încălcare.

Amendamentul 168
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 6 – litera ha (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ha) adresa, emailul, numărul de telefon 
și orice altă informație de contact a 
persoanei care reprezintă un pericol;

Or. en

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

Proiect de directivă
Articolul 6 – litera ia (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ia) atunci când este cazul, atât statul 
emitent, cât și statul de executare, 
respectând întru totul libertatea de 
exprimare, încurajează media și 
jurnaliștii să-și impună măsuri de 
autocontrol pentru a asigura protecția 
vieții private și de familie a victimelor în 
contextul activităților de informare.

Or. en

Justificare

Unele victime care solicită un ordin european de protecție pot fi persoane cunoscute în statul 
emitent sau în statul de executare. Pentru a garanta siguranța protecției datelor referitoare la 
victimă, media trebuie să fie conștientă de faptul că informarea sau publicarea unor detalii 
privind ordinul european de protecție al victimei respective are un caracter sensibil.
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Amendamentul 170
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Atunci când autoritatea competentă din 
statul emitent transmite ordinul european 
de protecție autorității competente din 
statul de executare, transmiterea se face 
prin intermediul unei înregistrări scrise, 
pentru a permite autorității competente din 
statul membru de executare să stabilească 
autenticitatea acesteia.

(1) Atunci când autoritatea competentă din 
statul emitent transmite ordinul european 
de protecție autorității competente din 
statul de executare, transmiterea se face 
prin intermediul unei înregistrări scrise, 
pentru a permite autorității competente din 
statul membru de executare să stabilească 
autenticitatea acesteia. Aceasta s-ar realiza 
optim prin notificarea faptului că ordinul 
și persoanele afectate de acesta au fost 
introduse în bazele de date menționate la 
articolul 4a.

Or. es

Amendamentul 171
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Atunci când autoritatea competentă din 
statul emitent transmite ordinul european 
de protecție autorității competente din 
statul de executare, transmiterea se face 
prin intermediul unei înregistrări scrise, 
pentru a permite autorității competente din 
statul membru de executare să stabilească 
autenticitatea acesteia.

(1) Atunci când autoritatea competentă din 
statul emitent transmite ordinul european 
de protecție autorității competente din 
statul de executare, transmiterea se face 
prin intermediul unei înregistrări scrise, 
pentru a permite autorității competente din 
statul membru de executare să stabilească 
autenticitatea acesteia. Toate comunicările 
se desfășoară, de asemenea, în mod direct 
între respectivele autorități competente.

Or. de
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Justificare

Clarificare utilă pentru procedură.

Amendamentul 172
Nathalie Griesbeck

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Atunci când autoritatea competentă din 
statul emitent transmite ordinul european 
de protecție autorității competente din 
statul de executare, transmiterea se face 
prin intermediul unei înregistrări scrise, 
pentru a permite autorității competente din 
statul membru de executare să stabilească 
autenticitatea acesteia.

(1) Atunci când autoritatea competentă din 
statul emitent transmite ordinul european 
de protecție autorității competente din 
statul de executare, transmiterea se face 
prin intermediul unei înregistrări scrise, 
pentru a permite autorității competente din 
statul membru de executare să stabilească 
autenticitatea acesteia. Toate comunicările 
oficiale se desfășoară, de asemenea, în 
mod direct între respectivele autorități 
competente.

Or. fr

Justificare

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

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) Trebuie avute în atenție o serie de 
măsuri necesare - precum solicitarea de 
informații în statul de executare în limba 
cunoscută de victimă - pentru a reduce 
dificultățile de comunicare cu victima, 
care ar putea afecta înțelegerea măsurilor 
de protecție de către aceasta.

Or. en

Justificare

Este foarte probabil ca victimele care intenționează să se mute în alt stat membru să aibă
probleme legate de limba statului de executare. Reducerea acestui tip de obstacole cu care se 
confruntă victima este importantă.

Amendamentul 174
Barbara Matera

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
din statul de executare sau din statul 
emitent nu îi este cunoscută autorității 
competente din celălalt stat, această din 
urmă autoritate întreprinde toate cercetările 
necesare, inclusiv prin intermediul 
punctelor de contact din Rețeaua judiciară 
europeană înființată prin Acțiunea comună 
98/428/JAI a Consiliului din 29 iunie 1998 
privind crearea unei rețele judiciare 
europene, membrului național Eurojust sau 
sistemului național de coordonare Eurojust 
din statul său, pentru a obține informațiile 
solicitate.

(2) În cazul în care autoritatea competentă 
din statul de executare sau din statul ori 
statele emitente nu îi este cunoscută 
autorității competente din celălalt stat, 
această din urmă autoritate întreprinde 
toate cercetările necesare, utilizând lista 
Secretarului General al Consiliului și a 
Comisiei, precum și prin intermediul 
punctelor de contact din Rețeaua judiciară 
europeană înființată prin Acțiunea comună 
98/428/JAI a Consiliului din 29 iunie 1998 
privind crearea unei rețele judiciare 
europene, membrului național Eurojust sau 
sistemului național de coordonare Eurojust 
din statul său, pentru a obține informațiile 
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solicitate.

Or. it

Amendamentul 175
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) În cazul în care o autoritate din statul de 
executare primește un ordin european de 
protecție și nu are competența să-l 
recunoască, această autoritate transmite, ex 
officio, ordinul european de protecție 
autorității competente.

(3) În cazul în care o autoritate din statul de 
executare primește un ordin european de 
protecție și nu are competența să-l 
recunoască, această autoritate transmite, ex 
officio, ordinul european de protecție 
autorității competente și informează în 
acest sens, fără întârziere, autoritatea 
competentă din statul emitent prin orice 
mijloace care produc un înscris.

Or. de

Justificare

Clarificare utilă.

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

Proiect de directivă
Articolul 8 –alineatul 1 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) la primirea unui ordin european de 
protecție transmis în conformitate cu 
articolul 7, recunoaște ordinul și ia, după 
caz, toate măsurile care ar fi disponibile în 
temeiul legislației sale naționale în cazuri 
similare, pentru a asigura protecția 
persoanei protejate, cu excepția cazului în 
care decide să invoce unul din temeiurile 

(a) la primirea unui ordin european de 
protecție transmis în conformitate cu 
articolul 7, recunoaște ordinul fără 
întârziere și ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta 
protecția continuă a persoanei protejate în 
temeiul legislației sale naționale în cazuri 
similare, cu excepția cazului în care decide 
să invoce unul din temeiurile de 
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de nerecunoaștere prevăzute la articolul 9; nerecunoaștere prevăzute la articolul 9; 
măsurile adoptate de autoritatea 
competentă a statului de executare 
corespund pe cât posibil măsurilor de 
protecție luate inițial;

Or. en

Amendamentul 177
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 8 –alineatul 1 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) la primirea unui ordin european de 
protecție transmis în conformitate cu 
articolul 7, recunoaște ordinul și ia, după 
caz, toate măsurile care ar fi disponibile în 
temeiul legislației sale naționale în cazuri 
similare, pentru a asigura protecția 
persoanei protejate, cu excepția cazului în 
care decide să invoce unul din temeiurile 
de nerecunoaștere prevăzute la articolul 9;

(a) la primirea unui ordin european de 
protecție transmis în conformitate cu 
articolul 7, recunoaște ordinul fără 
întârziere și ia o decizie de adoptare a 
oricărei măsuri disponibile în temeiul 
legislației sale naționale în cazuri similare, 
pentru a asigura protecția persoanei 
protejate, cu excepția cazului în care decide 
să invoce unul din temeiurile de 
nerecunoaștere prevăzute la articolul 9;
măsurile adoptate și nivelul de protecție 
oferit persoanei protejate corespund pe 
cât posibil normelor și principiilor 
legislației naționale a statului de 
executare, precum și măsurii de protecție 
adoptate de statul emitent;

Or. en

Justificare

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 
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situations where, due to difference in legal systems, corresponding measures would simply 
not be legally available.

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

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(aa) informează autoritatea competentă 
din statul emitent cu privire la termenul 
stabilit de autoritatea competentă din 
statul de executare pentru a finaliza 
ordinul european de protecție, pentru a 
evita nerecunoașterea unui ordin 
european de protecție.

Or. en

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

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1– litera b

Textul inițiativei Amendamentul

(b) informează persoana care reprezintă un 
pericol, după caz, cu privire la orice măsuri 
adoptate în statul de executare;

(b) informează persoana care reprezintă un 
pericol, după caz, cu privire la orice măsuri 
adoptate în statul de executare, evitând 
divulgarea oricărei informații care ar 
putea expune persoana protejată, cum ar 
fi adresa sau alte detalii de contact, în 
măsura în care aceste informații nu sunt 
incluse în obligațiile sau interdicțiile 
impuse ca măsură de executare asupra 
persoanei care reprezintă un pericol;

Or. en
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Amendamentul 180
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) informează persoana care reprezintă 
un pericol, autoritatea competentă a 
statului emitent și persoana protejată cu 
privire la orice măsură luată în 
conformitate cu litera (a), evitând, atunci 
când este cazul, comunicarea adresei sau 
a altor informații de contact privind 
persoana protejată, care ar putea-o 
expune pe aceasta din urmă la vreun 
pericol;

Or. de

Justificare

Statul de drept și protecția victimei impun o astfel de măsură. 

Amendamentul 181
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) în cazul în care autoritatea 
competentă a statului de executare invocă 
oricare dintre circumstanțele de 
nerecunoaștere descrise la articolul 9, 
decizia respectivă se comunică imediat 
statului emitent și persoanei protejate ori 
reprezentantului său legal sau tutorelui, 
împreună cu o explicație detaliată a 
motivelor pentru care s-a invocat 
nerecunoașterea;

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

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(ba) [autoritatea competentă a statului de 
executare] informează fără întârziere 
persoana protejată în cazul în care, 
conform legislației naționale, durata 
maximă a măsurilor adoptate în 
executarea ordinului european de 
protecție a expirat;

Or. en

Amendamentul 183
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 - litera bb (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(bb) informează imediat autoritatea 
competentă a statului emitent prin orice 
mijloc care generează un înscris și 
stabilește un termen pentru furnizarea 
informațiilor lipsă de către aceasta, în 
cazul în care consideră că informațiile 
transmise odată cu ordinul european de 
protecție în conformitate cu articolul 6 
sunt incomplete;

Or. de

Justificare

Prin stabilirea unui termen se urmărește accelerarea procedurii.
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Amendamentul 184
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(bb)  informează fără întârziere persoana 
protejată în cazul în care, conform 
legislației naționale, durata maximă a 
măsurilor adoptate în executarea 
ordinului european de protecție a expirat;

Or. en

Amendamentul 185
Salvatore Iacolino

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(da) ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că executarea ordinului european 
de protecție poartă asupra întregii familii 
a persoanei protejate.

Or. it

Justificare

Garanțiile oferite persoanei protejate trebuie să ia în mod corespunzător în considerare 
unitatea familiei și, în consecință, protejarea nucleului familial, chiar dacă acest lucru nu 
este formal recunoscut față de copii.  
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Amendamentul 186
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Autoritatea competentă din statul de 
executare informează autoritatea 
competentă din statul emitent și persoana 
protejată cu privire la măsurile adoptate 
în conformitate cu prezentul articol.

eliminat

Or. de

Justificare

În concordanță cu amendamentul 5 depus de Manfred Weber.

Amendamentul 187
Barbara Matera

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Autoritatea competentă din statul de 
executare informează autoritatea 
competentă din statul emitent și persoana 
protejată cu privire la măsurile adoptate în 
conformitate cu prezentul articol.

(2) Autoritatea competentă din statul de 
executare informează fără întârziere 
persoana care reprezintă un pericol, 
autoritatea competentă din statul emitent și 
persoana protejată cu privire la măsurile 
adoptate în conformitate cu prezentul 
articol, fără a dezvălui datele de contact 
ale persoanei protejate.

Or. it
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Amendamentul 188
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Autoritatea competentă din statul de 
executare informează autoritatea 
competentă din statul emitent și persoana 
protejată cu privire la măsurile adoptate în 
conformitate cu prezentul articol.

(2) Autoritatea competentă din statul de 
executare informează fără întârziere 
persoana care reprezintă un pericol,
autoritatea competentă din statul emitent și 
persoana protejată cu privire la măsurile 
adoptate în conformitate cu prezentul 
articol, evitând, atunci când este cazul, 
dezvăluirea adresei sau a altor date de 
contact ale persoanei protejate.

Or. en

Justificare

Este absolut necesar ca persoana care reprezintă un pericol să cunoască conținutul măsurii 
de protecție. Dacă ordinul restrictiv include interzicerea de a intra în locuința persoanei 
protejate, decizia adoptată va trebui să facă referire la adresa locuinței persoanei protejate. 
Persoana care reprezintă un pericol trebuie să fie informată asupra deciziei pentru a ști ce nu 
îi este permis să facă.

Amendamentul 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul inițiativei Amendamentul

(2) Autoritatea competentă din statul de 
executare informează autoritatea 
competentă din statul emitent și persoana 
protejată cu privire la măsurile adoptate în 
conformitate cu prezentul articol.

(2) Autoritatea competentă din statul de 
executare informează fără întârziere 
persoana care reprezintă un pericol,
autoritatea competentă din statul emitent și 
persoana protejată cu privire la măsurile 
adoptate în conformitate cu prezentul 
articol, fără a comunica adresa sau alte 
date de contact ale persoanei protejate.
Persoana care reprezintă un pericol 
trebuie să aibă posibilitatea de a contesta 
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aceste măsuri.

Or. en

Justificare

În proiect se specifică faptul că persoanei care reprezintă un pericol trebuie să i se comunice 
termenii noului ordin din statul de executare, dar nu i se permite să îl conteste. Este posibil ca 
statul membru de executare să impună un ordin care să fie incompatibil cu drepturile CEDO.  
De exemplu, un ordin spaniol poate specifica „nu vă este permis să veniți în Barcelona”, iar 
ordinul britanic poate include „nu vă este permis să veniți la Londra”. Dar, în cazul în care 
persoana respectivă lucrează în Londra, aceasta ar reprezenta o restricție prea extinsă și 
disproporționată, care ar încălca drepturile prevăzute la articolul 8 din CEDO. Persoana 
respectivă ar trebui să aibă posibilitatea de a contesta ambele măsuri, nu doar prima.

Amendamentul 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 8a 

Prevenirea, campaniile de informare și 
formarea 

(1) Statele membre iau măsuri adecvate 
pentru a preveni violența împotriva 
persoanelor.
(2) Statele membre iau măsuri adecvate 
precum organizarea de campanii de 
informare și sensibilizare, programe de 
cercetare și educative, atunci când este 
cazul în cooperare cu organizațiile 
societății civile, menite să crească gradul 
de conștientizare cu privire la existența 
posibilității emiterii unui ordin european 
de protecție și la reducerea riscului ca 
persoanele să fie victime ale unor 
violențe. Victimele violențelor sunt 
încurajate să semnaleze cazurile de 
hărțuire îndreptată împotriva lor, astfel 
încât să se poată asigura un nivel de 
protecție adecvat.
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(3) Statele membre promovează programe 
de formare periodică a autorităților 
judiciare și a altor autorități competente 
care pot fi în contact cu victimele reale și 
potențiale, pentru ca acestea să fie 
capabile să le ofere o asistență adecvată și 
sprijin psihologic.

Or. en

Amendamentul 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Proiect de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 8a
Prevenirea, campaniile de informare și 

formarea
(1) Statele membre iau măsuri adecvate 
pentru a preveni violența împotriva 
persoanelor.
(2) Statele membre iau măsuri adecvate 
precum organizarea de campanii de 
informare și sensibilizare, programe de 
cercetare și educative, inclusiv măsuri 
preventive și de avertizare a persoanelor 
care reprezintă un pericol, atunci când 
este cazul în cooperare cu organizațiile 
societății civile, măsuri menite să crească 
gradul de conștientizare cu privire la 
existența posibilității emiterii unui ordin 
european de protecție și la reducerea 
riscului ca persoanele să fie victime ale 
unor violențe.
(3) Statele membre promovează programe 
de formare periodică a autorităților 
judiciare și a altor autorități competente 
care pot fi în contact cu victimele reale și 
potențiale, pentru ca acestea să fie 
capabile să le ofere o asistență adecvată.
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Or. en

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

Proiect de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 8a
Prevenirea, campaniile de informare și 

formarea
(1) Statele membre iau măsuri adecvate 
precum organizarea de campanii de 
informare și sensibilizare, programe de 
cercetare și educative, atunci când este 
cazul în cooperare cu organizațiile 
societății civile, menite să crească gradul 
de conștientizare cu privire la existența 
posibilității emiterii unui ordin european 
de protecție și la reducerea riscului ca 
persoanele să fie victime ale unor 
violențe.
(2) Statele membre promovează programe 
de formare periodică a personalului 
autorităților judiciare și a altor autorități 
competente care pot fi în contact cu 
victimele, pentru a fi capabile să ofere 
victimelor o asistență adecvată.

Or. en

Justificare

Propunem eliminarea expresiei „reale și potențiale” din AM 57 al raportorilor, întrucât 
termenul „potențial” este ambiguu și poate lăsa loc unor interpretări arbitrare.
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Amendamentul 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Proiect de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 8a

Prevenirea, campaniile de informare și 
formarea

(1) Statele membre iau măsuri adecvate 
pentru a preveni violența împotriva 
persoanelor.
(2) Statele membre iau măsuri adecvate 
precum organizarea de campanii de 
informare și sensibilizare, programe de 
cercetare și educative, inclusiv măsuri 
preventive și de reabilitare a agresorilor, 
atunci când este cazul în cooperare cu 
organizațiile societății civile, măsuri 
menite să crească gradul de conștientizare 
cu privire la existența posibilității emiterii 
unui ordin european de protecție și la 
posibilitatea de a reduce riscul ca 
persoanele să fie victime ale unor 
violențe.
(3) Statele membre promovează programe 
de formare periodică a autorităților 
judiciare și a altor autorități competente 
care pot fi în contact cu victimele reale și 
potențiale, pentru ca acestea să fie 
capabile să le ofere o asistență adecvată.
(4) Comisia și statele membre adoptă 
măsuri pentru a introduce un număr de 
telefon comun, prin intermediul căruia să 
se ofere informații și asistență victimelor 
violențelor pe motive de gen.

Or. es
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Amendamentul 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Refuzul de a recunoaște un ordin 
european de protecție este motivat.

(1) Refuzul de a recunoaște un ordin 
european de protecție se motivează. 
Înainte de a refuza recunoașterea, trebuie 
audiată persoana protejată.

Or. es

Amendamentul 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) ordinul european de protecție nu este 
complet sau nu a fost completat în 
termenul stabilit de către autoritatea 
competentă din statul de executare;

(a) ordinul european de protecție a fost 
incomplet în mod repetat, a fost returnat 
din motive procedurale sau nu a fost 
completat într-un termen rezonabil,
stabilit de către autoritatea competentă din 
statul de executare;

Or. es

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

Proiect de directivă
Articolul 9 –alineatul 2 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) ordinul european de protecție nu este 
complet sau nu a fost completat în 
termenul stabilit de către autoritatea 
competentă din statul de executare;

(a) ordinul european de protecție nu este 
complet și nu a fost completat într-un 
termen rezonabil, stabilit de către 
autoritatea competentă din statul de 
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executare;

Or. en

Amendamentul 197
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(da) măsura de protecție se referă la un 
act care nu constituie o infracțiune 
penală în dreptul statului de executare;

Or. de

Justificare

Nu există nici o obligație de a acționa în cazul unei fapte care nu ar face obiectul unei 
urmăriri penale în statul de executare. 

Amendamentul 198
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(db) în legislația națională a statului de 
executare nu sunt prevăzute măsuri de 
protecție în cadrul procedurilor penale; 

Or. de
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Amendamentul 199
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(dc) urmărirea penală a persoanei care 
reprezintă un pericol pentru fapta sau 
comportamentul din cauza cărora s-a 
adoptat măsura de protecție este prescrisă 
în temeiul dreptului statului de executare, 
în cazul în care fapta sau comportamentul 
intră în domeniul de competență al 
acestuia în temeiul dreptului său 
național; 

Or. de

Amendamentul 200
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera dd (nouă)

Textul inițiativei Amendamentul

(dd) măsura de protecție se referă la o 
infracțiune penală care este considerată, 
în temeiul dreptului statului de executare, 
ca fiind comisă în întregime sau în cea 
mare parte pe teritoriul său;

Or. de
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Amendamentul 201
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3a) În cazul în care autoritatea 
competentă a statului de executare refuză 
să recunoască un ordin european de 
protecție pentru unul din motivele 
menționate la alineatul (2) literele (a) și 
(b), aceasta oferă imediat și ex officio 
autorităților statului emitent și persoanei 
protejate sau reprezentantului său legal, 
curatorului ori tutorelui indicații clare și 
inteligibile cu privire la modul în care 
poate recurge la o cale juridică de atac 
sau face apel împotriva acestui refuz și, 
atunci când este cazul, informează 
persoana protejată cu privire la 
posibilitatea de a solicita adoptarea unei 
măsuri de protecție în conformitate cu 
legislația națională a statului de 
executare.

Or. en

Justificare

Imediat după refuz și înainte de a prezenta persoanei protejate posibilitățile de a introduce o 
nouă acțiune în justiție în statul de executare împotriva persoanei care reprezintă un pericol, 
ar trebui indicată autorităților emitente și persoanei protejate o cale juridică de atac. Acest 
alineat a fost introdus în articolul 9 întrucât aplicarea sa este o consecință directă a unui 
refuz în sensul definiției din prezentul articol.

Amendamentul 202
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3a) În cazul în care autoritatea 
competentă a statului de executare refuză 



AM\824371RO.doc 73/89 PE445.751v01-00

RO

să recunoască un ordin european de 
protecție pentru unul din motivele 
menționate la alineatul (2), aceasta 
informează, dacă este cazul, persoana 
protejată cu privire la posibilitatea de a 
solicita adoptarea unei măsuri de 
protecție penale sau civile în conformitate 
cu dreptul național al statului respectiv.

Or. de

Justificare

Dispoziție suplimentară, al cărui scop este să reducă aria de aplicare la măsurile de protecție 
din dreptul penal.

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

Proiect de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 9a

Cererea de reexaminare
O victimă căreia i s-a refuzat cererea de 
ordin european de protecție are 
posibilitatea de a solicita o reexaminare.

Or. en
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Amendamentul 204
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 9a

Dreptul și competența aplicabile în statul 
de executare

(1) Autoritatea competentă a statului de 
executare are competența să adopte și să 
aplice măsuri în acel stat în urma 
recunoașterii unui ordin european de 
protecție. La adoptarea și aplicarea 
deciziilor prevăzute la articolul 8 alineatul 
(1), inclusiv a normelor referitoare la 
căile juridice de atac împotriva deciziilor 
legate de ordinul european de protecție 
adoptate în statul de executare, se aplică 
legea statului de executare. 
(2) În cazul încălcării uneia sau mai 
multor măsuri luate de către autoritatea 
competentă a statului de executare ca 
urmare a recunoașterii ordinului 
european de protecție, autoritatea 
respectivă are competența: 
(a) de a impune sancțiuni penale și de a 
lua orice altă măsură ca urmare a 
încălcării măsurii respective, dacă 
încălcarea echivalează cu o infracțiune 
penală în dreptul statului de executare; 
(b) de a lua orice decizie nepenală legată 
de încălcare;
(c) de a lua orice măsură urgentă și 
provizorie pentru a pune capăt încălcării, 
în așteptarea unei decizii a statului 
emitent, dacă este cazul.

Or. de

Justificare

Dispoziții cuprinzătoare și coerente privind competența și legea aplicabilă; accentul este pus 
pe competența statului de executare.
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Amendamentul 205
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 10 –alineatul 1 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

(a) reînnoirea, revizuirea și retragerea 
măsurilor de protecție;

(a) reînnoirea, revizuirea, modificarea, 
revocarea și retragerea măsurilor de 
protecție legate de ordinul european de 
protecție și, în consecință, a ordinului 
însuși;

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că competența exclusivă acordată în acest articol se referă la măsura 
inițială de protecție, și nu la o măsură luată de statul de executare.

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

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(1a) În cazul în care victima părăsește 
statul de executare și se întoarce în statul 
emitent, statul emitent continuă să ofere 
victimei măsurile de protecție care 
fuseseră inițial adoptate de către acest 
stat.

Or. en
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Amendamentul 207
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul inițiativei Amendamentul

(3) Atunci când o hotărâre judecătorească 
astfel cum este definită la articolul 2 din 
Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului 
sau o decizie privind măsuri de 
supraveghere judiciară, astfel cum este 
definită la articolul 4 din Decizia-cadru 
2009/829/JAI a Consiliului a fost deja 
transferată altui stat membru, deciziile 
ulterioare se adoptă în conformitate cu 
dispozițiile relevante din respectivele 
decizii-cadru.

(3) Atunci când o hotărâre judecătorească 
astfel cum este definită la articolul 2 din 
Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului 
sau o decizie privind măsuri de 
supraveghere judiciară, astfel cum este 
definită la articolul 4 din Decizia-cadru 
2009/829/JAI a Consiliului a fost deja 
transferată sau se transferă după emiterea 
unui ordin european de protecție altui stat 
membru, deciziile ulterioare se adoptă în 
conformitate cu dispozițiile relevante din 
respectivele decizii-cadru.

Or. de

Amendamentul 208
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă a statului 
emitent informează fără întârziere 
autoritatea competentă a statului de 
executare cu privire la orice decizie luată 
în conformitate cu alineatul (1).

Or. de
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Amendamentul 209
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 10 – alineatul 3b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3b) În cazul în care autoritatea 
competentă din statul emitent revocă sau 
retrage ordinul european de protecție în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a), 
autoritatea competentă din statul de 
executare suspendă măsurile adoptate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
imediat ce a fost notificată corespunzător 
de către autoritatea competentă a statului 
emitent.

Or. de

Amendamentul 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul 10 – paragraful 3c (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3c) În situația în care autoritatea 
competentă a statului emitent a modificat 
ordinul european de protecție în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a), 
autoritatea competentă din statul de 
executare, după caz:
(a) modifică măsurile luate pe baza 
ordinului european de protecție, hotărând 
în conformitate cu articolul 8;
(b) refuză să aplice obligația sau 
interdicția modificată atunci când aceasta 
nu se încadrează în tipurile de obligații și 
interdicții menționate la articolul 4, nu 
respectă dorința victimei sau este 
incompatibilă cu Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO), ori în cazul 
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în care informațiile transmise cu ordinul 
european de protecție, în conformitate cu 
articolul 6, sunt incomplete sau nu au fost 
completate în termenul stabilit de 
autoritatea competentă a statului de 
executare, în conformitate cu articolul 8 
alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Proiectul permite statului emitent să modifice ordinul de protecție și impune statului de 
executare să efectueze aceeași modificare. Însă, chiar dacă victima s-a decis la începutul 
procedurii să ceară un OEP, nu există nici o garanție că va dori versiunea modificată a 
acestuia. Victima ar trebui să aibă, în această etapă, posibilitatea de a alege (și statul de 
executare nu ar trebui obligat să execute un ordin pe care victima nu îl dorește sau care ar 
putea contraveni drepturilor din CEDO).

Amendamentul 211
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 10 – paragraful 3c (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3c) În situația în care autoritatea 
competentă a statului emitent a modificat 
ordinul european de protecție în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a), 
autoritatea competentă din statul de 
executare, după caz:
(a) modifică măsurile luate pe baza 
ordinului european de protecție, hotărând 
în conformitate cu articolul 8; sau
(b) refuză să aplice obligația sau 
interdicția modificată atunci când aceasta 
nu se încadrează în obligațiile și 
interdicțiile menționate la articolul 2 sau 
în cazul în care informațiile transmise cu 
ordinul european de protecție, în 
conformitate cu articolul 7, sunt 
incomplete și nu au fost completate în 
termenul stabilit de autoritatea 
competentă a statului de executare, în 
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conformitate cu articolul 8 alineatul (2a).

Or. de

Amendamentul 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul inițiativei Amendamentul

Autoritatea competentă a statului de 
executare poate revoca recunoașterea 
unui ordin european de protecție atunci 
când există dovezi că persoana protejată a 
părăsit definitiv teritoriul statului de 
executare.

(1) Autoritatea competentă a statului de 
executare poate să înceteze măsurile luate 
în vederea executării unui ordin european 
de protecție:

(a) atunci când victima solicită încetarea 
măsurii de protecție sau atunci când 
încetarea unei măsuri de protecție este 
necesară pentru a proteja drepturile 
oricărei persoane în conformitate cu 
CEDO.

Or. en

Justificare

Aceleași argumente ca mai sus; victima se poate răzgândi și poate să nu mai vrea ordinul de 
protecție (de exemplu, poate că s-a împăcat cu fostul partener și dorește să trăiască din nou 
cu acesta). În aceste condiții, statul de executare trebuie să aibă posibilitatea de a anula 
ordinul.

Amendamentul 213
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 11

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 11
Temeiurile de revocare a recunoașterii 

eliminat
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unui ordin european de protecție
Autoritatea competentă a statului de 
executare poate revoca recunoașterea 
unui ordin european de protecție atunci 
când există dovezi că persoana protejată a 
părăsit definitiv teritoriul statului de 
executare.

Or. de

Amendamentul 214
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 11a (nou) 

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 11a
Temeiurile pentru încetarea măsurilor 
luate pe baza unui ordin european de 

protecție
1. Autoritatea competentă a statului de 
executare poate anula măsurile luate în 
executarea unui ordin european de 
protecție:
(a) atunci când există indicații suficiente 
că persoana protejată nu își are reședința, 
nici nu locuiește pe teritoriul statului de 
executare, sau a părăsit definitiv teritoriul 
acestuia;
(b) atunci când, în conformitate cu 
dreptul național, a expirat termenul 
maxim al măsurilor adoptate în 
executarea ordinului european de 
protecție;
(c) în cazul prevăzut la articolul 10 
alineatul (3c) litera (b);
(d) atunci când o hotărâre, conform 
definiției de la articolul 2 din Decizia-
cadru 2008/947/JAI a Consiliului, sau o 
decizie privind măsuri de supraveghere, 
conform definiției de la articolul 4 din
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Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului 
este transferată în statul de executare 
după recunoașterea ordinului european 
de protecție.
2. Autoritatea competentă a statului de 
executare informează imediat autoritatea 
competentă a statului emitent cu privire la 
această decizie.
3. Înainte de a anula măsurile în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b), 
autoritatea competentă a statului de 
executare poate solicita autorității 
competente a statului emitent informații 
cu privire la actualitatea necesității 
protecției oferite de ordinul european de 
protecție în circumstanțele particulare ale 
cazului respectiv. Autoritatea competentă 
a statului de executare răspunde fără 
întârziere acestei solicitări.

Or. de

Justificare

Se oferă un spațiu mai mare de manevră autorității a statului de executare și  se asigură 
compatibilitatea cu restul legislației UE.

Amendamentul 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Ordinul european de protecție este 
recunoscut fără întârziere.

(1) Ordinul european de protecție se 
execută în termen de 20 de zile. Persoanei 
protejate i se aduce la cunoștință 
termenul de executare.

Or. en
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Amendamentul 216
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Ordinul european de protecție este 
recunoscut fără întârziere.

(1) Ordinul european de protecție este 
recunoscut în termen de maximum 15 zile.

Or. es

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

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Ordinul european de protecție este 
recunoscut fără întârziere.

(1) Ordinul european de protecție se 
execută în termen de maximum 20 de zile, 
în funcție de gradul de urgență al fiecărui 
caz individual.

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să se poată aplica și în situații în care persoana protejată dorește să 
viziteze o altă țară pentru o scurtă perioadă, chiar sub 20 de zile. Statele membre trebuie să 
fie capabile să acționeze de urgență atunci când este necesar, prevăzându-se un termen clar 
pentru a evita întârzierile.

Amendamentul 218
Salvatore Iacolino

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Ordinul european de protecție este (1) Ordinul european de protecție este 
executat fără întârziere și, în orice caz, în 
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recunoscut fără întârziere. termen de 15 zile, iar persoanei care 
solicită protecție i se acordă protecție pe 
perioada dinaintea executării.

Or. it

Amendamentul 219
Marina Yannakoudakis

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Ordinul european de protecție este 
recunoscut fără întârziere.

(1) Ordinul european de protecție este 
recunoscut fără întârziere cu excepția 
situațiilor de urgență, a călătoriilor sau a 
decesului.

Or. en

Justificare

Este important ca victimele să aibă posibilitatea de a călători și să nu le fie limitate 
activitățile legate de o deplasare neașteptată. 

Amendamentul 220
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Autoritățile competente comunică 
persoanelor implicate în ziua luării 
deciziei dacă ordinul european de 
protecție a fost recunoscut sau refuzat.

Or. es
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Amendamentul 221
Manfred Weber

Proiect de directivă
Articolul 13

Textul inițiativei Amendamentul

Articolul 13
Legislația aplicabilă

eliminat

Deciziile adoptate de autoritatea 
competentă din statul membru de 
executare în temeiul prezentei directive 
sunt reglementate de legislația sa 
națională.

Or. de

Amendamentul 222
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) Autoritățile competente efectuează 
schimburi de date pentru a alimenta 
statistici la nivel european care vor 
include cel puțin informații privind 
numărul de ordine emise, recunoscute și 
refuzate, motivele refuzurilor, tipul de 
măsuri de protecție adoptate, numărul 
persoanelor care reprezintă un pericol și 
efectele directivei asupra prevenirii 
infracțiunilor și a ponderii infracțiunilor 
contra cărora sunt emise ordinele de 
protecție, în special a cazurilor de violență 
împotriva femeilor. Institutul european 
pentru egalitatea de gen are sarcina de a 
compila aceste statistici și indicatorii 
corespunzători și de a pregăti, în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
directivei, un studiu comparativ privind 
statutul juridic al măsurilor de protecție 
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în statele membre.

Or. es

Amendamentul 223
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 14 – alineatul 2b (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2b) Statele membre și Comisia 
conlucrează în vederea desfășurării unei 
campanii educative și publicitare la nivel 
european pe tema ordinului european de 
protecție și a sferei sale de aplicare. 
Campania va viza în inițial sistemul 
judiciar, juriștii, autoritățile de aplicare a 
legii și, în general, toate serviciile publice, 
în special cele sociale, care se ocupă de 
problemele pentru prevenirea cărora au 
fost concepute care ordinele de protecție. 
Se desfășoară, de asemenea, campanii de 
sensibilizare adresate publicului larg.

Or. es

Amendamentul 224
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

Ordinul european de protecție trebuie 
tradus în limba oficială sau într-una dintre 
limbile oficiale ale statului de executare.

Ordinul european de protecție se traduce în 
limba oficială a statului de executare și în 
limba preferată de persoana protejată 
și/sau persoana care reprezintă un pericol
atunci când aceasta locuiește într-o zonă 
sau regiune în care limbile oficiale
recunoscute legal sunt diferite de limbile 
statelor membre.
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Or. es

Amendamentul 225
Norica Nicolai

Proiect de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Ordinul european de protecție trebuie 
tradus în limba oficială sau într-una 
dintre limbile oficiale ale statului de 
executare. Orice stat membru poate să 
indice, la data adoptării prezentei directive 
sau la o dată ulterioară, printr-o declarație 
depusă la Secretariatul General al 
Consiliului, că va accepta o traducere într-
o altă limbă sau în mai multe limbi
oficiale ale instituțiilor Uniunii.

(1) Ordinul european de protecție trebuie 
tradus în limbile oficiale ale statului de 
executare și în limbile oficiale ale statului 
emitent, precum și în limba persoanei 
protejate și a custodelui sau tutorelui său 
legal, în cazul în care diferă de limbile 
oficiale. Orice stat membru poate să indice, 
la data adoptării prezentei directive sau la o 
dată ulterioară, printr-o declarație depusă la 
Secretariatul General al Consiliului, că va 
accepta o traducere în limbile oficiale ale 
instituțiilor Uniunii și în limba oricărei 
minorități importante din oricare dintre 
state.

Or. en

Amendamentul 226
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

Ordinul european de protecție trebuie 
tradus în limba oficială sau într-una dintre 
limbile oficiale ale statului de executare.

(1) Ordinul european de protecție se 
traduce de către autoritatea competentă 
din statul emitent în limba oficială sau una 
dintre limbile oficiale ale statului de 
executare.

Or. en
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Justificare

Documentele trebuie traduse înainte de a fi trimise autorităților de executare. Articolul 17 
prevede că statul de executare acoperă costurile OEP, cu excepția costurilor survenite pe 
teritoriul statului emitent.

Amendamentul 227
Heidi Hautala

Proiect de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(2a) În cazul în care persoana protejată 
nu cunoaște suficient limba sau limbile 
oficiale ale statului emitent sau statului de 
executare, informațiile și documentele 
relevante furnizate persoanei protejate de 
autoritățile competente ale acelui/acelor 
state trebuie traduse într-o limbă pe care 
persoana respectivă o înțelege suficient.

Or. en

Justificare

Existența unor traduceri satisfăcătoare este importantă pentru persoana protejată. Deși 
legislațiile naționale și drepturile europene în materie de traducere oferă, probabil, 
standarde mai înalte, în acest context este utilă o clauză minimală.

Amendamentul 228
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 17

Textul inițiativei Amendamentul

Costurile generate de aplicarea prezentei 
directive sunt suportate de către statul de 
executare, cu excepția costurilor 
contractate exclusiv pe teritoriul statului 
emitent.

Costurile generate de aplicarea prezentei 
directive sunt suportate de către statul de 
executare, cu excepția costurilor 
contractate exclusiv pe teritoriul statului 
emitent. În nici un caz nu se solicită 
persoanei protejate printr-un ordin de 
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protecție să acopere alte cheltuieli în 
afară de costurile administrative normale 
implicate de implementarea ordinului 
european de protecție. De asemenea, 
persoana protejată nu este obligată să 
inițieze proceduri administrative legate de 
ordin în statul de executare.

Or. es

Amendamentul 229
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul inițiativei Amendamentul

(3a) Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru Afaceri externe și politica de 
securitate prezintă, în termen de trei ani 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive, un studiu asupra posibilității, 
din punct de vedere juridic, a semnării 
unor acorduri cu țările nemembre UE, 
prin care ordinul european de protecție să 
devină aplicabil în țările respective, 
stabilind prioritățile și strategiile necesare 
pentru a obține aceasta.

Or. es

Amendamentul 230
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul inițiativei Amendamentul

(1) Până la …**, Comisia întocmește un 
raport pe baza informațiilor primite din 
partea statelor membre, în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (2).

(1) Comisia întocmește un raport anual 
referitor la gradul de respectare a 
ordinelor de protecție, pe care îl prezintă 
Parlamentului în conformitate cu 
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articolul 14 alineatul (3) și articolul 19 
alineatul (2). Pe baza datelor cumulate 
astfel, Comisia prezintă Consiliului, până 
la ..., un raport în care evaluează:

–––––––––––––––––
*JO: data corespunzătoare a patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. es


