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Predlog spremembe 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Osnutek direktive
Uvodna izjava -1

Besedilo pobude Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji 
in zlasti člena 3(2) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 90
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Navedba sklicevanja  -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, 
zlasti njenega člena 3(2),

Or. fr

Predlog spremembe 91
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Navedba sklicevanja -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

ob upoštevanju člena 3(2) Pogodbe o 
Evropski uniji, s katerim se Evropska 
unija zavezuje, da „nudi svojim 
državljanom območje svobode, varnosti in 
pravice brez notranjih meja, na katerem je 
v povezavi z ustreznimi ukrepi [...] glede 
preprečevanja kriminala in boja proti 
njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb“,
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Or. es

Obrazložitev

To je boljša pravna podlaga za odredbo o zaščiti. Mehanizem za pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah, opisan v členu 82(1), je v izhodišču številnih tehničnih razhajanj, ki 
nastopijo pri obdelavi odredb. Študija pravne službe Parlamenta napeljuje na sklep, da bi bil 
ta člen, v katerem se poziva k spoštovanju in varovanju temeljnih pravic, boljša pravna 
podlaga, v skladu s katero bi bilo priznavanje odredb o zaščiti veljavno tako v vseh državah 
članicah.

Predlog spremembe 92
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(2 a) Člen 3(2) Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da „Unija nudi svojim 
državljanom območje svobode, varnosti in 
pravice brez notranjih meja, na katerem je 
v povezavi z ustreznimi ukrepi glede 
kontrole na zunanjih mejah, azila, 
priseljevanja ter glede preprečevanja 
kriminala in boja proti njemu
zagotovljeno prosto gibanje oseb”.

Or. fr

Predlog spremembe 93
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

(4) V resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 2. februarja 2006 o trenutnih 
razmerah v boju proti nasilju nad 
ženskami in možnih prihodnjih ukrepih je
državam članicam priporočeno, da 
oblikujejo politiko ničelne tolerance do 

(4) V resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja 
nad ženskami1:



AM\824371SL.doc 5/85 PE445.751v01-00

SL

vseh oblik nasilja nad ženskami, pozvane 
pa so tudi, da sprejmejo ustrezne ukrepe 
za zagotovitev boljše zaščite dejanskih in 
potencialnih žrtev ter njihove podpore.

(a) je navedeno, v sklicevanju na pekinška 
izhodišča OZN za ukrepanje, da je nasilje 
nad ženskami vsako dejanje nasilja na 
podlagi spola, zaradi katerega ženske 
utrpijo oziroma bi lahko utrpele fizično, 
spolno ali psihološko škodo ali trpljenje, 
vključno z grožnjami takšnih dejanj, 
prisilo ali samovoljnim odvzemom 
prostosti;
(b) je navedeno, v sklicevanju na pekinška 
izhodišča OZN za ukrepanje, da je nasilje 
nad ženskami izraz zgodovinskega 
neenakopravnega razmerja moči med 
moškimi in ženskami;
(c) se države članice pozivajo, naj 
izboljšajo svojo zakonodajo in politiko za
boj proti vsem oblikam nasilja nad 
ženskami in naj ukrepajo za odpravo 
vzrokov tega nasilja, med drugim tudi s 
preventivnimi ukrepi, Unija pa so poziva, 
naj vsem žrtvam nasilja zagotovi pravico 
do pomoči in podpore. V svoji resoluciji z 
dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in 
moških v Evropski uniji – 20092 pa je 
Evropski parlament podprl predloge 
španskega predsedstva za uvedbo 
evropske odredbe o zaščiti žrtev in 
vzpostavitev skupne telefonske številke za 
pomoč žrtvam po vsej Evropi.
–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.

Or. en
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Predlog spremembe 94
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

(4) V resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 2. februarja 2006 o trenutnih 
razmerah v boju proti nasilju nad 
ženskami in možnih prihodnjih ukrepih je 
državam članicam priporočeno, da 
oblikujejo politiko ničelne tolerance do 
vseh oblik nasilja nad ženskami, pozvane 
pa so tudi, da sprejmejo ustrezne ukrepe 
za zagotovitev boljše zaščite dejanskih in 
potencialnih žrtev ter njihove podpore.

(4) V resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja 
nad ženskami se države članice pozivajo, 
naj oblikujejo celovite nacionalne 
akcijske načrte za odpravo vseh oblik 
nasilja nad ženskami, tudi pohabljanja 
ženskih spolnih organov, zločinov iz časti, 
trgovine z ljudmi, nasilja v družini, ter naj 
sprejmejo oprijemljive ukrepe za 
kriminalizacijo nasilja na podlagi spola. 
Nacionalni akcijski načrti bi morali 
vključevati tudi korake v smeri 
vzpostavitve učinkovitih metod za zbiranje 
statističnih podatkov o nasilju na podlagi 
spola.

Or. en

Predlog spremembe 95
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

(4) V resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 2. februarja 2006 o trenutnih razmerah 
v boju proti nasilju nad ženskami in 
možnih prihodnjih ukrepih je državam 
članicam priporočeno, da oblikujejo 
politiko ničelne tolerance do vseh oblik 
nasilja nad ženskami, pozvane pa so tudi, 
da sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zagotovitev boljše zaščite dejanskih in 
potencialnih žrtev ter njihove podpore.

(4) V resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 2. februarja 2006 o trenutnih razmerah 
v boju proti nasilju nad ženskami in 
možnih prihodnjih ukrepih je državam 
članicam priporočeno, da oblikujejo 
politiko ničelne tolerance do vseh oblik 
nasilja nad ženskami, pozvane pa so tudi, 
da sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zagotovitev boljše zaščite dejanskih in 
potencialnih žrtev ter njihove podpore, v 
kar je vključeno preprečevanje fizičnih in 
psihičnih zlorab ter dejanj, ki ogrožajo 
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dostojanstvo oseb, katerim se na kakršen 
koli način grozi, se jih preganja ali 
nadleguje.

Or. es

Predlog spremembe 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(4a) Da bi lahko ugotovili vzroke nasilja 
in okrepili zaščito žrtev, je treba imeti na 
voljo primerljive statistične podatke o 
nasilju na ravni Unije. Zato bi morale 
države članice zbrati podatke o številu 
zaprošenih, izdanih in izvršenih evropskih 
odredb o zaščiti, o kršitvah sprejetih 
zaščitnih ukrepov in o vrstah kaznivih 
dejanj, kot so družinsko nasilje, prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov, zločini iz časti, zlorabe starejših, 
zalezovanje in nadlegovanje in druge 
oblike spolnega nasilja. Med zbrane 
podatke je treba vključiti tudi podatke o 
žrtvah terorizma in organiziranega 
kriminala. Vse podatke je treba ločiti po 
spolu in jih vsako leto posredovati 
Komisiji in Evropskemu parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 97
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Carmen Romero, Silvia Costa

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(4a) Da bi lahko ugotovili vzroke nasilja 
in okrepili zaščito žrtev, je treba imeti na 
voljo primerljive statistične podatke o 
nasilju na ravni Unije. Zato bi morale 
države članice zbrati podatke o številu 
zaprošenih, izdanih in izvršenih evropskih 
odredb o zaščiti, o kršitvah sprejetih 
zaščitnih ukrepov in informacije o vrstah 
kaznivih dejanj, kot so družinsko nasilje, 
prisilne poroke, pohabljanje ženskih 
spolnih organov, zločini iz časti, 
zalezovanje in nadlegovanje in druge 
oblike spolnega nasilja. Zbrati bi bilo 
treba tudi podatke o žrtvah terorizma in 
organiziranega kriminala. Vse podatke bi 
bilo treba ločevati po spolu in jih 
posredovati Eurojustu in Evropski 
komisiji. Komisija bi morala nato 
uporabiti te podatke za pripravo letnega 
poročilo, ki ga predstavi Evropskemu 
parlamentu in nacionalnim parlamentom. 

Or. es

Predlog spremembe 98
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(4a) Vsak četrti Evropejec je žrtev 
kaznivega dejanja, 90 % odredb o zaščiti 
se izda v primerih nasilja na podlagi spola 
in več kot 100 000 žensk, ki živi v Evropi, 
je zavarovanih z odredbami o zaščiti.
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Or. en

Predlog spremembe 99

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

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(6a) Ta direktiva ne bi smela biti omejena 
zgolj na žrtve nasilja na podlagi spola, 
ampak bi se morala uporabljati za vse 
vrste žrtev dejanj ali vedenja drugih oseb, 
ki utegnejo na kakršen koli način ogrožati 
življenje, nedotakljivost, dostojanstvo ali 
osebno svobodo žrtev. Ukrepi iz te 
direktive bi morali biti usmerjeni tudi v 
preprečevanje vseh oblik nadlegovanja, 
ugrabitev, zalezovanja in vseh oblik 
posredne prisile. Namenjeni bi morali biti 
tudi preprečevanju vseh morebitnih novih 
kaznivih dejanj ter zmanjševanju posledic 
in vplivov vseh preteklih.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje zadnjega stavka v predlogu spremembe poročevalk št. 5: „[D]irektiva je 
namenjena uporabi zaščitnih ukrepov v korist žrtev ali morebitnih žrtev kaznivih dejanj“, in 
sicer zaradi sklicevanja na „morebitne žrtve“, ki niso opredeljene, to pa omogoča samovoljne 
razlage.

Predlog spremembe 100
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(6a) Ta direktiva se uporablja za zaščitne 
ukrepe, katerih namen je zaščita osebe 
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pred dejanjem ali vedenjem druge osebe, 
ki lahko na kakršen koli način ogrozi 
njeno življenje, telesno in duševno 
celovitost in dostojanstvo, osebno svobodo 
ali spolno nedotakljivost, npr. s 
preprečevanjem kakršne koli oblike 
nadlegovanja, ter njeno osebno svobodo, 
npr. s preprečevanjem ugrabitev, 
zalezovanja in drugih oblik posredne 
prisile, pa tudi preprečevanje novih 
kaznivih dejanj oziroma zmanjšanje 
posledic prejšnjih kaznivih dejanj. Treba 
je poudariti, da se direktiva nanaša na 
zaščitne ukrepe, ki poskušajo varovati vse 
žrtve in ne le žrtve spolnega nasilja. 
Direktiva je namenjena uporabi zaščitnih 
ukrepov v korist žrtev ali morebitnih žrtev 
kaznivih dejanj. Obstajajo različne vrste 
nasilja, ki prizadenejo ženske v državah 
članicah, razlikujejo pa se lahko glede na 
kulturno tradicijo, etnično poreklo, 
mentaliteto in družbeno okolje.

Or. en

Predlog spremembe 101
Heidi Hautala 

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(6a) Ta direktiva se uporablja za zaščitne 
ukrepe, katerih namen je zaščita osebe 
pred dejanjem ali vedenjem druge osebe, 
ki lahko na kakršen koli način ogrozi 
njeno življenje, telesno in duševno 
celovitost in dostojanstvo ali spolno 
nedotakljivost, npr. s preprečevanjem 
kakršne koli oblike nadlegovanja, ter 
njeno osebno svobodo, npr. s 
preprečevanjem ugrabitev, zalezovanja in 
drugih oblik posredne prisile, pa tudi 
preprečevanje novih kaznivih dejanj 
oziroma zmanjšanje posledic prejšnjih 
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kaznivih dejanj. Treba je poudariti, da se 
direktiva nanaša na zaščitne ukrepe, ki 
poskušajo varovati vse žrtve in ne le žrtve 
spolnega nasilja. Direktiva je namenjena 
uporabi zaščitnih ukrepov v korist žrtev 
kaznivih dejanj ali posameznikov, ki jih 
sodni ali enakovredni organi opredelijo 
kot morebitne žrtve kaznivih dejanj v 
prihodnosti ali drugih škodljivih dejanj, ki 
jih proti njim stori znana oseba ali znane 
osebe, ki povzročajo nevarnost.

Or. en

Predlog spremembe 102
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(6b) Države članice bi morale spodbujati 
tudi izdajanje evropskih odredb o zaščiti 
za zaščito družinskih članov, ki živijo 
skupaj z žrtvijo, za katero je bila že izdana 
evropska odredba o zaščiti.

Or. en

Obrazložitev

Predstavljajte si položaj, ko je za edinega sorodnika žrtve, za katero že velja evropska 
odredba o zaščiti, v veljavi nacionalni zaščitni ukrep za istega storilca kot pri žrtvi. Če se 
hoče sorodnik preseliti v isti kraj kot žrtev, bi morale oblasti upoštevati razmerje med 
sorodnikom in žrtvijo, ko se odločajo o tem, ali odobriti evropsko odredbo o zaščiti ali ne.
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Predlog spremembe 103
Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo pobude Predlog spremembe

(7) Da bi se preprečilo, da bi bilo proti 
žrtvi v državi izvršiteljici storjeno novo 
kaznivo dejanje, bi bilo treba tej državi 
ponuditi pravno osnovo za priznavanje 
odločb, sprejetih predhodno v korist žrtve v 
državi izdajateljici, in obenem tudi 
preprečiti, da bi morala žrtev v državi 
izvršiteljici sprožiti nov postopek ali 
predložiti dokaze, kot da država 
izdajateljica ni sprejela odločitve.

(7) Da bi se preprečilo, da bi bilo proti 
žrtvi v državi izvršiteljici storjeno novo 
kaznivo dejanje, bi bilo treba tej državi 
ponuditi pravno osnovo za priznavanje 
odločb, sprejetih predhodno v korist žrtve v 
državi izdajateljici, in obenem tudi 
preprečiti, da bi morala žrtev v državi 
izvršiteljici sprožiti nov postopek ali 
predložiti dokaze, kot da država 
izdajateljica ni sprejela odločitve. Vseeno 
bi bilo treba priznati, da obstajajo razlike 
med državami članicami, kar zadeva 
njihove kazenske in zakonodajne 
postopke.

Or. en

Obrazložitev

Vse države članice imajo različne pravosodne sisteme in države članice bi morale imeti 
možnost, da evropsko odredbo o zaščiti prilagodijo tako, da bo kar najbolj ustrezala 
njihovemu pravnemu sistemu.

Predlog spremembe 104
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Uvodna izjava 7a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(7a) Pri uporabi te direktive bi bilo treba 
opozoriti, da so javni organi obvezani 
zagotavljati temeljne pravice državljanov, 
ki jih poskuša zagotavljati Evropska 
odredba o zaščiti, da zainteresirane strani 
ne bi smele biti obremenjene z dodatnimi 
finančnimi stroški, da bi morali biti s tem 
povezani postopki čim bolj enostavni ter 
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da bi morali biti ukrepi, ki zadevajo tako 
ogrožene osebe kot povzročitelje 
nevarnosti, pregledni.

Or. es

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

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8) Ta direktiva bi se morala torej brez 
diskriminacije uporabljati in izvajati tako, 
da bi bila zaščitena oseba v državi 
izvršiteljici zaščitena enako ali 
enakovredno, kot bi bila zaščitena, če bi bil 
zaščitni ukrep že v izhodišču izdan v tej 
državi.

(8) Ta direktiva bi se morala torej brez 
diskriminacije uporabljati in izvajati tako, 
da bi bila zaščitena oseba v državi 
izvršiteljici zaščitena enako ali 
enakovredno, kot bi bila zaščitena, če bi bil 
zaščitni ukrep že v izhodišču izdan v tej 
državi. Države članice bi morale sprejeti 
potrebne ukrepe za zagotavljanje, da se 
zaščiteni osebi, ko zaprosi za izdajo 
evropske odredbe o zaščiti, ne naprti 
finančnih stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje izraza „morebitna“ v povezavi z žrtvijo, saj ni opredeljena in omogoča 
samovoljne razlage (predlog spremembe poročevalk št. 9).

Predlog spremembe 106
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8) Ta direktiva bi se morala torej brez 
diskriminacije uporabljati in izvajati tako, 

(8) Ta direktiva bi se morala torej brez 
diskriminacije uporabljati in izvajati tako, 
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da bi bila zaščitena oseba v državi 
izvršiteljici zaščitena enako ali 
enakovredno, kot bi bila zaščitena, če bi bil 
zaščitni ukrep že v izhodišču izdan v tej 
državi.

da bi bila zaščitena oseba v državi 
izvršiteljici zaščitena enako ali 
enakovredno, kot bi bila zaščitena, če bi bil 
zaščitni ukrep že v izhodišču izdan v tej 
državi. Pri tem pristojni organ države 
izvršiteljice v skladu z njeno nacionalno 
zakonodajo sprejmejo vsak ustrezen 
ukrep, ki učinkovito zagotavlja nadaljnjo 
zaščito zaščitene osebe v državi 
izvršiteljici. Zaščiteni osebi se ne bi smelo 
naložiti finančnih stroškov, povezanih z 
izdajo evropske odredbe o zaščiti.

Or. en

Predlog spremembe 107
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8a) Glede na različne pravne sisteme v 
državah članicah bi bilo pri mehanizmu 
sodelovanja med državami članicami 
smiselno zagotoviti visoko raven prožnosti 
v skladu s to direktivo. Državi izvršiteljici, 
za katero sicer velja splošna obveznost 
ukrepanja, bi moralo biti po prejemu 
evropske odredbe o zaščiti dovoljeno, da jo 
izvrši tako, kot je z vidika njenega 
pravnega sistema najprimerneje. 

Or. en
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Predlog spremembe 108
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8 a) Glede na različne pravne sisteme v 
državah članicah bi bilo pri mehanizmu 
sodelovanja med državami članicami 
smiselno zagotoviti visoko raven prožnosti 
v skladu s to direktivo. Državi izvršiteljici, 
za katero sicer velja splošna obveznost 
ukrepanja, bi moralo biti po prejemu 
evropske odredbe o zaščiti dovoljeno, da jo 
izvrši tako, kot je z vidika njenega 
pravnega sistema najprimerneje, in da 
sprejme vse ustrezne ukrepe, ki bi 
zagotavljali enako raven zaščite po njeni 
nacionalni zakonodaji v podobnem 
primeru, da se zagotovi zaščita zaščitene 
osebe.
To lahko pomeni, da je ukrep, sprejet v 
državi izvršiteljici, konceptualno in 
pravno neodvisen od prvotnega zaščitnega 
ukrepa, ki ga je sprejela država 
izdajateljica in na katerem temelji 
evropska odredba o zaščiti.

Or. {FR}fr

Obrazložitev

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

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8a) Razmisliti bi bilo treba tudi o pravnih 
sredstvih za zaščitne osebe, pri katerih je 
država izdajateljica ali država izvršiteljica 
zavrnila evropsko odredbo o zaščiti ali 
prošnjo za takšno odredbo, ali za osebe, ki 
zaradi nezadostnih ukrepov države 
izvršiteljice v odziv na evropsko odredbo o 
zaščiti, niso bile dovolj zaščitene v državi 
izvršiteljici.

Or. en

Obrazložitev

Za zaščiteno osebo bi morala obstajati pravna sredstva za primere, ko jim oblasti v nasprotju 
z določbami te direktive odrečejo pravice.

Predlog spremembe 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8b) Pri izvajanju te direktive bi morale 
države članice razmisliti o vzpostavitvi 
postopkov, ki bi pred priznanjem in 
izvršitvijo evropske odredbe o zaščiti po 
potrebi omogočali zaslišanje zaščitene 
osebe in povzročitelja nevarnosti, ter o 
pravnih sredstvih zoper odločbo o 
priznanju in izvrševanju evropske odredbe 
o zaščiti.

Or. en
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Predlog spremembe 111
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8 b) Pristojni organ države izvršiteljice bi 
moral obvestiti povzročitelja nevarnosti, 
pristojni organ države izdajateljice in 
zaščiteno osebo o vsakem ukrepu, ki se 
sprejme na podlagi evropske odredbe o 
zaščiti. V uradnem obvestilu, poslanem 
povzročitelju nevarnosti, bi bilo treba 
ustrezno upoštevati interes zaščitene osebe 
in se ne bi smelo razkriti njenega naslova 
ali drugih kontaktnih podatkov. Te 
podatke bi bilo treba izločiti iz uradnega 
obvestila, pod pogojem, da naslov ali 
drugi kontaktni podatki niso zajeti v 
obveznostih oziroma prepovedih, ki so kot 
izvršilni ukrep naložene povzročitelju 
nevarnosti.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 112
Heidi Hautala 

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)
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Besedilo pobude Predlog spremembe

(8b) Da se zagotovi nemotena uporaba te 
direktive v vseh posameznih primerih, bi 
morali pristojni organi države izdajateljice 
in države izvršiteljice svoje pristojnosti 
izvajati v skladu z določbami te direktive 
in ob upoštevanju načela ne bis in idem.

Or. en

Obrazložitev

Pri pripravi osnutka te direktive se ne sme spregledati načela ne bis in idem. Med največjimi 
pravnimi izzivi te direktive so ustrezno sodelovanje, skupne sodne pristojnosti in 
preprečevanje ponovnega sojenja v isti zadevi.

Predlog spremembe 113
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10) Po potrebi bi morali ukrepi, sprejeti 
pri izvajanju te direktive, v praksi biti 
uveljavljeni elektronsko, v skladu z 
nacionalnim pravom in postopki.

(10) Po potrebi bi morali ukrepi, sprejeti 
pri izvajanju te direktive, v praksi biti 
uveljavljeni elektronsko, v skladu z 
nacionalnim pravom in postopki. To ne bi 
smelo omogočati oblikovanja baze 
podatkov vseh zaščitenih oseb v Evropski 
uniji, saj bi bile zaradi tega še bolj ranljive 
spričo kibernetske kriminalitete.

Or. en
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Predlog spremembe 114
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10) Po potrebi bi morali ukrepi, sprejeti 
pri izvajanju te direktive, v praksi biti 
uveljavljeni elektronsko, v skladu z 
nacionalnim pravom in postopki.

(10) Po potrebi bi bilo za izboljšanje ravni 
spoštovanja te direktive treba uporabiti 
vsa razpoložljiva tehnična sredstva, da se 
izboljša zaščita ogroženih oseb, ne da se s 
tem posega v zakone in postopke, ki se 
uporabljajo v vsaki državi članici, ter v 
zakonodajo EU na področju varstva 
podatkov. Uporabljena sredstva gredo 
lahko od telematskih naprav, ki olajšujejo 
sledenje, zaščito in nadzor zaščitenih oseb 
ali povzročiteljev nevarnosti, do 
oblikovanja podatkovne baze na ravni EU 
v okviru Eurojusta in Europola, ki lahko 
pristojnim organom pomaga pri izmenjavi 
podatkov, potrebnih za uresničevanje 
ciljev te direktive.

Or. es

Predlog spremembe 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10a) Države članice bi morale nameniti 
posebno pozornost primerom, v katerih so 
vpleteni otroci, in bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe, da bi bila otrokom 
zagotovljena pomoč, podpora in zaščita, in 
sicer v sodelovanju z ustreznimi 
nacionalnimi združenji za zaščito otrok, 
pri čemer se največje koristi otroka.

Or. en
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Predlog spremembe 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10b) Države članice bi morale nameniti 
posebno pozornost primerom, v katerih so 
vpletene duševno prizadete in invalidne 
osebe, ter bi morale upoštevati potrebno 
podporo ter zdravniško in psihološko 
pomoč, kot jo zagotavljajo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba posvetiti duševno prizadetim in invalidnim osebam, ki vlagajo 
zahteve za izdajo evropske odredbe o zaščiti.

Predlog spremembe 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios Papanikolau 
(Georgios Papanikolaou)

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10 c (novo) 

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10c) Glede na to, da so teroristična 
dejanja običajno storjena v mednarodnem 
merilu, da so storilci neidentificirani 
napadalci, da zlahka pritegnejo medijsko 
pozornost ter v družbo vnesejo skupen 
strah, bi morale države članice posebno 
pozornost nameniti žrtvam terorizma.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Heidi Hautala 

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12a) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe, kot so informacijske 
kampanje in kampanje za izboljšanje 
osveščenosti, raziskovalni in izobraževalni 
programi, po potrebi v sodelovanju z 
organizacijami civilne družbe, namenjene 
boljši osveščenosti o možnosti izdaje 
evropske odredbe o zaščiti ter zmanjšanju 
nevarnosti, da ljudje postanejo žrtve 
nasilja. Države članice bi morale 
spodbujati redno usposabljanje 
pravosodnih in drugih pristojnih organov, 
ki bodo verjetno prišli v stik z žrtvami ali 
morebitnimi žrtvami, da bodo zmožni 
nuditi ustrezno pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zahtev, da se državam članicam naroči, naj obveščajo in izobražujejo svoje državljane 
o možnostih evropske odredbe o zaščiti, se to predstavlja kot uvodna izjava.

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

Osnutek direktive
Člen -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen -1

Cilj

Ta direktiva določa pravila, ki sodnemu 
ali enakovrednemu organu države 
članice, v kateri je bil izdan zaščitni 
ukrep, z namenom, da se oseba zaščiti 
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pred kaznivim dejanjem in pred žaljivim 
ali grozečim vedenjem druge osebe, ki 
lahko ogrozi njeno življenje, 
nedotakljivost, dostojanstvo in osebno 
svobodo, dovoljujejo, da izda evropsko 
odredbo o zaščiti, ki pristojnemu organu v 
drugi državi članici omogoča, da še naprej 
ščiti zadevno osebo na njenem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje zadnjega dela odstavka zaradi dvoumnosti, zlasti pri izrazih „ali bi lahko 
bilo“ in „še zlasti“ (predlog spremembe poročevalk št. 24).

Predlog spremembe 120
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Člen -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen -1

Cilj

Ta direktiva določa pravila, ki omogoča 
dejansko prosto gibanje oseb v Uniji, in 
sicer tako, da sodnemu organu države 
članice, v kateri je bil izdan zaščitni ukrep 
za zaščito osebe pred kaznivim dejanjem, 
žaljivim vedenjem ali grožnjami druge 
osebe, ki lahko ogrozijo njeno življenje, 
telesno ali duševno celovitost in 
dostojanstvo, osebno svobodo ali spolno 
nedotakljivost, dovoljujejo, da izda 
evropsko odredbo o zaščiti, ki pristojnemu 
organu v drugi državi članici omogoča, da 
še naprej ščiti zadevno osebo na svojem 
ozemlju, potem ko je bilo storjeno dejanje, 
ki je bilo ali bi lahko bilo predmet 
postopkov sodišča, pristojnega zlasti za 
kazenske zadeve.
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Or. en

Predlog spremembe 121
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen -1

Cilj

Ta direktiva določa pravila, ki sodnemu 
ali enakovrednemu organu države 
članice, v kateri je bil izdan zaščitni ukrep 
z namenom, da se oseba zaščiti pred 
kaznivim dejanjem ali žaljivim ali 
grozečim vedenjem druge osebe, ki lahko 
ogrozi njeno življenje, telesno ali duševno 
celovitost in dostojanstvo, osebno svobodo 
ali spolno nedotakljivost, dovoljujejo, da 
izda evropsko odredbo o zaščiti, ki 
pristojnemu organu v drugi državi članici 
omogoča, da še naprej ščiti zadevno osebo 
na ozemlju te države članice.

Or. en

Obrazložitev

Člen poudarja namen te direktive. V nekaterih državah članicah se številni zaščitni ukrepi 
uveljavijo preventivno, zaradi prepoznavne grožnje ali verjetnosti kaznivega dejanja v 
prihodnosti oziroma drugih kršitev. Opozoriti je treba, da tukaj predlagano besedilo ne 
omejuje evropske odredbe o zaščiti zgolj na zaščitne ukrepe, ki sledijo določenemu 
(kaznivemu) dejanju.
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Predlog spremembe 122
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Osnutek direktive
Člen -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen -1

Cilj

Ta direktiva določa pravila, ki sodnemu 
ali enakovrednemu organu države 
članice, v kateri je bil izdan zaščitni ukrep 
ali obstaja utemeljena domneva o verjetni 
izdaji takšnega ukrepa za zaščito osebe 
pred kaznivim dejanjem ali žaljivim 
vedenjem ali grožnjami druge osebe, ki 
lahko ogrozijo njeno življenje, telesno ali 
duševno celovitost in dostojanstvo, osebno 
svobodo ali spolno nedotakljivost, 
dovoljujejo, da izda evropsko odredbo o 
zaščiti, ki pristojnemu organu v drugi 
državi članici omogoča, da še naprej ščiti 
zadevno osebo na svojem ozemlju, potem 
ko je bilo storjeno dejanje, ki je bilo ali bi 
lahko bilo predmet postopkov sodišča, 
pristojnega zlasti za kazenske zadeve.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se izognemo težavi, ali naj področje uporabe evropske odredbe 
o zaščiti zajema morebitne žrtve kaznivih dejanj. V tem primeru se mora zgolj začeti kazenski 
postopek, med katerim je mogoče na podlagi zbranih dokazov utemeljeno domnevati, da bo 
verjetno izdan zaščitni ukrep.
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Predlog spremembe 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen -1

Cilj

Ta direktiva določa pravila, ki sodnemu 
ali enakovrednemu organu države 
članice, v kateri je bil izdan zaščitni ukrep 
z namenom, da se oseba zaščiti pred 
kaznivim dejanjem druge osebe, ki lahko 
ogrozi njeno življenje, telesno ali duševno 
celovitost, osebno svobodo ali spolno 
nedotakljivost, dovoljujejo, da izda 
evropsko odredbo o zaščiti, ki pristojnemu 
organu v drugi državi članici omogoča, da 
še naprej ščiti zadevno osebo na ozemlju 
te države članice, pod pogojem, da je bil 
zaščitni ukrep sprejet v povezavi s 
kazenskim postopkom zaradi storitve 
kaznivega dejanja.

Or. en

Predlog spremembe 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Osnutek direktive
Člen -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen -1

Cilj

Ta direktiva določa pravila, ki sodnemu 
ali enakovrednemu organu države 
članice, v kateri je bil izdan zaščitni ukrep 
z namenom, da se oseba zaščiti pred 
kaznivim dejanjem druge osebe, ki lahko 
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ogrozi njeno življenje, telesno ali duševno 
celovitost, osebno svobodo ali spolno 
nedotakljivost, dovoljujejo, da izda 
evropsko odredbo o zaščiti, ki pristojnemu 
organu v drugi državi članici omogoča, da 
še naprej ščiti zadevno osebo na ozemlju 
te države članice, pod pogojem, da je bil 
zaščitni ukrep sprejet v povezavi s 
kazenskim postopkom zaradi storitve 
kaznivega dejanja.

Or. en

Predlog spremembe 125
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1)"Evropska odredba o zaščiti" je sodna
odločba v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jo 
izda država članica, in katere cilj je drugi 
državi članici olajšati, da v skladu z 
nacionalno zakonodajo po potrebi sprejme 
zaščitne ukrepe za zaščito življenja, 
telesno in duševno celovitost, svobodo ali 
spolno nedotakljivost osebe;

2)"Evropska odredba o zaščiti" je odločba, 
ki jo sprejme sodni ali enakovredni organ 
države članice v zvezi z zaščitnimi ukrepi 
in na podlagi katere sodni ali enakovredni 
organ druge države članice v skladu z 
nacionalno zakonodajo sprejme ustrezne
ukrepe za nadaljnjo zaščito zaščitene
osebe;

(postane člen 1 točka 2)

Or. en

Obrazložitev

Spremeni se zaporedje prvih dveh opredelitev, da se bolje zazna razlika med zaščitnim 
ukrepom in evropsko odredbo o zaščiti. Podobno se črta ponovitev seznama zaščitenih 
dobrin, da se bralec osredotoči na omenjeno razliko. Zaščitni ukrep naj bi neposredno 
varoval posameznika, medtem ko je evropska odredba o zaščiti namenjena razširitvi 
ozemeljskega področja uporabe zaščite, ki se zagotovi z zaščitnimi ukrepi.
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Predlog spremembe 126
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1) "Evropska odredba o zaščiti" je sodna
odločba v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jo 
izda država članica, in katere cilj je drugi 
državi članici olajšati, da v skladu z 
nacionalno zakonodajo po potrebi sprejme 
zaščitne ukrepe za zaščito življenja, 
telesno in duševno celovitost, svobodo ali
spolno nedotakljivost osebe;

1) "Evropska odredba o zaščiti" je odločba, 
ki jo sprejme sodni ali enakovredni organ 
države članice v zvezi z zaščitnimi ukrepi, 
ki so sprejeti ali bodo verjetno sprejeti v 
skladu s pogoji iz tega člena, na podlagi 
katere sodni ali enakovredni organ druge 
države članice v skladu z nacionalno 
zakonodajo sprejme ustrezne ukrepe za 
nadaljnjo zaščito zaščitene osebe;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki pojasnjuje in dopolnjuje predhodni predlog spremembe.

Predlog spremembe 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1) "Evropska odredba o zaščiti" je sodna 
odločba v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jo 
izda država članica, in katere cilj je drugi 
državi članici olajšati, da v skladu z 
nacionalno zakonodajo po potrebi sprejme 
zaščitne ukrepe za zaščito življenja, telesno 
in duševno celovitost, svobodo ali spolno 
nedotakljivost osebe;

1) "Evropska odredba o zaščiti" je sodna 
odločba v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jo 
izda država članica v povezavi s kazenskim 
postopkom zaradi storitve kaznivega 
dejanja in katere cilj je drugi državi članici 
olajšati, da v skladu z nacionalno 
zakonodajo po potrebi sprejme zaščitne 
ukrepe za zaščito življenja, telesno in 
duševno celovitost, svobodo ali spolno 
nedotakljivost osebe;

Or. en
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Obrazložitev

Področje uporabe pobude bi moralo biti omejeno na kazensko pravo, kot je določeno v členu 
76(b) PDEU o pravici držav članic do pobude in v členu 82(1)(a) PDEU.

Predlog spremembe 128
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. "Evropska odredba o zaščiti" je sodna 
odločba v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jo 
izda država članica, in katere cilj je drugi 
državi članici olajšati, da v skladu z 
nacionalno zakonodajo po potrebi sprejme 
zaščitne ukrepe za zaščito življenja, telesno 
in duševno celovitost, svobodo ali spolno 
nedotakljivost osebe;

1. "Evropska odredba o zaščiti" je sodna 
odločba v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jo 
izda država članica, in katere cilj je drugi 
državi članici olajšati, da v skladu z 
nacionalno zakonodajo po potrebi sprejme 
zaščitne ukrepe za zaščito življenja, telesno 
in duševno celovitost, svobodo, 
dostojanstvo ali spolno nedotakljivost 
osebe;

Or. es

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

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2) "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, ki jo 
sprejme pristojni organ države članice, in 
ki za povzročitelja nevarnosti uvaja eno ali 
več obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2), 
pod pogojem, da kršitev teh obveznosti ali 
prepovedi predstavlja kaznivo dejanje po 
zakonodaji zadevne države članice 
oziroma se lahko kaznuje z odvzemom 
prostosti v tej državi članici;

2) "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, 
sprejeto v državi izdajateljici v skladu z 
njenim nacionalnim pravom in postopki, 
ki povzročitelju ali povzročiteljem ali 
verjetnemu povzročitelju ali 
povzročiteljem nevarnosti nalaga eno ali 
več obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2) v 
korist zaščitene osebe, da se slednjo zaščiti 
pred kaznivim dejanjem, ki lahko ogrozi 
njeno življenje, telesno ali duševno 
celovitost in dostojanstvo, osebno svobodo 
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ali spolno nedotakljivost;

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje besede „kaznivo“ pred besedo „dejanje“ v zadnjem delu odstavka, ki ga 
poročevalki predlagata v svojem predlogu spremembe 26, ker bi bilo zaradi sklicevanja na 
„kaznivo dejanje“ v nekaterih državah članicah nemogoče uporabiti ta ukrep.

Predlog spremembe 130
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2)"zaščitni ukrep" pomeni odločbo, ki jo 
sprejme pristojni organ države članice, in 
ki za povzročitelja nevarnosti uvaja eno ali 
več obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2), 
pod pogojem, da kršitev teh obveznosti ali 
prepovedi predstavlja kaznivo dejanje po 
zakonodaji zadevne države članice 
oziroma se lahko kaznuje z odvzemom 
prostosti v tej državi članici;

1) "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, 
sprejeto v državi izdajateljici v skladu z 
njenim nacionalnim pravom in postopki, 
ki povzročitelju ali povzročiteljem 
nevarnosti nalaga eno ali več obveznosti 
ali prepovedi iz člena 2(2) v korist 
zaščitene osebe, da se slednjo zaščiti pred 
kaznivim dejanjem, ki lahko ogrozi njeno 
življenje, telesno ali duševno celovitost, 
dostojanstvo, zasebnost, osebno svobodo 
ali spolno nedotakljivost;

(postane člen 1 – odstavek 1)

Or. en

Obrazložitev

Spremeni se zaporedje prvih dveh opredelitev, da se bolje zazna razlika med zaščitnim 
ukrepom in evropsko odredbo o zaščiti. V predlogu spremembe se med zaščitne dobrine 
vključi zasebnost.
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Predlog spremembe 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2)"zaščitni ukrep" pomeni odločbo, ki jo 
sprejme pristojni organ države članice, in 
ki za povzročitelja nevarnosti uvaja eno ali 
več obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2), 
pod pogojem, da kršitev teh obveznosti ali 
prepovedi predstavlja kaznivo dejanje po 
zakonodaji zadevne države članice 
oziroma se lahko kaznuje z odvzemom 
prostosti v tej državi članici;

2) "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, 
sprejeto v državi izdajateljici v povezavi s 
kazenskim postopkom, ki povzročitelju 
nevarnosti nalaga eno ali več obveznosti 
ali prepovedi iz člena 2(2) v korist 
zaščitene osebe, da bi slednjo zaščitili pred 
kaznivim dejanjem, ki lahko ogrozi njeno 
življenje, telesno ali duševno celovitost, 
osebno svobodo ali spolno nedotakljivost;

Or. en

Predlog spremembe 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2) "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, ki jo 
sprejme pristojni organ države članice, in 
ki za povzročitelja nevarnosti uvaja eno ali 
več obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2), 
pod pogojem, da kršitev teh obveznosti ali 
prepovedi predstavlja kaznivo dejanje po 
zakonodaji zadevne države članice 
oziroma se lahko kaznuje z odvzemom 
prostosti v tej državi članici;

2) "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, 
sprejeto v državi izdajateljici v povezavi s 
kazenskim postopkom, ki povzročitelju 
nevarnosti nalaga eno ali več obveznosti 
ali prepovedi iz člena 2(2) v korist 
zaščitene osebe, da bi slednjo zaščitili pred 
kaznivim dejanjem, ki lahko ogrozi njeno 
življenje, telesno ali duševno celovitost, 
osebno svobodo ali spolno nedotakljivost;

Or. en
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Predlog spremembe 133
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, ki jo 
sprejme pristojni organ države članice, in 
ki za povzročitelja nevarnosti uvaja eno ali 
več obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2), 
pod pogojem, da kršitev teh obveznosti ali 
prepovedi predstavlja kaznivo dejanje po 
zakonodaji zadevne države članice 
oziroma se lahko kaznuje z odvzemom 
prostosti v tej državi članici;

2. "zaščitni ukrep" pomeni odločbo, ki jo 
sprejme pristojni organ države članice, in 
ki v kazenskih postopkih, ki sledijo po 
kaznivem dejanju, ki ga je storil 
povzročitelj nevarnosti, za povzročitelja 
nevarnosti uvaja eno ali več obveznosti ali 
prepovedi iz člena 2(2), da bi se zaščitilo 
življenje, telesna in duševna celovitost, 
svoboda ali spolna nedotakljivost 
zaščitene osebe;

Or. de

Obrazložitev

Evropska odredba o zaščiti bi morala vključevati le ukrepe po kazenskem pravu.

Predlog spremembe 134
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

4. "povzročitelj nevarnosti" pomeni osebo, 
za katero je uvedena/so uvedene ena ali več 
obveznosti ali prepovedi iz člena 2(2);

4. "povzročitelj nevarnosti" pomeni fizično
osebo, za katero je uvedena/so uvedene ena 
ali več obveznosti ali prepovedi iz člena 
2(2), ali organizacije, ki ogrožajo varnost 
ali dostojanstvo posameznikov, za katere 
so bile izdane odredbe o zaščiti;

Or. es

Obrazložitev

V nekaterih primerih ni jasen natančen vir groženj, vseeno pa zato ni nič manjša nevarnost, ki 
jo predstavlja za posameznike po vsej Evropski uniji. Dokaz za to je organiziran kriminal.
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Predlog spremembe 135
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) obveznost, da v nekatere kraje ali 
opredeljena območja, kjer zaščitena oseba 
prebiva ali jih obiskuje, ne sme vstopiti;

(a) prepoved dostopa do nekaterih krajev 
ali opredeljenih območij, kjer zaščitena 
oseba prebiva, dela, študira ali jih 
obiskuje;

Or. en

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

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) obveznost, da v nekatere kraje ali 
opredeljena območja, kjer zaščitena oseba 
prebiva ali jih obiskuje, ne sme vstopiti;

(a) prepoved dostopa do krajev ali 
opredeljenih območij, kjer zaščitena oseba 
prebiva, dela ali jih obiskuje;

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje izraza „nekatere“ (predlog spremembe poročevalk št. 31), saj je ta 
neustrezen, ker so „kraji ali opredeljena območja“ vključeni v odredbo.

Predlog spremembe 137
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) obveznost izogibanja zaščitenim (d) obveznost izogibanja navezovanja 
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osebam; ali stikov z zaščiteno osebo v kakršni koli 
obliki, tudi po telefonu, elektronski ali 
navadni pošti, faksu ali z drugimi sredstvi; 
ali

Or. de

Obrazložitev

Natančnejša in jasnejša opredelitev

Predlog spremembe 138
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) obveznost izogibanja zaščitenim 
osebam; or

(d) prepoved vzpostavljanja stikov z 
zaščiteno osebo na kakršen koli način, 
tudi prek elektronske pošte, telefona, 
faksa ali pisem; or

Or. en

Predlog spremembe 139
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

d) obveznost izogibanja zaščitenim 
osebam;

(d) prepoved vzpostavljanja stikov z 
zaščiteno osebo, bodisi osebno bodisi prek 
sredstev komuniciranja v tiskani obliki, 
prek sredstev za shranjevanje podatkov ali 
prek telefona, elektronskih ali telematskih 
sredstev;

Or. es
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Predlog spremembe 140
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) obveznost izogibanja zaščitenim 
osebam; or

(d) prepoved ali ureditev stikov z zaščiteno 
osebo v vseh ali v določenih oblikah, tudi 
prek telefona, elektronske pošte, pošte, 
faksa, prek drugih oseb ali z drugimi 
sredstvi; or

Or. en

Predlog spremembe 141
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ea) vsaka oblika omejitve, ki se uporablja 
za povzročitelja nevarnosti, povezana z 
ureditvijo stikov, skrbništvom, obiski ali 
drugimi okoliščinami, ki zadevajo 
mladoletnike;

Or. es

Predlog spremembe 142
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ea) morebitne enakovredne, določene 
prepovedi ali obveznosti, ki se naložijo 
povzročitelju nevarnosti, da se zavaruje 
varnost določene zaščitene osebe pred 
morebitnimi dejanji tega povzročitelja 
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nevarnosti;

Or. en

Obrazložitev

Poudarek na enakovrednosti, da se vzpostavi sovpadanje s predhodnim seznamom. Določeni 
so tudi minimalni pogoji za: (1) določene obveznosti (2) osebe, (3) da se zaščiti (4) druga 
oseba (5) pred to osebo.

Predlog spremembe 143
Barbara Matera

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. V skladu s to direktivo vsaka država 
članica obvesti generalni sekretariat Sveta 
o tem, kateri pravosodni organ ali 
pravosodni organi so po njeni nacionalni 
zakonodaji pristojni za izdajo Evropske 
odredbe o zaščiti in priznavanje take 
odredbe, če je ta država članica država 
izdajateljica ali država izvršiteljica.

1. V skladu s to direktivo vsaka država 
članica sporoči generalnemu sekretariatu
Sveta in Komisije, kateri pravosodni organ 
ali pravosodni organi so po njeni 
nacionalni zakonodaji pristojni za izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti in priznavanje 
take odredbe, ko je direktiva potrjena.
Seznam je na voljo vsem državam 
članicam, ki morajo obvestiti o kakršni 
koli njegovi spremembi.

Or. it

Predlog spremembe 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. V skladu s to direktivo vsaka država 
članica obvesti generalni sekretariat Sveta 
o tem, kateri pravosodni organ ali 
pravosodni organi so po njeni nacionalni 
zakonodaji pristojni za izdajo Evropske 
odredbe o zaščiti in priznavanje take 

1. V skladu s to direktivo vsaka država 
članica obvesti generalni sekretariat Sveta 
in Komisijo o tem, kateri pravosodni organ 
ali enakovredni organi so po njeni 
nacionalni zakonodaji pristojni za izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti in priznavanje 
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odredbe, če je ta država članica država 
izdajateljica ali država izvršiteljica.

take odredbe, če je ta država članica država 
izdajateljica ali država izvršiteljica.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah vprašanja, povezana z zaščitnimi ukrepi, obravnavajo organi, ki 
imajo podobne pristojnosti kot sodni organi. Zato se predlaga, da lahko v skladu z direktivo 
kot pristojni organi delujejo tudi tovrstni enakovredni organi.

Predlog spremembe 145
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Kot izjema od odstavka 1 lahko države 
članice imenujejo nepravosodne organe 
kot pristojne organe za odločanje na 
podlagi te direktive pod pogojem, da so ti 
organi pristojni za sprejemanje podobnih 
odločitev v skladu s svojim nacionalnim 
pravom in postopki.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 146
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

2a. Države članice, ki se odločijo za 
imenovanje nepravosodnih organov, o tej 
odločitvi nemudoma obvestijo Svet in 
Komisijo ter jima predložijo celovito 
ocenjevalno poročilo o pristojnostih teh 
nepravosodnih organov, da je mogoče 
ugotoviti njihovo sodno usposobljenost za 
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izvajanje te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 147
Salvatore Iacolino

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. Treba je oblikovati register žrtev na 
evropski ravni, da se poveča raven zaščite, 
dostop do registra pa je dovoljen le 
pravosodnemu organu držav članic, 
EUROJUSTU IN EUROPOLU. V 
registru se na podlagi informativnih 
elementov, zbranih z raziskavami, zbirajo 
podatki in informacije, potrebni za večjo 
zaščito žrtev in izboljšanje preventivnih 
dejavnosti. Evropska komisija posreduje 
omenjene podatke in informacije, če 
pravosodni organi držav članic predložijo 
utemeljeno zahtevo.

Or. it

Obrazložitev

Evropski register bi omogočil, da se hitro in neposredno ugotovi, kdo je potreben zaščite. Na 
podlagi podatkov iz registra, ki bi bili na voljo le pristojnim organom, bi bilo mogoče opraviti 
tudi znanstveno oceno in statistiko, ki bi nudila elemente za načrtovanje dolgoročne strategije 
po kategorijah kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 148
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 4a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 4a
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Evropski register odredb o zaščiti, 
zaščitenih oseb in povzročiteljev 

nevarnosti
1. Pristojni organi držav članic prek 
organov kot sta Eurojust ali Europol 
oblikujejo evropsko sodno bazo podatkov 
in bazo podatkov izvrševanja zakonodaje, 
katerih edini namen je zagotavljanje, da 
imajo omenjeni organi na voljo orodja za 
uresničevanje ciljev te direktive. Za te 
registre se uporabljajo nacionalne 
zakonodaje in zakonodaja EU na 
področju varstva podatkov, opremljeni pa 
so z najvišjo možno stopnjo zaščite in 
varstva zasebnosti. 
2. Oblikuje se register Evropskih odredb o 
zaščiti, v katerem se navede vsaj ime in 
kraj prebivanja zaščitenih oseb, ime 
države izdajateljice, države izvršiteljice in 
države, ki nadzoruje odredbo, podrobnosti 
o zaščitnih ukrepih ter imena oseb, ki so 
neposredno odgovorne za izvrševanje teh 
ukrepov. 
3. Oblikuje se register povzročiteljev 
nevarnosti, v katerem so navedena imena 
in kraji prebivanja teh oseb, podrobnosti 
glede omejitev, ki jih morajo upoštevati, 
ter pravne odločitve, ki jih zadevajo. 
4. Pristojni organi, ki jih imenuje vsaka 
država članica, določijo postopek, po 
katerem se informacije hitro posredujejo, 
vsakič, ko se v te registre vnese nov 
primer, ter se takoj obvestijo zaščitene 
osebe, povzročitelji nevarnosti ter sodni 
organi, organi pregona in upravni organi, 
odgovorni za izvajanje zaščitnih ukrepov v 
državi izvršiteljici.
5. Uradna obvestila se pošljejo zaščiteni 
osebi in povzročitelju nevarnosti, da sta 
obe strani obveščeni o celotnem obsegu 
zaščitnih ukrepov in omejitev, ki ju 
zadevajo, da lahko uveljavljata svojo 
pravico do pritožbe, pravico do zaslišanja 
ali katero koli drugo pravico, ki se utegne 
uporabiti v takšnih razmerah, ter v skladu 
z zakonodajo o varstvu podatkov.

Or. es
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Predlog spremembe 149
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Člen 5 –  odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Na podlagi zaščitnega ukrepa, sprejetega 
v državi izdajateljici, pravosodni organ
navedene države ali drug pristojni organ 
iz člena 4(2) le na zahtevo zaščitene osebe 
izda Evropsko odredbo o zaščiti, potem ko 
je preveril, da zaščitni ukrep izpolnjuje vse 
zahteve iz člena 3(1).

1. Na podlagi zaščitnega ukrepa, sprejetega 
v državi izdajateljici, se lahko evropska 
odredba o zaščiti izda, kadar se zaščitena 
oseba odloči, da bo prebivala v drugi 
državi članici, ali tam že prebiva ali kadar 
se odloči, da bo ostala v drugi državi 
članici, ali se tam že nahaja. Sodni ali 
enakovredni organ države izdajateljice 
lahko izda evropsko odredbo o zaščiti le 
na zahtevo zaščitene osebe ali njenega 
zakonitega zastopnika, skrbnika ali 
varuha in potem ko je preveril, da je 
zaščitni ukrep v skladu z vsemi zahtevami 
iz člena 2(2).

Or. fr

Obrazložitev

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

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Na podlagi zaščitnega ukrepa, sprejetega 
v državi izdajateljici, pravosodni organ 
navedene države ali drug pristojni organ iz 
člena 4(2) le na zahtevo zaščitene osebe 
izda Evropsko odredbo o zaščiti, potem ko 
je preveril, da zaščitni ukrep izpolnjuje vse 
zahteve iz člena 3(1).

1. Na podlagi zaščitnega ukrepa, sprejetega 
v državi izdajateljici, pravosodni organ 
navedene države ali drug pristojni organ iz 
člena 4(2) le na zahtevo zaščitene osebe ali 
njenega zakonitega zastopnika, skrbnika 
ali varuha, ne glede na to, ali se je 
zaščitena oseba že preselila v to državo 
članico ali ne, izda Evropsko odredbo o 
zaščiti, potem ko je preveril, da zaščitni 
ukrep izpolnjuje vse zahteve iz člena 2(2).

Or. en

Predlog spremembe 151
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

1a. Če so izpolnjene zahteve iz člena 2(2), 
lahko pristojni organ zavrne izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti le, če je 
zahteva očitno in nedvomno neutemeljena 
ter zato povsem neupravičena za varstvo 
zaščitene osebe, če se med drugim 
upošteva trajanje obdobja ali obdobij, ki 
jih namerava zaščitena oseba preživeti v 
državi izvršiteljici in resnost potrebe po 
zaščiti.

Or. en

Obrazložitev

As unwilling as we should be to grant the Member States any discretion regarding the 
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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.

Predlog spremembe 152
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

1b. Pristojni organ, ki zavrne izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti, mora 
nemudoma in ex officio zagotoviti 
zaščiteni osebi ali njenemu zakonitemu 
zastopniku, skrbniku ali varuhu jasna in 
celovita navodila o tem, katera pravna 
sredstva uporabiti ali kako vložiti pritožbo 
za izpodbijanje te zavrnitve.

Or. en

Obrazložitev

Če imajo organi diskrecijsko pravico, mora imeti tudi vlagatelj možnost uporabiti pravna 
sredstva.

Predlog spremembe 153
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Zaščitena oseba ali njen zakoniti 
zastopnik lahko vloži zahtevo za izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti bodisi 
pristojnemu organu države izdajateljice ali 

2. Zaščitena oseba ali njegov ali njen 
zakoniti zastopnik, skrbnik ali varuh lahko 
vloži zahtevo za izdajo Evropske odredbe o 
zaščiti bodisi pristojnemu organu države 
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pristojnemu organu države izvršiteljice. izdajateljice ali pristojnemu organu države 
izvršiteljice. 

Če je taka zahteva vložena v državi 
izvršiteljici, jo njen pristojni organ čim prej
posreduje pristojnemu organu države 
izdajateljice, da se po potrebi pripravi 
Evropska odredba o zaščiti.

Če je taka zahteva vložena v državi 
izvršiteljici, jo njen pristojni organ 
nemudoma posreduje pristojnemu organu 
države izdajateljice, da ta organ izda 
Evropsko odredbo o zaščiti.

Or. en

Obrazložitev

Člen obravnava prvi korak postopka, ki je vložitev zahteve za izdajo Evropske odredbe o 
zaščiti. Evropsko odredbo o zaščiti izdajo organi države izdajateljice. Šele po tem, ko država 
izdajateljica izda Evropsko odredbo o zaščiti, se to sporoči morebitnim državam 
izvršiteljicam. Zaradi jasnosti je besedilo odstavka takšno, da se upošteva le razmerje med 
eno državo izvršiteljico in državo izdajateljico.

Predlog spremembe 154
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Člen 5 –  odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Zaščitena oseba ali njen zakoniti 
zastopnik lahko vloži zahtevo za izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti bodisi 
pristojnemu organu države izdajateljice ali 
pristojnemu organu države izvršiteljice.

2. Zaščitena oseba ali njen zakoniti 
zastopnik, skrbnik ali varuh lahko vloži 
zahtevo za izdajo evropske odredbe o 
zaščiti bodisi pri pristojnemu organu 
države izdajateljice ali pristojnemu organu 
države izvršiteljice. 

Če je taka zahteva vložena v državi 
izvršiteljici, jo njen pristojni organ čim prej 
posreduje pristojnemu organu države 
izdajateljice, da se po potrebi pripravi 
Evropska odredba o zaščiti.

Če je taka zahteva vložena v državi 
izvršiteljici, jo njen pristojni organ čim prej 
posreduje pristojnemu organu države 
izdajateljice, da se po potrebi pripravi 
Evropska odredba o zaščiti.

Or. fr

Obrazložitev

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 
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recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Predlog spremembe 155
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Zaščitena oseba ali njen zakoniti 
zastopnik lahko vloži zahtevo za izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti bodisi 
pristojnemu organu države izdajateljice ali 
pristojnemu organu države izvršiteljice.

2. Zaščitena oseba ali njegov ali njen 
zakoniti zastopnik ali skrbnik lahko vloži 
zahtevo za izdajo Evropske odredbe o 
zaščiti bodisi pristojnemu organu države 
izdajateljice ali pristojnemu organu države 
izvršiteljice.

Or. en

Predlog spremembe 156
Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

Če je taka zahteva vložena v državi 
izvršiteljici, jo njen pristojni organ čim prej 
posreduje pristojnemu organu države 
izdajateljice, da se po potrebi pripravi 
Evropska odredba o zaščiti.

Če je taka zahteva vložena v državi 
izvršiteljici, jo njen pristojni organ čim prej 
posreduje pristojnemu organu države 
izdajateljice, da se po potrebi pripravi 
Evropska odredba o zaščiti. Država 
izdajateljica pravočasno obvesti žrtev ali 
vložnika o statusu in omejitvah Evropske 
odredbe o zaščiti.

Or. en

Obrazložitev

Izjemno pomembno je, da žrtev ne trpi nepotrebnega stresa ter da je mentalno pripravljena na 
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omejitve izdane Evropske odredbe o zaščiti.

Predlog spremembe 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 2a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

2a. Pred izdajo Evropske odredbe o zaščiti 
se povzročitelju nevarnosti omogoči 
pravica do zaslišanja in pravica do 
spodbijanja zaščitnega ukrepa, če mu ni 
bilo omogočeno uresničevanje teh pravic 
v postopku, ki je privedel do sprejetja 
zaščitnega ukrepa.

Or. es

Predlog spremembe 158
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Organ, ki sprejme zaščitni ukrep, ki 
vsebuje eno ali več obveznosti iz člena 
2(2), obvesti zaščiteno osebo o možnosti 
zahtevanja Evropske odredbe o zaščiti v 
primeru, da se oseba namerava preseliti v 
drugo državo članico. Organ svetuje 
zaščiteni osebi, da vloži zahtevek, preden 
zapusti ozemlje države izdajateljice.

3. Organ, ki sprejme zaščitni ukrep, ki 
vsebuje eno ali več obveznosti iz člena 
2(2), na ustrezen način v skladu s 
postopki iz nacionalne zakonodaje obvesti 
zaščiteno osebo ali njenega zakonitega 
zastopnika, skrbnika ali varuha o tem, da 
ima možnost zahtevati Evropsko odredbo
o zaščiti v primeru, da se odloči, da bo 
prebivala v drugi državi članici, ali tam že 
prebiva ali kadar se odloči, da bo ostala v 
drugi državi članici, ali se tam že nahaja. 
Organ svetuje zaščiteni osebi, da vloži 
zahtevek, preden zapusti ozemlje države 
izdajateljice, ter jo seznani z možnostjo za 
vložitev zahteve za izdajo Evropske 
odredbe o zaščiti v državi izvršiteljici. 
Žrtve imajo možnost zahtevati, da jih med 
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izdajanjem Evropske odredbe o zaščiti po 
potrebi fizično spremlja socialni delavec.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav za žrtev že veljajo nacionalni zaščitni ukrepi, bi se ta utegnila bati, da bo napadalec 
poskušal nasilno preprečiti izdajo Evropske odredbe o zaščiti. Fizična navzočnost socialnega 
delavca bi lahko dala žrtvi samozavest za nadaljevanje.

Predlog spremembe 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Organ, ki sprejme zaščitni ukrep, ki 
vsebuje eno ali več obveznosti iz člena 
2(2), obvesti zaščiteno osebo o možnosti 
zahtevanja Evropske odredbe o zaščiti v
primeru, da se oseba namerava preseliti v 
drugo državo članico. Organ svetuje 
zaščiteni osebi, da vloži zahtevek, preden 
zapusti ozemlje države izdajateljice.

3. Kadar organ sprejme zaščitni ukrep, ki 
vsebuje eno ali več obveznosti iz člena 
2(2), ob izdaji tega ukrepa na ustrezen 
način v skladu s postopki iz nacionalne 
zakonodaje obvesti zaščiteno osebo ali 
njenega zakonitega zastopnika, skrbnika 
ali varuha o tem, da ima možnost 
zahtevati Evropsko odredbo o zaščiti, če se 
ta odloči, da bo prebivala v drugi državi 
članici, ali tam že prebiva ali kadar se 
odloči, da bo ostala v drugi državi članici, 
ali se tam že nahaja. Organ svetuje 
zaščiteni osebi, da vloži zahtevek, preden 
zapusti ozemlje države izdajateljice, ter jo 
seznani tudi z možnostjo za vložitev 
zahteve za izdajo Evropske odredbe o 
zaščiti v državi izvršiteljici.

Or. es
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Predlog spremembe 160
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Člen 5 –  odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Organ, ki sprejme zaščitni ukrep, ki 
vsebuje eno ali več obveznosti iz člena 
2(2), obvesti zaščiteno osebo o možnosti 
zahtevanja Evropske odredbe o zaščiti v 
primeru, da se oseba namerava preseliti v 
drugo državo članico.

3. Kadar organ sprejme zaščitni ukrep, ki 
vsebuje eno ali več obveznosti iz člena 
2(2), na ustrezen način v skladu s 
postopki iz nacionalne zakonodaje obvesti 
zaščiteno osebo ali njenega zakonitega 
zastopnika, skrbnika ali varuha o tem, da 
ima možnost zahtevati evropsko odredbo o 
zaščiti, če se odloči, da bo prebivala v 
drugi državi članici, ali tam že prebiva ali 
kadar se odloči, da bo ostala v drugi 
državi članici, ali se tam že nahaja.

Organ svetuje zaščiteni osebi, da vloži
zahtevek, preden zapusti ozemlje države 
izdajateljice.

Organ seznani zaščiteno osebo, da mora 
vložiti zahtevek, preden zapusti ozemlje 
države izdajateljice. Prav tako jo seznani z 
možnostjo, da vloži zahtevek tudi, če že 
prebiva ali se nahaja v državi izvršiteljici.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe 41 v sedanji obliki nima pravega smisla, saj v bistvu pravic, da je država 
izvršiteljica pristojna za evropsko odredbo o zaščiti. Zadnji stavek tega predloga spremembe 
bi bilo zato treba spremeniti.

Predlog spremembe 161
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 3 (postane člen 5 – odstavek 1)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Organ, ki sprejme zaščitni ukrep, ki 
vsebuje eno ali več obveznosti iz člena 
2(2), obvesti zaščiteno osebo o možnosti 
zahtevanja Evropske odredbe o zaščiti v 
primeru, da se oseba namerava preseliti v 

1. Organ države članice, ki sprejme 
zaščitni ukrep, ki vsebuje eno ali več 
obveznosti iz člena 2(2), na ustrezen način 
v skladu s postopki iz nacionalne 
zakonodaje obvesti zaščiteno osebo ali 
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drugo državo članico. Organ svetuje 
zaščiteni osebi, da vloži zahtevek, preden 
zapusti ozemlje države izdajateljice.

njenega zakonitega zastopnika, skrbnika 
ali varuha o tem, da ima možnost 
zahtevati Evropsko odredbo o zaščiti v 
primeru, da se odloči, da bo prebivala v 
drugi državi članici, ali tam že prebiva ali 
v primeru, da se odloči, da bo ostala v 
drugi državi članici, ali se tam že nahaja.
Organ svetuje zaščiteni osebi, da vloži 
zahtevek, preden zapusti ozemlje države 
izdajateljice, ter jo seznani tudi z 
možnostjo za vložitev zahteve za izdajo 
Evropske odredbe o zaščiti v državi 
izvršiteljici.

Or. en

Obrazložitev

Premeščeno iz odstavka 5(3) na začetek člena. Zaradi jasnosti bi bilo treba prerazporediti 
odstavke v členu 5, da bi bolj jasno opredeljevali časovno zaporedje postopka.

Predlog spremembe 162
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. Povzročitelju nevarnosti je pred izdajo 
Evropske odredbe dana pravica o zaščiti 
pravico do zaslišanja in pravica do 
izpodbijanja zaščitnega ukrepa, če teh 
pravic ni imel med postopkom, ki je 
privedel do sprejetja zaščitnega ukrepa.

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

Osnutek direktive
Člen 6 – točka (b)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(b) uporabo morebitnih tehničnih 
pripomočkov, ki so bili dani zaščiteni 
osebi za takojšnjo okrepitev zaščitnega 
ukrepa, če je to potrebno;

(b) uporabo morebitnih tehničnih naprav, 
ki so bile dane zaščiteni osebi ali osebi, ki 
povzroča nevarnost, za takojšnjo okrepitev 
zaščitnega ukrepa, če je to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 164
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

c a) ime, naslov, telefonsko številko, 
številko faksa in elektronski naslov 
pristojnega organa ali organov države 
izvršiteljice;

Or. fr

Obrazložitev

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 45. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Predlog spremembe 165
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 6 – točka (c a) (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ca) po potrebi ime, naslov, telefonsko 
številko, številko faksa in elektronski 
naslov pristojnega organa ali organov 
morebitne druge države ali držav 
izvršiteljic, v katerih so bili že poprej 
sprejeti zaščitni ukrepi na podlagi 
Evropskih odredb o zaščiti, ki temeljijo na 
istem zaščitnem ukrepu, ali za katere se 
istočasno izda Evropska odredba o zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Osnutek direktive
Člen 6 – točka (d)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) opredelitev zaščitnega ukrepa, na 
podlagi katerega je bila izdana Evropska 
odredba o zaščiti:

(d) sklic (npr. s številko dokumenta in 
datumom) na zakonodajni akt, ki vsebuje 
zaščitni ukrep, na podlagi katerega je bila 
izdana Evropska odredba o zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 167
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 6 – točka (f)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(f) obveznosti ali prepovedi na podlagi 
zaščitnega ukrepa, ki temelji na Evropski 

(f) obveznosti ali prepovedi na podlagi 
zaščitnega ukrepa, ki temelji na Evropski 
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odredbi o zaščiti, za povzročitelja 
nevarnosti, njihovo dolžino in izrecno
navedbo, da kršitev predstavlja kaznivo 
dejanje po zakonodaji države izdajateljice 
ali se lahko kaznuje z odvzemom prostosti;

odredbi o zaščiti, za povzročitelja 
nevarnosti, njihovo dolžino in navedbo
morebitne kazni ali sankcije, ki se lahko 
naloži v skladu z zakonodajo države 
izdajateljice v primeru kršitve ustreznih 
obveznosti ali prepovedi;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo bolj ustreza razmeram, ko zakonodaja držav članic določa lestvico kaznovanja in ko 
organi opredelijo določeno sankcijo šele po kršitvi.

Predlog spremembe 168
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 6 – točka (h a) (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ha) naslov, elektronsko pošto, telefonsko 
številko ali druge kontaktne podatke 
osebe, ki povzroča nevarnost;

Or. en

Predlog spremembe 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Člen 6 – točka i a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ia) država izdajateljica in država 
izvršiteljica, ob popolnem spoštovanju 
svobode izražanja, kjer je to primerno, 
spodbujata medije in novinarje, naj 
sprejmejo ukrepe za samonadzor, da se v 
okviru dejavnosti obveščanja zagotavlja 
varstvo zasebnega in družinskega življenja 
žrtev.
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Or. en

Obrazložitev

Žrtev, ki vloži zahtevo za izdajo Evropske odredbe o zaščiti, bi lahko bila poznana v javnosti, 
bodisi v državi izdajateljici ali v državi izvršiteljici. Za zagotavljanje varstva podatkov žrtve 
in njeno varnost bi se morali mediji zavedati občutljivosti poročanja o Evropskih odredbah o 
zaščiti ali objavljanja podrobnosti iz njih. 

Predlog spremembe 170
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Če pristojni organ države izdajateljice 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu države izvršiteljice, to 
stori na poljuben način, ki ohrani pisni 
zapis, da lahko pristojni organ države 
izvršiteljice ugotovi verodostojnost 
odredbe.

1. Če pristojni organ države izdajateljice 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu države izvršiteljice, to 
stori na poljuben način, ki ohrani pisni 
zapis, da lahko pristojni organ države 
izvršiteljice ugotovi verodostojnost 
odredbe. To bi bilo mogoče najbolje doseči 
z obvestilom, da so bile odredba in osebe, 
ki jih ta zadeva, vključene podatkovne 
baze iz člena 4a.

Or. es

Predlog spremembe 171
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Če pristojni organ države izdajateljice 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu države izvršiteljice, to 
stori na poljuben način, ki ohrani pisni 
zapis, da lahko pristojni organ države 
izvršiteljice ugotovi verodostojnost 

1. Če pristojni organ države izdajateljice 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu države izvršiteljice, to 
stori na poljuben način, ki ohrani pisni 
zapis, da lahko pristojni organ države 
izvršiteljice ugotovi verodostojnost 
odredbe. Tudi vsa sporočila se izmenjujejo 
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odredbe. neposredno med omenjenimi pristojnimi 
organi.

Or. de

Obrazložitev

Smiselna razjasnitev načina posredovanja dokumentov

Predlog spremembe 172
Nathalie Griesbeck

Osnutek direktive
Člen 7 –  odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Če pristojni organ države izdajateljice 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu države izvršiteljice, to 
stori na poljuben način, ki ohrani pisni 
zapis, da lahko pristojni organ države 
izvršiteljice ugotovi verodostojnost 
odredbe.

1. Če pristojni organ države izdajateljice 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu države izvršiteljice, to 
stori na poljuben način, ki ohrani pisni 
zapis, da lahko pristojni organ države 
izvršiteljice ugotovi verodostojnost 
odredbe. Tudi uradno obveščanje v celoti 
poteka neposredno med pristojnimi 
organi.

Or. fr

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 1a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(1a) Upoštevati je treba posebne ukrepe, 
kot je možnost, da se v državi izvršiteljici 
zahtevajo informacije v jeziku, ki ga 
govori žrtev, da se zmanjšajo težave v 
komunikaciji z žrtvijo kar zadeva njeno 
razumevanje zaščitnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Žrtev, ki se namerava preseliti v drugo državo, se bo najverjetneje soočala z jezikovnimi 
težavami v državi izvršiteljici. Pomembno je zmanjšati te ovire za žrtev.

Predlog spremembe 174
Barbara Matera

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Če pristojni organ države izvršiteljice ali 
države izdajateljice ni znan pristojnemu 
organu druge države, slednji organ opravi 
vse potrebne poizvedbe, vključno prek 
kontaktnih točk Evropske pravosodne 
mreže, ustanovljene s Skupnim ukrepom 
Sveta 98/428/PNZ z dne 29. junija 1998 o 
vzpostavitvi Evropske pravosodne mreže, 
nacionalnega člana Eurojusta ali 
nacionalnega sistema za usklajevanje 
dejavnosti Eurojusta svoje države, da 
pridobi potrebne informacije.

2. Če pristojni organ države ali držav 
izvršiteljic ali države ali držav izdajateljic
ni znan pristojnemu organu druge države, 
slednji organ opravi vse potrebne 
poizvedbe na podlagi seznama, 
dostavljenega generalnemu sekretariatu 
Sveta in Komisije, ter prek kontaktnih točk 
Evropske pravosodne mreže, ustanovljene 
s Skupnim ukrepom Sveta 98/428/PNZ z 
dne 29. junija 1998 o vzpostavitvi 
Evropske pravosodne mreže, nacionalnega 
člana Eurojusta ali nacionalnega sistema za 
usklajevanje dejavnosti Eurojusta svoje 
države, da pridobi potrebne informacije.

Or. it
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Predlog spremembe 175
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Če organ v državi izvršiteljici, ki prejme 
Evropsko odredbo o zaščiti, ni pristojen, da 
bi jo priznal, ta organ po uradni dolžnosti 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu.

3. Če organ v državi izvršiteljici, ki prejme 
Evropsko odredbo o zaščiti, ni pristojen, da 
bi jo priznal, ta organ po uradni dolžnosti 
posreduje Evropsko odredbo o zaščiti 
pristojnemu organu in o tem nemudoma 
obvesti pristojni organ države izdajateljice 
na poljuben način, ki ohrani pisni zapis.

Or. de

Obrazložitev

Smiselna razjasnitev

Predlog spremembe 176
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) ob prejemu evropske odredbe o zaščiti, 
posredovane v skladu s členom 7, prizna 
navedeno odredbo in po potrebi sprejme 
vse potrebne ukrepe, ki bi bili na voljo po 
njegovi nacionalni zakonodaji v podobnem 
primeru, da se zagotovi zaščita zaščitene 
osebe, razen če odloči, da bo uveljavljal 
enega od razlogov za nepriznanje iz člena 
9;

(a) ob prejemu evropske odredbe o zaščiti, 
posredovane v skladu s členom 7, 
nemudoma prizna navedeno odredbo in 
sprejme vse ustrezne ukrepe, ki bi 
zagotavljali nadaljnjo zaščito zaščitene 
osebe po njegovi nacionalni zakonodaji v 
podobnem primeru, razen če odloči, da bo 
uveljavljal enega od razlogov za 
nepriznanje iz člena 9; pri tem se ukrepi, ki 
jih sprejme pristojni organ države 
izvršiteljice, kolikor je mogoče ujemajo z 
zaščitnimi ukrepi, ki so bili sprejeti v 
izhodišču;
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Or. en

Predlog spremembe 177
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) ob prejemu evropske odredbe o zaščiti, 
posredovane v skladu s členom 7, prizna 
navedeno odredbo in po potrebi sprejme 
vse potrebne ukrepe, ki bi bili na voljo po 
njegovi nacionalni zakonodaji v podobnem 
primeru, da se zagotovi zaščita zaščitene 
osebe, razen če odloči, da bo uveljavljal 
enega od razlogov za nepriznanje iz člena 
9;

(a) ob prejemu evropske odredbe o zaščiti, 
posredovane v skladu s členom 7, 
nemudoma prizna navedeno odredbo in 
sprejme odločitev o sprejetju vseh 
ukrepov, ki bi bili na voljo po njegovi 
nacionalni zakonodaji v podobnem 
primeru, da se zagotovi zaščita zaščitene 
osebe, razen če odloči, da bo uveljavljal 
enega od razlogov za nepriznanje iz člena 
9. Sprejeti ukrepi in raven zaščite, ki se 
zagotovi zaščiteni osebi, se kolikor je 
mogoče ujemajo s predpisi in načeli 
nacionalne zakonodaje države izvršiteljice 
ter z zaščitnim ukrepom, sprejetim v 
državi izdajateljici;

Or. en

Obrazložitev

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



PE445.751v01-00 56/85 AM\824371SL.doc

SL

Predlog spremembe 178
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a (a) (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(aa) obvesti pristojni organ v državi 
izdajateljici o časovnih omejitvah, ki jih 
določi pristojni organ v državi izvršiteljici 
za izpolnitev Evropske odredbe o zaščiti, 
da se prepreči nepriznanje Evropske 
odredbe o zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 179
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo pobude Predlog spremembe

(b) po potrebi obvesti povzročitelja 
nevarnosti o vseh ukrepih, sprejetih v 
državi izvršiteljici;

(b) po potrebi obvesti povzročitelja 
nevarnosti o vseh ukrepih, sprejetih v 
državi izvršiteljici, pri čemer se izogiba 
razkritju kakršnih koli informacij o 
zaščiteni osebi, kot so njen naslov ali 
drugi kontaktni podatki, če takšne 
informacije niso zajete v obveznostih ali 
prepovedih, ki se povzročitelju nevarnosti 
naložijo kot izvršilni ukrep;

Or. en
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Predlog spremembe 180
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka ba (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ba) obvesti povzročitelja nevarnosti, 
pristojni organ države izdajateljice in 
zaščiteno osebo o vseh ukrepih, sprejetih v 
skladu s točko (a), pri čemer se, kadar je 
to potrebno, izogne razkritju naslova ali 
drugih kontaktnih podatkov o zaščiteni 
osebi, če bi razkritje osebo lahko ogrozilo.

Or. de

Obrazložitev

Gre za ukrepe v skladu s pravno državo in zaščito žrtev

Predlog spremembe 181
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ba) če se pristojni organ v državi 
izvršiteljici sklicuje na katere koli 
okoliščine za nepriznanje, ki so opisane v 
členu 9, se ustrezna odločitev nemudoma 
sporoči državi izdajateljici in zaščiteni 
osebi ali njenemu zakonitemu zastopniku 
ali varuhu, skupaj s celovitim pojasnilom 
razlogov za uveljavljanje nepriznanja;

Or. en
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Predlog spremembe 182
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ba) pristojni organ v državi izvršiteljici 
brez odlašanja obvesti zaščiteno osebo, če 
se po njenem nacionalnem pravu izteče 
najdaljši možni rok trajanja ukrepov, 
sprejetih pri izvrševanju Evropske 
odredbe o zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 183
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka ba (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(bb) nemudoma obvesti pristojni organ 
države izdajateljice na poljuben način, ki 
ohrani pisni zapis, in  določi rok za 
posredovanje manjkajočih podatkov, če 
meni, da so podatki, posredovani v skladu 
s členom 6 Evropske odredbe o zaščiti, 
nepopolni.

Or. de

Obrazložitev

Z določitvijo roka naj se zagotovi pospešitev postopka. 



AM\824371SL.doc 59/85 PE445.751v01-00

SL

Predlog spremembe 184
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 8 - odstavek 1 - točka bb (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(bb) pristojni organ v državi izvršiteljici 
brez odlašanja obvesti zaščiteno osebo, če 
se po njenem nacionalnem pravu izteče 
najdaljši možni rok trajanja ukrepov, 
sprejetih pri izvrševanju Evropske 
odredbe o zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 185
Salvatore Iacolino

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(da) sprejme vse ukrepe, da se pri 
izvajanju evropske odredbe o zaščiti 
ohrani tudi enotnost družine naslovnika 
odredbe.

Or. it

Obrazložitev

Zagotovila, ki zadevajo naslovnika odredbe, morajo ustrezno upoštevati tudi enotnost družine 
ter potrebo po njeni zaščiti, če so njen sestavni del otroci, tudi če ne gre za formalno priznano 
družino.
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Predlog spremembe 186
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Pristojni organ v državi izvršiteljici 
obvesti pristojni organ v državi izdajateljici 
in zaščiteno osebo o ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem členom.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je posledica predloga spremembe 5 vlagatelja Manfreda Webra

Predlog spremembe 187
Barbara Matera

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Pristojni organ v državi izvršiteljici 
obvesti pristojni organ v državi izdajateljici 
in zaščiteno osebo o ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem členom.

2. Pristojni organ v državi izvršiteljici 
nemudoma obvesti povzročitelja 
nevarnosti, pristojni organ v državi 
izdajateljici in zaščiteno osebo o ukrepih, 
sprejetih v skladu s tem členom, pri čemer 
ne razkrije kontaktnih podatkov zaščitene 
osebe.

Or. it
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Predlog spremembe 188
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Pristojni organ v državi izvršiteljici 
obvesti pristojni organ v državi izdajateljici 
in zaščiteno osebo o ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem členom.

2. Pristojni organ v državi izvršiteljici 
nemudoma obvesti povzročitelja 
nevarnosti, pristojni organ v državi 
izdajateljici in zaščiteno osebo o ukrepih, 
sprejetih v skladu s tem členom, pri čemer 
ne razkrije naslova ali drugih kontaktnih 
podatkov zaščitene osebe, kjer je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Povzročitelj nevarnosti mora biti nujno seznanjen z vsebino zaščitnega ukrepa. Če odredba o 
prepovedi približevanja vsebuje prepoved vstopa v dom zaščitene osebe, mora sprejeta 
odločitev vključevati naslov prebivališča zaščitene osebe. Povzročitelj nevarnosti pa mora biti 
obveščen o odločitvi, da je seznanjen s tem, česar ne sme storiti. 

Predlog spremembe 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Pristojni organ v državi izvršiteljici 
obvesti pristojni organ v državi izdajateljici 
in zaščiteno osebo o ukrepih, sprejetih v 
skladu s tem členom.

2. Pristojni organ v državi izvršiteljici 
nemudoma obvesti povzročitelja 
nevarnosti, pristojni organ v državi 
izdajateljici in zaščiteno osebo o ukrepih, 
sprejetih v skladu s tem členom, pri čemer 
ne razkrije naslova ali drugih kontaktnih 
podatkov zaščitene osebe. Povzročitelj 
nevarnosti mora imeti možnost izpodbijati 
te ukrepe.

Or. en
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Obrazložitev

V osnutku se zahteva, da je povzročitelj nevarnosti obveščen o vsebini nove odredbe, ki jo 
izda država članica izvršiteljica, ne dovoljuje pa se mu/ji, da to izpodbija. Obstaja možnost, 
da država članica izvršiteljica sprejme odredbo, ki ni skladna s pravicami iz Evropske 
konvencije o človekovih pravicah. Odredba iz Španije lahko na primer nalaga „prepoved 
prihoda v Barcelono“, prepoved iz Združenega kraljestva pa lahko navaja „prepoved prihoda 
v London“. Če pa je povzročitelj nevarnosti zaposlen v Londonu, bi bilo to preohlapno in 
nesorazmerno ter bi kršilo njegove pravice iz člena 8 konvencije. Imeti mora možnost 
spodbijati oba ukrepa, ne le prvega.

Predlog spremembe 190
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou),Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 8a 

Preprečevanje, informacijske kampanje in 
usposabljanje

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečevanje nasilja nad 
osebami.
2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti o možnosti izdaje Evropske 
odredbe o zaščiti ter zmanjšanju 
nevarnosti, da ljudje postanejo žrtve 
nasilja. Spodbuja se žrtve nasilja, naj 
prijavijo primere nadlegovanja proti njim,
da bo mogoče doseči ustrezno raven 
zaščite.
3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje pravosodnih in drugih 
pristojnih organov, ki bodo verjetno prišli 
v stik z žrtvami in morebitnimi žrtvami, da 
bodo zmožni nuditi ustrezno pomoč in 
psihološko podporo.
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Or. en

Predlog spremembe 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 8a
Preprečevanje, informacijske kampanje in 

usposabljanje
1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečevanje nasilja nad 
osebami.
2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, 
vključno s preventivnimi in opozorilnimi 
ukrepi za povzročitelje nevarnosti, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti o možnosti izdaje Evropske 
odredbe o zaščiti ter zmanjšanju 
nevarnosti, da ljudje postanejo žrtve 
nasilja.
3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje pravosodnih in drugih 
pristojnih organov, ki bodo verjetno prišli 
v stik z žrtvami ali morebitnimi žrtvami, 
da bodo zmožni nuditi ustrezno pomoč.

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

Osnutek direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 8a
Preprečevanje, informacijske kampanje in 

usposabljanje
1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, po 
potrebi v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, namenjene boljši 
osveščenosti o možnosti izdaje Evropske 
odredbe o zaščiti ter zmanjšanju 
nevarnosti, da ljudje postanejo žrtve 
nasilja.
2. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje zaposlenih v pravosodnih in 
drugih pristojnih organih, ki bodo 
verjetno prišli v stik z žrtvami, s ciljem, da 
tem omogoča nudenje ustrezne pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje izraza „ali morebitne žrtve“ iz predloga sprememb poročevalk št. 57, saj 
ni opredeljen in omogoča samovoljno razlago.
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Predlog spremembe 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Osnutek direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 8a

Preprečevanje, informacijske kampanje in 
usposabljanje

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečevanje nasilja nad 
osebami.
2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, kot so informacijske kampanje in 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
raziskovalni in izobraževalni programi, ki 
vključujejo preventivne in rehabilitacijske 
ukrepe za napadalce, po potrebi v 
sodelovanju z organizacijami civilne 
družbe, namenjene boljši osveščenosti o 
možnosti izdaje Evropske odredbe o zaščiti 
ter zmanjšanju nevarnosti, da ljudje 
postanejo žrtve nasilja.
3. Države članice spodbujajo redno 
usposabljanje pravosodnih in drugih 
pristojnih organov, ki bodo verjetno prišli 
v stik z žrtvami ali morebitnimi žrtvami, 
da bodo zmožni nuditi ustrezno pomoč.
4. Komisija in države članice sprejmejo 
ukrepe za uvedbo skupne brezplačne 
telefonske številke, na kateri lahko žrtve 
spolnega nasilja dobijo informacije in 
pomoč.

Or. es
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Predlog spremembe 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Za vsako zavrnitev priznanja evropske 
odredbe o zaščiti se navedejo razlogi.

1. Za vsako zavrnitev priznanja evropske 
odredbe o zaščiti se navedejo razlogi. Pred 
zavrnitvijo priznanja mora biti zaščitena 
oseba zaslišana.

Or. es

Predlog spremembe 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

a) evropska odredba o zaščiti ni popolna ali 
ni bila izpolnjena v roku, ki ga je določil 
pristojni organ države izvršiteljice;

(a) evropska odredba o zaščiti večkrat 
zapored ni popolna, je bila zavrnjena 
zaradi postopkovnih razlogov ali ni bila 
dopolnjena v razumnem roku, ki ga je 
določil pristojni organ države izvršiteljice;

Or. es

Predlog spremembe 196
Cornelia Ernst, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine 
Vergiat

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) evropska odredba o zaščiti ni popolna 
ali ni bila izpolnjena v roku, ki ga je 
določil pristojni organ države izvršiteljice;

(a) evropska odredba o zaščiti ni popolna 
in ni bila izpolnjena v razumnem roku, ki 
ga je določil pristojni organ države 
izvršiteljice;



AM\824371SL.doc 67/85 PE445.751v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 197
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka da (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(da) zaščitni ukrep se nanaša na dejanje, 
ki po pravu države izvršiteljice ni kaznivo 
dejanje;

Or. de

Obrazložitev

Za dejanje, ki v državi izvršiteljici ne bi bilo kaznovano, ni obveznosti ukrepanja.

Predlog spremembe 198
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka db (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(db) nacionalna zakonodaja države 
izvršiteljice ne predvideva, da bi bili 
zaščitni ukrepi sprejeti v okviru 
kazenskega postopka;

Or. de
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Predlog spremembe 199
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka dc (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(dc) kazenski postopek proti povzročitelju 
nevarnosti zaradi dejanja ali vedenja, v 
zvezi s katerim je bil sprejet zaščitni 
ukrep, je po zakonodaji države izvršiteljice 
zastaral, če dejanje ali vedenje po 
nacionalni zakonodaji spada v njeno 
pristojnost;

Or. de

Predlog spremembe 200
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka dd (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(dd) zaščitni ukrep se nanaša na kaznivo 
dejanje, za katero po pravu države 
izvršiteljice velja, da je bilo v celoti ali v 
znatnem delu storjeno na njenem ozemlju.

Or. de

Predlog spremembe 201
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. Kadar pristojni organ države 
izvršiteljice ne želi priznati Evropske 
odredbe o zaščiti zaradi enega izmed 
razlogov, navedenih v točkah (a) in (b) 
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odstavka 2, organom države izdajateljice, 
pa tudi zaščiteni osebi ali njenemu 
zakonitemu zastopniku, skrbniku ali 
varuhu, nemudoma in ex officio zagotovi 
jasna in celovita navodila o tem, katera 
pravna sredstva uporabiti ali kako vložiti 
pritožbo za spodbijanje te zavrnitve, ter po 
potrebi obvesti zaščiteno osebo o 
možnosti, da zahteva sprejetje zaščitnega 
ukrepa po nacionalni zakonodaji države 
izvršiteljice.

Or. en

Obrazložitev

Če je na voljo, bi bilo treba pravno sredstvo predstaviti organu, ki izda odredbo o zaščiti, pa 
tudi zaščiteni osebi, in sicer neposredno po zavrnitvi, preden se zaščiteno osebo obvesti o 
možnostih, kako začeti nov sodni postopek v državi izvršiteljici proti povzročitelju nevarnosti.
Ta odstavek se doda členu 9, ker je njegova uporaba neposredna posledica zavrnitve, ki je 
opredeljena v tem členu.

Predlog spremembe 202
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 3a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. Če pristojni organ države izvršiteljice 
zavrne priznanje Evropske odredbe o 
zaščiti na podlagi enega od razlogov iz 
odstavka 2, po potrebi obvesti zaščiteno 
osebo o možnosti, da zaprosi za sprejetje 
kazenskega ali civilnopravnega zaščitnega 
ukrepa v skladu z nacionalno zakonodajo.

Or. de

Obrazložitev

Dopolnilna določba za omejitev področja uporabe zaščitnih ukrepov po kazenskem pravu.
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Predlog spremembe 203
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 9a

Zahtevek za revizijo
Žrtev, katere zahteva za Evropsko odredbo 
o zaščiti je bila zavrnjena, ima možnost 
zaprositi za revizijo.

Or. en

Predlog spremembe 204
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 9a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 9a

Merodajno pravo in pristojnosti države 
izvršiteljice

1. Pristojni organ države izvršiteljice je po 
priznanju Evropske odredbe o zaščiti 
pristojen za sprejetje in izvajanje ukrepov 
v državi izvršiteljici. Za sprejetje in 
izvršitev odločitve iz člena 8(1) velja 
zakonodaja države izvršiteljice, ki velja 
tudi za pravila o pravnih sredstvih zoper 
odločitve, ki jih država izvršiteljica 
sprejme v zvezi z Evropsko odredbo o 
zaščiti. 
2. V primeru kršitve enega ali več 
ukrepov, ki jih je sprejel pristojni organ 
države izvršiteljice po priznanju Evropske 
odredbe o zaščiti, je pristojni organ 
pooblaščen, da: 
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a) zaradi kršitve takšnega ukrepa naloži 
kazenske sankcije in sprejme kateri koli 
drugi ukrep, če kršitev po zakonodaji 
države izvršiteljice velja za kaznivo 
dejanje; 
b) v zvezi s kršitvijo izda nekazenske 
sodbe;
c) sprejme nujne in začasne ukrepe, da 
zaustavi kršitev, dokler država 
izdajateljica po potrebi ne izda nadaljnje 
sodbe.

Or. de

Obrazložitev

Obširni, celostni predpis o pristojnostih in pravu, ki se uporablja;  poudarek je na 
pristojnostih države izvršiteljice.

Predlog spremembe 205
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) podaljšanje, pregled in odpravo 
zaščitnega ukrepa;

(a) podaljšanje, pregled, spremembo, 
preklic in odpravo zaščitnega ukrepa, na 
katerem temelji Evropska odredba o 
zaščiti, in posledično Evropske odredbe o 
zaščiti;

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev, da izključna pristojnost iz tega člena zadeva prvotni zaščitni ukrep, ne pa 
ukrepa, ki ga sprejme država izvršiteljica.
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Predlog spremembe 206
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(1a) Če žrtev zapusti državo izvršiteljico in 
se vrne v državo izdajateljico, država 
izdajateljica žrtvi še naprej zagotavlja 
zaščitne ukrepe, ki jih je ta država sprejela 
v izhodišču. 

Or. en

Predlog spremembe 207
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Kjer je sodba iz člena 2 Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/947/PNZ ali odločitev o 
nadzornih ukrepih iz člena 4 Okvirnega 
sklepa Sveta 2009/829/PNZ že prenesena v 
drugo držav članico, se sprejmejo 
naknadne odločitve v skladu z zadevnimi 
določbami teh okvirnih sklepov.

3. Kjer je sodba iz člena 2 Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/947/PNZ ali odločitev o 
nadzornih ukrepih iz člena 4 Okvirnega 
sklepa Sveta 2009/829/PNZ že prenesena v 
drugo držav članico oziroma takšna sodba 
ali odločitev še bo prenesena v drugo 
državo članico po sprejetju Evropske 
odredbe o zaščiti, se sprejmejo naknadne 
odločitve v skladu z zadevnimi določbami 
teh okvirnih sklepov.

Or. de
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Predlog spremembe 208
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. Pristojni organ države izdajateljice 
nemudoma obvesti pristojni organ države 
izvršiteljice o vsaki odločitvi v skladu z 
odstavkom 1.

Or. de

Predlog spremembe 209
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3b. Če pristojni organ države izdajateljice
prekliče ali odpravi Evropsko odredbo o 
zaščiti v skladu z odstavkom 1(a), pristojni 
organ države izvršiteljice ustavi ukrepe, 
sprejete v skladu s členom 8(1), takoj ko 
ga o tem ustrezno obvesti pristojni organ 
države izdajateljice.

Or. de

Predlog spremembe 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3c. Če je pristojni organ države 
izdajateljice spremenil Evropsko odredbo 
o zaščiti v skladu z odstavkom 1(a), 
pristojni organ države izvršiteljice, kakor 
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je ustrezno:
(a) spremeni ukrepe, sprejete na podlagi 
Evropske odredbe o zaščiti, v skladu s 
členom 8;
(b) zavrne izvajanje spremenjene 
obveznosti ali prepovedi, če ta ni uvrščena 
med obveznosti ali prepovedi iz člena 4, če 
ne upošteva želja žrtve ali ni skladna z 
Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah ali če so informacije iz člena 6, 
posredovane z Evropsko odredbo o zaščiti, 
nepopolne in niso bile dopolnjene v roku, 
ki ga je pristojni organ države izvršiteljice 
določil v skladu s členom 8(2a).

Or. en

Obrazložitev

Osnutek dovoljuje državi izdajateljici, da spremeni odredbo o zaščiti, in zahteva od države 
izvršiteljice, da opravi isto spremembo. Čeprav se žrtev na začetku postopka odloči zahtevati 
Evropsko odredbo o zaščiti, pa ni gotovo, da bo sprejela spremenjeno različico. V takšnem 
položaju bi morala imeti možnost izbire (in država izvršiteljica ne bi smela biti obvezana 
uresničiti odredbe, katere žrtev ne želi in ki bi utegnila biti v nasprotju z njenimi pravicami po 
Evropski konvenciji o človekovih pravicah).

Predlog spremembe 211
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3c (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3c. Če je pristojni organ države 
izdajateljice spremenil Evropsko odredbo 
o zaščiti v skladu z odstavkom 1(a), lahko 
pristojni organ države izvršiteljice, kjer je 
ustrezno:
a) spremeni ukrepe, sprejete na podlagi 
Evropske odredbe o zaščiti v skladu s 
členom 8; ali
b) zavrne izvršitev spremenjene obveznosti 
ali prepovedi, če ta ne sodi med obveznosti 
ali prepovedi iz člena 2 ali če so podatki, 
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posredovani z Evropsko odredbo o zaščiti 
v skladu s členom 7, nepopolni in niso bili 
dopolnjeni v roku, ki ga je določil 
pristojni organ države izvršiteljice v 
skladu s členom 8(2a).

Or. de

Predlog spremembe 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

Pristojni organ države izvršiteljice lahko 
prekliče priznanje Evropske odločbe o 
zaščiti, če obstajajo dokazi, da je zaščitena 
oseba zagotovo zapustila ozemlje države 
izvršiteljice.

1. Pristojni organ države izvršiteljice lahko 
preneha izvajati ukrepe, ki so bili sprejeti 
zaradi izvršitve Evropske odredbe o 
zaščiti:

(a) če žrtev zahteva prenehanje izvajanja 
zaščitnega ukrepa ali je prenehanje 
izvajanja zaščitnega ukrepa potrebno 
zaradi zaščite pravic katere koli osebe v 
skladu z Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah.

Or. en

Obrazložitev

Kot pri prejšnji predlogih spremembe. Žrtev si lahko premisli in noče več odredbe o zaščiti 
(npr. lahko pride do pomiritve z bivšim partnerjem, s katerim hoče ponovno prebivati skupaj).
V takšnih okoliščinah bi morala imeti država izvršiteljica možnost preklicati odredbo.
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Predlog spremembe 213
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 11

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 11
Razlogi za preklic priznanja Evropske 

odredbe o zaščiti

črtano

Pristojni organ države izvršiteljice lahko 
prekliče priznanje Evropske odločbe o 
zaščiti, če obstajajo dokazi, da je zaščitena 
oseba zagotovo zapustila ozemlje države 
izvršiteljice.

Or. de

Predlog spremembe 214
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 11 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 11a
Razlogi za prenehanje izvajanja ukrepov, 
sprejetih na podlagi Evropske odredbe o 

zaščiti
1. Pristojni organ države izvršiteljice 
lahko preneha izvajati ukrepe, ki so bili 
sprejeti zaradi izvrševanja Evropske 
odredbe o zaščiti:
a) če obstaja dovolj dokazov, da zaščitena 
oseba ne prebiva na ozemlju države 
izvršiteljice ali se tam ne zadržuje, ali da 
je dokončno zapustila to ozemlje;
b) če se v skladu z nacionalno zakonodajo 
države izvršiteljice izteče najdaljši možni 
čas trajanja ukrepov, sprejetih zaradi 
izvrševanja Evropske odredbe o zaščiti;
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c) če velja za primer  iz člena 10(3c)(b).
d) če je sodba iz člena 2 okvirnega sklepa 
Sveta 2008/947/PNZ ali odločitev o 
nadzornih ukrepih iz člena 4 Okvirnega
sklepa Sveta 2009/829/PNZ po priznanju 
Evropske odredbe o zaščiti prenesena v 
državo izvršiteljico.
2. Pristojni organ države izvršiteljice 
nemudoma obvesti pristojni organ o 
takšni odločitvi države izdajateljice.
3. Pred prenehanjem izvajanja ukrepov v 
skladu z odstavkom 1(b) lahko pristojni 
organ države izvršiteljice pozove pristojni 
organ države izdajateljice, naj predloži 
podatke o tem, ali je zaščita, ki se izvaja 
na podlagi Evropske odredbe o zaščiti, še 
vedno potrebna glede na okoliščine 
konkretnega primera. Pristojni organ 
države izdajateljice se na takšen poziv 
nemudoma odzove.

Or. de

Obrazložitev

Pristojni organ države izvršiteljice tako pridobi večji manevrski prostor; združljivost z 
ostalimi zakonodajnimi akti EU 

Predlog spremembe 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma prizna.

1. Evropska odredba o zaščiti se izvrši v 
roku 20 dni. Zaščitena oseba se obvesti o 
tem, kako dolgo bo obdobje izvrševanja.

Or. en
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Predlog spremembe 216
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma prizna.

1. Evropska odredba o zaščiti se prizna v 
roku največ 15 dni.

Or. es

Predlog spremembe 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma prizna.

1. Evropska odredba o zaščiti se izvrši 
najpozneje v 20 dneh, odvisno od nujnosti 
posameznih primerov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva naj bi se uporabljala tudi v primerih, ko želi zaščitena oseba za kratek čas obiskati 
drugo državo, tudi za obdobja, krajša od 20 dni. Zagotoviti je treba, da bodo države članice 
po potrebi sposobne ukrepati v nujnih primerih, ter vseeno zagotoviti izrecen časovni rok, da 
se preprečijo zamude.

Predlog spremembe 218
Salvatore Iacolino

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma prizna.

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma izvrši, v vsakem primeru v 
roku petnajstih dni, ter naslovniku 
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odredbe zagotavlja potrebno zaščito tudi v 
času pred začetkom izvrševanja.

Or. it

Predlog spremembe 219
Marina Yannakoudakis

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma prizna.

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma prizna, razen v primeru 
izrednih razmer, potovanja ali smrti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo žrtve možnost potovati in da niso omejene pri svojih dejavnostih, 
povezanih z nepričakovanimi potovanji.

Predlog spremembe 220
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 2a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

2a. Pristojni organi obvestijo zadevne 
osebe, isti dan, kot je sprejeta odločitev, o 
tem, ali je bila Evropska odredba o zaščiti 
priznana ali zavrnjena.

Or. es
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Predlog spremembe 221
Manfred Weber

Osnutek direktive
Člen 13

Besedilo pobude Predlog spremembe

Odstavek 13
Pravo, ki se uporablja

črtano

Za odločitve, ki jih v skladu s to direktivo 
sprejme pristojni organ države 
izvršiteljice, se uporablja nacionalno 
pravo te države.

Or. de

Predlog spremembe 222
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 14 – odstavek 2a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

2a. Pristojni organi izmenjujejo podatke, 
da se zberejo statistični podatki na 
evropski ravni, ki vključujejo vsaj podatke 
o številu izdanih, priznanih in zavrnjenih 
odredb, utemeljitvah za zavrnitev, vrstah 
sprejetih zaščitnih ukrepov, številu 
povzročiteljev nevarnosti ter vplivu te 
direktive na preprečevanje kaznivih dejanj 
ter razširjenosti kaznivih dejanj, katere 
naj bi odredbe o zaščiti preprečevale, 
zlasti kaznivih dejanj spolne zlorabe in 
primerov nasilja nad ženskami. Evropski 
inštitut za enakost med spoloma je 
odgovoren za zbiranje teh statističnih 
podatkov in oblikovanje ustreznih 
kazalnikov, v dveh letih po začetku 
veljavnosti te direktive pa pripravi tudi 
primerjalno študijo o pravnem statusu 
zaščitnih ukrepov v državah članicah.
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Or. es

Predlog spremembe 223
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 14 – odstavek 2b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

2b. Države članice in Komisija sodelujejo 
pri izvajanju vseevropske kampanje 
izobraževanja in obveščanja o Evropski 
odredbi o zaščiti in njenem področju 
uporabe. Kampanja je predvsem 
namenjena sodstvu, osebam, ki delujejo 
na področju pravosodja, organom 
pregona in na splošno vsem tistim javnim 
službam, zlasti socialnim službam, ki se 
soočajo s težavami, katere naj bi odredbe 
o zaščiti preprečevale. Izvajajo se tudi 
kampanje za izboljšanje osveščenosti, 
namenjene obči javnosti.

Or. es

Predlog spremembe 224
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

Evropska odredba o zaščiti se prevede v 
uradni jezik ali enega od uradnih jezikov
države izvršiteljice.

Evropska odredba o zaščiti se prevede v 
uradni jezik države izvršiteljice in v jezik, 
ki mu da prednost zaščitena oseba in/ali 
povzročitelj nevarnosti, če ta prebiva v 
regiji ali na območju, kjer so uradno 
priznani uradni jeziki, ki niso uradni 
jeziki države članice.

Or. es
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Predlog spremembe 225
Norica Nicolai

Osnutek direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska odredba o zaščiti se prevede v 
uradni jezik ali enega od uradnih jezikov
države izvršiteljice. Vsaka država članica 
lahko ob sprejetju te direktive ali pozneje v 
izjavi, deponirani pri generalnem 
sekretariatu Sveta, izjavi, da bo sprejemala 
prevode v enega ali več drugih uradnih 
jezikov institucij Evropske unije.

1. Evropska odredba o zaščiti se prevede v 
uradne jezike države izvršiteljice in v 
uradne jezike države izdajateljice, pa tudi 
v jezik zaščitene osebe ter njenega 
zakonitega skrbnika ali varuha, če se ta 
razlikuje od uradnih jezikov. Vsaka država 
članica lahko ob sprejetju te direktive ali 
pozneje v izjavi, deponirani pri generalnem 
sekretariatu Sveta, izjavi, da bo sprejemala 
prevode v uradne jezike institucij 
Evropske unije, pa tudi v jezike vseh 
pomembnejših manjšin, ki so prisotne v 
kateri od teh držav.

Or. en

Predlog spremembe 226
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

Evropska odredba o zaščiti se prevede v 
uradni jezik ali enega od uradnih jezikov 
države izvršiteljice.

1. Pristojni organ države izdajateljice 
prevede Evropsko odredbo o zaščiti v 
uradni jezik ali enega od uradnih jezikov 
države izvršiteljice.

Or. en

Obrazložitev

Dokumentacija mora biti prevedena, preden se pošlje organom, ki izvršujejo odredbo. Stroške 
Evropske odredbe o zaščiti ureja člen 17, krije pa jih država izvršiteljica, razen stroškov, ki 
nastanejo na ozemlju države izdajateljice.
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Predlog spremembe 227
Heidi Hautala

Osnutek direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(2a) Če zaščitena oseba ne razume dovolj 
uradnega jezika ali uradnih jezikov države 
izdajateljice ali države izvršiteljice, je 
treba ustrezne informacije in 
dokumentacijo, ki jo zaščiteni osebi 
zagotovijo pristojni organi te države ali 
teh držav, prevesti v jezik, ki ga oseba 
lahko primerno razume.

Or. en

Obrazložitev

Za zaščitene osebe je pomembno zadostno prevajanje. Čeprav nacionalne zakonodaje in 
evropske pravice v zvezi s prevajanjem verjetno zagotavljajo višji standard, je v tem kontekstu 
še vedno primerna klavzula o minimalnih zahtevah. 

Predlog spremembe 228
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 17

Besedilo pobude Predlog spremembe

Stroške, ki nastanejo pri uporabi te 
direktive, krije država izvršiteljica, razen 
stroškov, ki nastanejo izključno na ozemlju 
države izdajateljice.

Stroške, ki nastanejo pri uporabi te 
direktive, krije država izvršiteljica, razen 
stroškov, ki nastanejo izključno na ozemlju 
države izdajateljice. Od osebe, zaščitene z 
odredbo o zaščiti, se v nobenem primeru 
ne zahteva plačila stroškov, ki presegajo 
običajne upravne pristojbine, povezane z 
izvajanjem Evropske odredbe o zaščiti. 
Ravno tako ni obveznost te osebe, da 
začne upravni postopek v povezavi z 
odredbo v državi izvršiteljici.
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Or. es

Predlog spremembe 229
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 18 – odstavek 3a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. Visoka predstavnica Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko v roku treh 
let po začetku veljavnosti te direktive 
predstavi študijo o tem, ali bi bilo pravno 
mogoče z državami, ki niso članice EU, 
podpisati sporazume, na podlagi kateri bi 
bilo mogoče Evropsko odredbo o zaščiti 
izvajati v teh državah, ter v njej določiti 
prednostne naloge in strategije za 
uresničitev tega.

Or. es

Predlog spremembe 230
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Komisija najkasneje do *pripravi 
poročilo na podlagi informacij, ki jih v 
skladu s členom 19 prejme od držav 
članic.

1. Komisija pripravi letno poročilo o ravni 
spoštovanja odredb o zaščiti, ki ga 
predstavi Parlamentu v skladu s členoma 
14(3) in 19(2). Komisija z uporabo tako 
zbranih podatkov Svetu do ...* posreduje 
poročilo, v katerem oceni:

–––––––––––––––––
* UL: Štiri leta po začetku veljavnosti te direktive.

Or. es
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