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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podnětu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na podnět skupiny členských států (00002/2010),

– s ohledem na čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 289 odst. 4 Smlouvy 
o fungování EU, na jehož základě předložila Rada svůj podnět Parlamentu (C7-
0006/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 15 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na příspěvky, jež národní parlamenty zaslaly předsedovi jako odůvodněná 
stanoviska k otázce, zda je podnět v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na články 44 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru 
pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 51 jednacího řádu (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 
písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 
písm. a) a d) této smlouvy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(3) Podle stockholmského programu, který 
přijala Evropská rada na zasedání ve dnech 
10. a 11. prosince 2009, by se vzájemné 
uznávání mohlo rozšířit na všechny typy 
rozsudků a soudních rozhodnutí, které 
mohou být v závislosti na právním systému 
buď trestní, nebo správní povahy. Uvedený 
program rovněž stanoví, že je obětem 
trestného činu možné nabídnout zvláštní 
ochranná opatření, která by měla být
účinná v rámci celé Unie.

(3) Podle Stockholmského programu, který 
přijala Evropská rada na zasedání ve dnech 
10. a 11. prosince 2009, by se vzájemné 
uznávání mohlo rozšířit na všechny typy 
rozsudků a soudních rozhodnutí, které 
mohou být v závislosti na právním systému 
buď trestní, nebo správní povahy. Uvedený 
program rovněž stanoví, že je obětem 
trestného činu možné nabídnout zvláštní 
ochranná opatření, která by měla být 
účinná v rámci celé Unie. Následující body 
výše zmíněného Stockholmského 
programu by měly být zdůrazněny, a to 
zejména bod 2.3.4 o obětech trestné 
činnosti, bod 3.1.1 pokud jde o svědky 
a bod 3.4.1 o usnadnění přístupu ke 
spravedlnosti v evropském soudním 
prostoru, zejména v oblasti 
přeshraničních trestních řízení. 
Ve sdělení o akčním plánu provádění 
Stockholmského programu (KOM 
(2010)0171 v konečném znění)1 je 
zdůrazněno, že by mělo dojít k analýze 
rozdílů v poskytování záruk obětem 
trestných činů a tyto rozdíly by měly být 
zmenšeny s cílem zvýšit ochranu pomocí 
všech dostupných prostředků, a v této 
souvislosti je navrhováno, aby byl přijat 
ucelený nástroj na ochranu obětí a akční 
plán praktických opatření včetně 
vypracování evropského ochranného 
příkazu.
_____________
1 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů – Poskytování prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva evropským 
občanům – Akční plán provádění 
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Stockholmského programu.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(4) V usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 2. února 2006 o současném stavu boje 
proti násilí páchanému na ženách
a o případných budoucích krocích se 
členským státům doporučuje prosazovat 
nulovou toleranci vůči všem formám 
násilí páchaného na ženách a členské 
státy se vyzývají, aby podnikly příslušná 
opatření k zajištění lepší ochrany 
a podpory skutečných a potenciálních 
obětí.

(4) V usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 26. listopadu 20091 o odstraňování
násilí páchaného na ženách vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vnitrostátní právní 
předpisy a politiky zaměřené proti všem 
formám násilí na ženách a zahájily kroky 
k boji proti příčinám násilí páchaného na 
ženách, zejména prostřednictvím 
preventivních akcí, a vyzývá Unii, aby 
zajistila právo na pomoc a podporu všem 
obětem násilí. Usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 10. února 2010 
o rovnosti žen a mužů v Evropské unii –
20092 podporuje návrhy španělského 
předsednictví na zavedení evropského 
příkazu k ochraně obětí a na zřízení 
jednotného telefonního čísla pro celou 
Evropskou unii, na němž by byla obětem 
poskytována pomoc.
_________
1 P7_TA(2009)0098.
2 P7_TA(2010)0021.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(4a) Aby bylo možno určit příčiny násilí 
a rozšířit ochranu obětí, je potřeba mít na 
úrovni Unie k dispozici statistiky 
a srovnatelné údaje o násilí. Členské státy 
by proto měly sbírat údaje o počtu 
požadovaných, vydaných a uplatněných 
evropských ochranných příkazů, údaje 
týkající se porušování přijatých 
ochranných opatření a informace 
o povaze spáchaných trestných činů, 
k nimž patří např. domácí násilí, nucené 
sňatky, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, násilí spojené s otázkami cti, 
sledování, obtěžování a další formy násilí 
páchaného na základě pohlaví. Je třeba 
sbírat i údaje týkající se obětí terorismu 
a organizovaného zločinu a všechny údaje 
by měly být rozlišeny na základě pohlaví 
a každý rok by měly být zasílány Komisi 
a Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(6a) Tato směrnice se použije na 
ochranná opatření, která jsou zaměřena 
na ochranu určité osoby proti činu či 
jednání jiné osoby, které může jakýmkoli 
způsobem ohrozit život, tělesnou, duševní 
a sexuální integritu a důstojnost dané 
osoby, a to např. prostřednictvím 
předcházení jakékoli formě obtěžování, 
jakož i proti činu či jednání, které může 
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ohrozit osobní svobodu, a to např. 
předcházením únosům, pronásledování 
a jiným formám nepřímého nátlaku 
a prostřednictvím snahy o zabránění 
novému trestnému jednání či zmírnění 
dopadů předchozího trestného jednání. Je 
třeba zdůraznit, že tato směrnice je 
uplatňována na ochranná opatření, 
jejichž cílem je ochrana všech obětí, 
a nejen obětí násilí založeného na pohlaví.
Tato směrnice má být použita na 
ochranná opatření vydávaná ve prospěch 
obětí nebo možných obětí trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(6b) Členské státy by též měly zohlednit 
ochranu obětí, jimž může hrozit riziko 
nucených sňatků, vražd ze cti, mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, pedofilie, 
obchodu s lidmi, organizovaného zločinu 
a riziko, že se stanou oběťmi terorismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(6c) Pro použití této směrnice mohlo být 
ochranné opatření uloženo na základě 
rozsudku ve smyslu článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 
27. listopadu 2008 o uplatňování zásady 
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vzájemného uznávání na rozsudky 
a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu 
nad probačními opatřeními 
a alternativními tresty1 nebo na základě 
rozhodnutí o opatřeních dohledu ve 
smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 
Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 
o uplatnění zásady vzájemného uznávání 
na rozhodnutí o opatřeních dohledu 
jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi 
členskými státy Evropské unie2.
____________________________

1Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 102.
2Úř. věst. L 294, 11.11.2009, s. 20.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(7) Aby se zabránilo spáchání nového 
trestného činu proti oběti ve vykonávajícím 
členském státu, měl by mít dotyčný stát 
právní základ pro uznání rozhodnutí ve 
prospěch oběti, které bylo předtím přijato 
ve vydávajícím státě, a zároveň by se mělo 
zabránit tomu, aby oběť musela ve 
vykonávajícím státě zahájit nové řízení 
nebo znovu předkládat důkazní prostředky, 
jako by rozhodnutí ve vydávajícím státě 
nebylo přijato.

(7) Aby se zabránilo spáchání nového 
trestného činu proti oběti ve vykonávajícím 
členském státu, měl by mít dotyčný stát 
právní základ pro uznání rozhodnutí ve 
prospěch oběti, které bylo předtím přijato 
ve vydávajícím státě, a zároveň by se mělo 
zabránit tomu, aby oběť musela ve 
vykonávajícím státě zahájit nové řízení 
nebo znovu předkládat důkazní prostředky, 
jako by rozhodnutí ve vydávajícím státě 
nebylo přijato. Uznání evropského 
ochranného příkazu vykonávajícím státem 
znamená mimo jiné, že příslušný orgán 
uvedeného státu automaticky přijme –
s výhradou omezení uvedených v této 
směrnici – existenci a platnost 
ochranného opatření přijatého ve 
vydávajícím státě, uzná faktickou situaci 
popsanou v evropském ochranném 
příkazu a souhlasí s tím, že by měla být 
poskytnuta ochrana a že by její 
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poskytování mělo pokračovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8) Tato směrnice by se měla uplatňovat 
a prosazovat tak, aby se chráněným 
osobám dostalo ve vykonávajícím státě 
stejné nebo rovnocenné ochrany, jakou by 
měla, kdyby bylo příslušné ochranné 
opatření od začátku vydáno v tomto státě, 
aby se tak předešlo jakékoli diskriminaci.

(8) Tato směrnice by se měla uplatňovat 
a prosazovat tak, aby se chráněným 
osobám dostalo ve vykonávajícím státě 
stejné nebo rovnocenné ochrany, jakou by 
měla, kdyby bylo příslušné ochranné 
opatření od začátku vydáno v tomto státě, 
aby se tak předešlo jakékoli diskriminaci.
Členské státy by měly přijmout potřebná 
opatření za účelem zamezení toho, aby 
oběti anebo potencionální oběti musely při 
žádosti o vydání evropského ochranného 
příkazu nést finanční náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k rozdílným soudním 
systémům v členských státech se jeví jako 
vhodné zajistit v mechanismu spolupráce 
mezi členskými státy podle této směrnice 
vysokou míru flexibility. V návaznosti na 
přijetí evropského ochranného příkazu by 
mělo být vykonávajícímu státu umožněno 
– při zachování obecné povinnosti jednat 
– vykonat tento příkaz způsobem, který je 
nejvhodnější z pohledu jeho vlastního 
právního systému. To může znamenat, že 
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opatření přijaté ve vykonávajícím 
členském státě je koncepčně a právně 
nezávislé na původním ochranném 
opatření, které přijal vydávající členský 
stát a na němž je evropský ochranný 
příkaz založen.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8b) Tato směrnice obsahuje pevně dané 
množství povinností či zákazů, které by 
měly být – jsou-li uloženy ve vydávajícím 
státě a obsaženy v evropském ochranném 
příkazu – uznány a vykonány ve 
vykonávajícím státě, s výhradou omezení 
stanovených v této směrnici. Příslušný 
orgán ve vykonávajícím státě nemusí vždy 
přijmout stejné ochranné opatření, jaké 
bylo přijato ve vydávajícím státě, nýbrž 
může uvážit přijetí jakéhokoli opatření, 
které shledá přiměřeným a dostatečným 
podle svého vnitrostátního práva s cílem 
poskytnout chráněné osobě pokračující 
ochranu s ohledem na ochranné opatření 
přijaté ve vydávajícím státě a popsané 
v evropském ochranném příkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8c) Povinnosti či zákazy, na které se tato 
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směrnice použije, zahrnují mimo jiné 
opatření omezující svobodu pohybu osoby, 
která představuje nebezpečí, jsou-li 
uložena s cílem ochránit chráněnou 
osobu, a opatření zaměřená na omezení 
osobních kontaktů či kontaktů na dálku 
mezi chráněnou osobou a osobou, která 
představuje nebezpečí, např. uložením 
určitých způsobů těchto kontaktů nebo 
uložením omezení ohledně obsahu 
komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8d) Příslušný orgán vykonávajícího státu 
by měl informovat osobu, která 
představuje nebezpečí, příslušný orgán 
vydávajícího státu a případně příslušný 
orgán nebo orgány jiného vykonávajícího 
státu nebo států a chráněnou osobu 
o jakémkoli opatření přijatém na základě 
evropského ochranného příkazu. Při 
informování osoby, která představuje 
nebezpečí, by měl být řádně zohledněn 
zájem chráněné osoby na tom, aby nebyla 
odhalena její adresa nebo jiné kontaktní 
údaje. Takové údaje by měly být 
z oznámení vyloučeny, pokud ovšem 
nejsou adresa či jiné kontaktní údaje 
zahrnuty v povinnosti či zákazu uloženém 
osobě, která představuje nebezpečí, jako 
opatření výkonu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 e (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8e) Pokud příslušný orgán ve 
vydávajícím státě evropský ochranný 
příkaz stáhl, měl by příslušný orgán ve 
vykonávajícím státě opatření, která přijal 
za účelem výkonu evropského 
ochranného příkazu, ukončit, přičemž 
příslušný orgán vykonávajícího státu 
může nezávisle, z vlastního podnětu 
přijmout jakékoli ochranné opatření 
v rámci svých vnitrostátních právních 
předpisů s cílem chránit dotyčnou osobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 f (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(8f) Při provádění této směrnice by měly 
členské státy zvážit zavedení postupů 
umožňujících vyslechnutí chráněné osoby 
a osoby, která představuje nebezpečí, před 
uznáním a výkonem evropského 
ochranného příkazu a zavedení 
opravných prostředků proti rozhodnutí 
uznat a vykonat evropský ochranný 
příkaz.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(10a) V rámci spolupráce mezi orgány 
zapojenými do zajištění ochrany chráněné 
osoby by měl příslušný orgán 
vykonávajícího státu neprodleně sdělit 
příslušnému orgánu vydávajícího státu 
jakékoli porušení opatření přijatých ve 
vykonávajícím státě za účelem výkonu 
evropského ochranného příkazu. Toto 
sdělení by mělo umožnit příslušnému 
orgánu vydávajícího státu urychleně 
rozhodnout o jakékoli vhodné reakci 
ohledně ochranného opatření uloženého 
v jeho státě vůči osobě, která představuje 
nebezpečí. Taková reakce může případně 
zahrnovat uložení trestu odnětí svobody 
namísto původně přijatého opatření 
nezahrnujícího odnětí svobody, např. jako 
alternativu k předběžnému zadržení nebo 
jako důsledek podmínečného přerušení 
trestu. Je jasné, že takové rozhodnutí, 
protože nespočívá v uložení trestní sankce 
ex novo ve vztahu k novému trestnému 
činu, není v rozporu s možností, že 
vykonávající stát případně uloží trestní či 
netrestní sankce v případě porušení 
opatření přijatých za účelem výkonu 
evropského ochranného příkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(10b) Členské státy by měly věnovat 
mimořádnou pozornost případům, které se 
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týkají dětí, a měly by přijmout potřebná 
opatření a zajistit, aby jim byla poskytnuta 
pomoc, podpora a ochrana, a měly by 
přitom jednat v nejlepším zájmu dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12a) Tato směrnice, vztahuje-li se 
k trestním věcem, nemění ani 
nenahrazuje nástroje vzájemného 
uznávání v občanských věcech, jako je 
nařízení Rady (ES) č. 44/2001 
o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech1. Pokud určité 
rozhodnutí ohledně ochranného opatření 
spadá jak do oblasti působnosti této 
směrnice, tak do oblasti působnosti 
nařízení (ES) č. 44/2001, zejména pokud 
jde o náhradu škod, měly by být uznání 
a výkon takového rozhodnutí provedeny 
v souladu s ustanoveními uvedeného 
nařízení.
1 Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1–23 

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12b) Rovněž pokud jde o justiční 
rozhodnutí na ochranu nezletilých přijatá 
v případech rodičovské odpovědnosti 
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v rámci oblasti působnosti nařízení Rady 
(ES) č. 2201/2003 o příslušnosti 
a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 
manželských a ve věcech rodičovské 
zodpovědnosti1, by se mělo o uznání 
a výkon takových rozhodnutí usilovat 
v souladu s uvedeným nařízením.
1 Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12c) Pro uznání a výkon jiných 
rozhodnutí s cílem ochrany nezletilých,
která spadají do oblasti působnosti 
Haagské úmluvy z roku 1996 o pravomoci 
orgánů, použitelném právu, uznávání, 
výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské 
odpovědnosti a opatření k ochraně dětí, by 
se měla použít tato úmluva.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12d) Osobní údaje zpracované v rámci 
provádění této směrnice by měly být 
chráněny v souladu s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2008/977/SVV ze dne 
27. listopadu 2008 o ochraně osobních 
údajů zpracovávaných v rámci policejní 
a soudní spolupráce v trestních věcech 
a v souladu se zásadami stanovenými 
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v Úmluvě Rady Evropy ze dne 
28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem 
na automatizované zpracování osobních 
údajů, kterou ratifikovaly všechny členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12e) Tato směrnice by měla ctít základní 
práva a dodržovat zásady uznané 
především Listinou základních práv 
Evropské unie a Evropskou úmluvou 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Cílem této směrnice by zejména 
mělo být zajistit plné dodržování těchto 
práv a zásad a v souladu s nimi musí být 
provedena.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 f (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

(12f) Při uplatňování této směrnice je 
členským státům doporučeno, aby 
zohlednily práva a zásady zakotvené 
v Úmluvě OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Článek -1 (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek -1

Cíl
Tato směrnice stanoví pravidla 
umožňující justičnímu nebo 
rovnocennému orgánu v členském státě, 
v němž bylo vydáno ochranné opatření 
s cílem chránit nějakou osobu před 
trestným činem, urážlivým nebo 
výhružným chováním jiné osoby, jež může 
ohrozit její život, tělesnou nebo duševní 
integritu a důstojnost, osobní svobodu či 
sexuální integritu, vydat evropský 
ochranný příkaz umožňující příslušnému 
orgánu v jiném členském státě pokračovat 
v ochraně dotyčné osoby na území tohoto 
členského státu v důsledku spáchání činu, 
který byl nebo mohl být předmětem řízení 
soudu příslušného zejména pro trestní 
věci.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1) „evropským ochranným příkazem“ 
soudní rozhodnutí týkající se ochranného 
opatření vydaného členským státem, jehož 
cílem je usnadnit jinému členskému státu 
v případě potřeby přijmout ochranné
opatření podle svého vnitrostátního práva 
s ohledem na ochranu života, tělesné 
a duševní integrity, svobody nebo sexuální 
integrity člověka;

1) „evropským ochranným příkazem“ 
rozhodnutí přijaté justičním nebo 
rovnocenným orgánem členského státu 
týkající se ochranného opatření, na jehož 
základě přijme justiční či rovnocenný 
orgán jiného členského státu jakékoli 
vhodné opatření podle svého vnitrostátního 
práva s ohledem na pokračování ochrany
života, tělesné a duševní integrity, 
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důstojnosti svobody nebo sexuální integrity 
chráněné osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2) „ochranným opatřením“ rozhodnutí 
přijaté příslušným orgánem členského 
státu, kterým se osobě, která představuje
nebezpečí, ukládá jedna nebo více 
z povinností nebo zákazů uvedených v čl. 2 
odst. 2, za předpokladu, že porušení těchto 
povinností nebo zákazů představuje podle 
práva dotčeného členského státu trestný 
čin nebo za ně může být v daném 
členském státě jinak uložen trest odnětí 
svobody.

2) „ochranným opatřením“ rozhodnutí 
přijaté vydávajícím státem v souladu 
s jeho vnitrostátním právem a postupy, 
kterým se osobě nebo osobám, jež 
představují nebezpečí, ukládá jedna nebo 
více z povinností nebo zákazů uvedených 
v článku 2 odst. 2 ve prospěch chráněné 
osoby s cílem ochrany této osoby před 
trestným činem, který může ohrozit její 
život, tělesnou nebo duševní integritu, 
důstojnost, osobní svobodu nebo sexuální 
integritu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3) „chráněnou osobou“ osoba, jejíž život, 
tělesná a duševní integrita, svoboda nebo 
sexuální integrita jsou předmětem ochrany 
vyplývající z ochranného opatření přijatého 
vydávajícím státem;

3) „chráněnou osobou“ fyzická osoba (tj. 
muž, žena nebo dítě), jejíž život, tělesná 
a duševní integrita a důstojnost, svoboda 
nebo sexuální integrita jsou předmětem 
ochrany vyplývající z ochranného opatření 
přijatého vydávajícím státem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 4

Znění podnětu Pozměňovací návrh

4) „osobou, která představuje nebezpečí“, 
osoba, jíž byla uložena jedna nebo více 
z povinností nebo zákazů uvedených v čl. 2 
odst. 2;

4) „osobou, která představuje nebezpečí“, 
fyzická osoba nebo osoby, jimž byla 
uložena jedna nebo více z povinností nebo 
zákazů uvedených v čl. 2 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 6

Znění podnětu Pozměňovací návrh

6) „vykonávajícím státem“ členský stát, 
kterému byl evropský ochranný příkaz 
předán za účelem jeho uznání;

6) „vykonávajícím státem“ členský stát 
nebo členské státy, kterým byl evropský 
ochranný příkaz předán za účelem jeho 
uznání;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 7 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

7a) „justičním orgánem“ soudce, 
vyšetřující soudce nebo státní prokurátor 
či jiný soudní orgán.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) povinnost zdržet se návštěv určitých
lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde 
má chráněná osoba bydliště nebo které 
navštěvuje;

a) zákaz zdržet se návštěv jakýchkoli
lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde 
má chráněná osoba bydliště, kde pracuje
nebo které navštěvuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění podnětu Pozměňovací návrh

d) povinnost vyhýbat se styku s chráněnou 
osobou; nebo

d) zákaz nebo úpravu kontaktů v jakékoli 
formě s chráněnou osobou, včetně 
kontaktů prostřednictvím telefonu, 
elektronické či běžné pošty, faxem či 
jakýmikoli jinými prostředky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění podnětu Pozměňovací návrh

e) zákaz přiblížit se chráněné osobě více 
než na předepsanou vzdálenost.

e) zákaz nebo úpravu týkající se přiblížení
se chráněné osobě více než na předepsanou 
vzdálenost; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ea) jakékoli jiné povinnosti nebo zákazy 
uložené s cílem zabezpečit ochranu obětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát uvědomí generální 
sekretariát Rady, který justiční orgán nebo 
které justiční orgány jsou podle jeho 
vnitrostátního práva příslušné vydávat 
a uznávat evropský ochranný příkaz, je-li 
daný členský stát vydávajícím nebo 
vykonávajícím státem.

1. Každý členský stát uvědomí generální 
sekretariát Rady a Komise, který justiční 
orgán nebo které justiční orgány jsou podle 
jeho vnitrostátního práva příslušné vydávat 
a uznávat evropský ochranný příkaz, je-li 
daný členský stát vydávajícím nebo 
vykonávajícím státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy jako orgány příslušné pro přijímání 
rozhodnutí podle této směrnice určit i jiné 
než justiční orgány, mají-li tyto orgány 
pravomoc přijímat rozhodnutí podobné 
povahy podle jejich vnitrostátního práva 
hmotného i procesního.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Generální sekretariát Rady zpřístupní 
obdržené informace všem členským státům 
a Komisi.

3. Komise zpřístupní obdržené informace 
všem členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 4 a (nový) – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 4a

Účast ústředního orgánu

1. Každý členský stát může určit ústřední 
orgán nebo více ústředních orgánů, 
dovoluje-li to jeho právní systém, které 
budou nápomocny příslušným orgánům.
2. Členský stát může, je-li to nezbytné 
kvůli organizaci jeho vnitřního soudního 
systému, přenést na svůj ústřední orgán 
nebo orgány odpovědnost za 
administrativní doručení a převzetí 
evropského ochranného příkazu a za 
veškerý další související úřední písemný 
styk. V důsledku toho lze veškerou 
komunikaci, konzultace, výměny 
informací, dotazy a oznámení mezi 
příslušnými orgány případně řešit za 
pomoci ústředního orgánu nebo orgánů 
dotčeného členského státu.
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3. Členský stát, který hodlá využít 
možností uvedených v tomto článku, sdělí 
Komisi informace o určeném ústředním 
orgánu nebo ústředních orgánech. Tyto 
údaje jsou závazné pro všechny orgány 
vystavujícího státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Na podkladě ochranného opatření 
přijatého ve vydávajícím státě může 
justiční orgán tohoto státu nebo jiný 
příslušný orgán uvedený v čl. 4 odst. 2
vydat evropský ochranný příkaz pouze na 
žádost chráněné osoby poté, co ověří, že 
ochranné opatření splňuje všechny 
požadavky uvedené v čl. 3 odst. 1.

1. Na základě ochranného opatření 
přijatého ve vydávajícím státě může být 
evropský ochranný příkaz vydán, pokud se 
chráněná osoba rozhodne pobývat nebo 
již pobývá v jiném členském státě nebo 
státech nebo pokud se chráněná osoba 
rozhodne setrvat nebo již setrvává na 
území jiného členského státu. Justiční či 
rovnocenný orgán vydávajícího státu
může vydat evropský ochranný příkaz 
pouze na žádost chráněné osoby nebo 
jejího zákonného zástupce, opatrovníka 
nebo poručníka a poté, co ověří, že 
ochranné opatření splňuje všechny 
požadavky stanovené v článku 2 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Chráněná osoba nebo její zákonný 
zástupce může podat žádost o vydání 
evropského ochranného příkazu buď 

2. Chráněná osoba, její zákonný zástupce, 
opatrovník nebo poručník může předložit 
žádost o vydání evropského ochranného 
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příslušnému orgánu vydávajícího státu, 
nebo příslušnému orgánu vykonávajícího 
státu.

příkazu buď příslušnému orgánu 
vydávajícího státu, nebo příslušnému 
orgánu vykonávajícího státu. V případě, že 
existuje více než jeden vykonávající stát, 
informuje o žádosti příslušný orgán státu, 
ve kterém byla žádost předložena, 
příslušné orgány jiného vykonávajícího 
státu či států.

Jestliže se žádost podává ve vykonávajícím 
státě, předá tamní příslušný orgán tuto 
žádost co nejdříve příslušnému orgánu 
vydávajícího státu, aby evropský ochranný 
příkaz v případě potřeby vydal.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Orgán, který přijme ochranné opatření 
obsahující jednu nebo více z povinností 
uvedených v čl. 2 odst. 2, uvědomí 
chráněnou osobu o možnosti požádat 
o vydání evropského ochranného příkazu, 
pokud má tato osoba v úmyslu přestěhovat 
se do jiného členského státu. Tento orgán 
chráněné osobě poradí, aby žádost podala 
ještě předtím, než opustí území 
vydávajícího státu.

3. Orgán, který přijme ochranné opatření 
obsahující jednu nebo více z povinností 
uvedených v čl. 2 odst. 2, uvědomí 
chráněnou osobu nebo jejího zákonného 
zástupce, opatrovníka nebo poručníka 
jakýmkoli vhodným způsobem v souladu 
s postupy ve smyslu příslušného 
vnitrostátního práva o možnosti požádat 
o vydání evropského ochranného příkazu, 
pokud se chráněná osoba rozhodne 
pobývat nebo již pobývá v jiném členském 
státě nebo státech nebo pokud se 
chráněná osoba rozhodne setrvat nebo již 
setrvává na území jiného členského státu.
Tento orgán chráněné osobě poradí, aby 
žádost podala ještě předtím, než opustí 
území vydávajícího státu, a zároveň 
chráněnou osobu informuje o možnosti 
požádat o vydání evropského ochranného 
příkazu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. a

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) totožnost a státní příslušnost chráněné 
osoby, jakož i totožnost a státní příslušnost 
zákonného zástupce této osoby, je-li 
chráněná osoba nezletilá nebo nemá-li 
způsobilost k právním úkonům;

a) totožnost a státní příslušnost chráněné 
osoby, jakož i totožnost a státní příslušnost 
zákonného zástupce, opatrovníka nebo 
poručníka této osoby, je-li chráněná osoba 
nezletilá nebo nemá-li způsobilost 
k právním úkonům;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. a a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

aa) datum, od kterého zamýšlí chráněná 
osoba pobývat nebo zdržovat se ve 
vykonávajícím státě, a dobu nebo doby 
pobytu, jsou-li známy;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) použití jakýchkoli technických nástrojů, 
které byly chráněné osobě případně
poskytnuty pro okamžitý výkon 
ochranného opatření;

b) použití jakýchkoli technických zařízení, 
která byla chráněné osobě případně
poskytnuta pro okamžitý výkon 
ochranného opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ca) jméno, adresu, číslo telefonu a faxu 
a adresa elektronické pošty příslušného 
orgánu či orgánů vykonávajícího státu či 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. f

Znění podnětu Pozměňovací návrh

f) povinnosti nebo zákazy uložené 
v ochranném opatření, na jehož podkladě 
byl vydán evropský ochranný příkaz, 
osobě, která představuje nebezpečí, jejich 
doba platnosti a výslovné uvedení
skutečnosti, že jejich porušení představuje 
podle práva vydávajícího státu trestný čin 
nebo za ně může být jinak uložen trest 
odnětí svobody;

f) povinnosti nebo zákazy uložené 
v ochranném opatření, na jehož podkladě 
byl vydán evropský ochranný příkaz, 
osobě, která představuje nebezpečí, jejich 
doba platnosti a uvedení případného trestu 
či sankce v případě porušení příslušné 
povinnosti či zákazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. g

Znění podnětu Pozměňovací návrh

g) totožnost a státní příslušnost osoby, g) totožnost a státní příslušnost osoby nebo 
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která představuje nebezpečí, jakož i její
kontaktní údaje;

osob, které představují nebezpečí, jakož 
i jejich kontaktní údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. i a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

ia) v případě potřeby jméno a kontaktní 
údaje právníků zabývajících se spisem 
a případně informaci, zda ve vydávajícím 
státě existuje nárok na bezplatnou právní
pomoc, aby se zajistila kontinuita 
bezplatné právní pomoci a okamžité kroky 
v případě porušení evropského 
ochranného příkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Postup předávání Postup předávání

1. Předává-li příslušný orgán vydávajícího 
státu příslušnému orgánu vykonávajícího 
státu evropský ochranný příkaz, učiní tak 
jakýmkoli způsobem umožňujícím 
vyhotovení písemného záznamu, aby se 
mohl příslušný orgán vykonávajícího
členského státu přesvědčit o jeho pravosti.

1. Předává-li příslušný orgán vydávajícího 
státu příslušnému orgánu vykonávajícího 
státu či států evropský ochranný příkaz, 
učiní tak jakýmkoli způsobem 
umožňujícím vyhotovení písemného 
záznamu, aby se mohl příslušný orgán 
vykonávajícího státu či států přesvědčit 
o jeho pravosti. Veškerý úřední styk 
rovněž probíhá přímo mezi uvedenými 
příslušnými orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Není-li příslušnému orgánu ve
vykonávajícím nebo vydávajícím státě
znám příslušný orgán ve druhém státě, 
provede tento orgán za účelem získání 
požadovaných informací všechna příslušná 
šetření, a to i prostřednictvím kontaktních 
míst Evropské soudní sítě vytvořené na 
základě společné akce Rady 98/428/SVV 
ze dne 29. června 1998 o vytvoření 
Evropské soudní sítě, národního člena 
Eurojustu nebo národního koordinačního 
systému Eurojustu ve svém státě.

2. Není-li příslušnému orgánu
vykonávajícího státu či států nebo
vydávajícího státu znám příslušný orgán ve 
druhém státě, provede tento orgán za 
účelem získání požadovaných informací 
všechna příslušná šetření, a to i 
prostřednictvím kontaktních míst Evropské 
soudní sítě vytvořené na základě společné 
akce Rady 98/428/SVV ze dne 29. června 
1998 o vytvoření Evropské soudní sítě, 
národního člena Eurojustu nebo národního
koordinačního systému Eurojustu ve svém 
státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Není-li orgán vykonávajícího státu, který 
obdrží evropský ochranný příkaz, příslušný 
k jeho uznání, postoupí jej bez dalšího
příslušnému orgánu.

3. Není-li orgán vykonávajícího státu, který 
obdrží evropský ochranný příkaz, příslušný 
k jeho uznání, postoupí jej z úřední
povinnosti příslušnému orgánu
a neprodleně o tom uvědomí příslušný 
orgán vydávajícího státu jakýmkoli 
způsobem, jenž umožňuje vyhotovení 
písemného záznamu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) ihned po obdržení evropského 
ochranného příkazu předaného v souladu 
s článkem 7 tento příkaz uzná a v případě 
potřeby přijme všechna opatření, která by 
byla podle jeho vnitrostátního práva 
v podobném případě dostupná, aby zajistil 
ochranu chráněné osoby, pokud se 
nerozhodne uplatnit některý z důvodů pro 
odmítnutí uznání stanovených v odstavci 9;

a) ihned po obdržení evropského 
ochranného příkazu předaného v souladu 
s článkem 7 tento příkaz neprodleně uzná 
a přijme všechna odpovídající opatření, 
která zaručí stejnou míru ochrany, jakou 
zaručuje v podobných případech jeho 
vnitrostátního právo, aby zajistil ochranu 
chráněné osoby, pokud se nerozhodne 
uplatnit některý z důvodů pro odmítnutí 
uznání stanovených v odstavci 9;

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) je-li to vhodné, vyrozumí osobu, která 
představuje nebezpečí, o každém opatření 
přijatém ve vykonávajícím státě;

b) je-li to vhodné, vyrozumí osobu, která 
představuje nebezpečí, o každém opatření 
přijatém ve vykonávajícím státě
a o právních důsledcích porušení 
ochranného opatření, které je v něm 
popsáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění podnětu Pozměňovací návrh

d) okamžitě ohlásí příslušnému orgánu 
vydávajícího státu, a je-li vydávající stát 

d) okamžitě ohlásí příslušnému orgánu 
vydávajícího státu, a je-li vydávající stát 
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odlišný od státu dohledu, příslušnému 
orgánu státu dohledu každé porušení 
ochranného opatření, na jehož podkladě 
byl vydán evropský ochranný příkaz 
a které je v něm popsáno. Pro hlášení se 
použije jednotný formulář obsažený 
v příloze II.

odlišný od státu dohledu, příslušnému 
orgánu státu dohledu, a je-li více 
vykonávajících států, příslušným 
orgánům ostatních vykonávajících států,
každé porušení ochranného opatření, na 
jehož podkladě byl vydán evropský 
ochranný příkaz a které je v něm popsáno.
Pro hlášení se použije jednotný formulář 
obsažený v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán vykonávajícího státu 
uvědomí příslušný orgán vydávajícího 
státu a chráněnou osobu o opatřeních 
přijatých v souladu s tímto článkem.

2. Příslušný orgán vykonávajícího státu
neprodleně uvědomí osobu, která 
představuje nebezpečí, příslušný orgán 
vydávajícího státu a chráněnou osobu 
o opatřeních přijatých v souladu s tímto 
článkem a neprozradí přitom adresu nebo 
jiné kontaktní údaje týkající se chráněné 
osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2a) Pokud se příslušný orgán 
vykonávajícího státu domnívá, že 
informace předané spolu s evropským 
ochranným příkazem podle článku 6 jsou 
neúplné, neprodleně o tom uvědomí 
vydávající orgán jakýmkoli způsobem, 
jenž umožňuje vyhotovení písemného 



PR\817530CS.doc 33/51 PE441.299v02-00

CS

záznamu, a vydávajícímu orgánu stanoví 
pro poskytnutí chybějících informací 
lhůtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 8 a (nový) – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 8a

Prevence, informační kampaně 
a vzdělávání

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
pro prevenci násilí proti osobám.
2. Členské státy, případně ve spolupráci s 
organizacemi občanské společnosti, 
přijmou vhodná opatření – jako jsou 
informační a osvětové kampaně, 
výzkumné a vzdělávací programy –
zaměřená na zvýšení povědomí o tom, že 
existuje možnost vydat evropský ochranný 
příkaz a snížit riziko, že se lidé stanou 
oběťmi násilí.
3. U soudních orgánů a jiných 
příslušných orgánů, u nichž je 
pravděpodobné, že přijdou do styku 
s oběťmi a potenciálními oběťmi, 
podporují členské státy pravidelné 
vzdělávání, které jim umožní poskytovat 
odpovídající pomoc.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Každé odmítnutí uznání evropského 
ochranného příkazu musí být odůvodněno.

(netýká se českého znění)

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění podnětu Pozměňovací návrh

c) ochrana vyplývá z výkonu trestu nebo 
opatření, na nějž se podle práva 
vykonávajícího státu vztahuje amnestie, 
a týká se činu, který spadá podle tohoto 
práva do jeho pravomoci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění podnětu Pozměňovací návrh

d) podle práva vykonávajícího státu se 
osobě, která představuje nebezpečí, 
přiznává imunita, která znemožňuje 
přijmout ochranná opatření.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 9a
Rozhodné právo a příslušnost ve 

vykonávajícím státě
1. Vykonávající stát je po konzultaci 
s vydávajícím státem příslušný přijímat 
a vykonávat opatření v tomto státě po 
uznání evropského ochranného příkazu. 
Při přijímání a výkonu rozhodnutí podle 
čl. 8 odst. 1 se uplatňuje právo 
vykonávajícího státu, včetně pravidel 
týkajících se opravných prostředků proti 
rozhodnutím přijatým ve vykonávajícím 
státě v souvislosti s evropským ochranným 
příkazem.
2. V případě porušení jednoho nebo více 
opatření, která vykonávající stát přijal po 
uznání evropského ochranného příkazu, 
má příslušný orgán vykonávajícího státu 
na základě odstavce 1 pravomoc:
a) uložit trestní sankce a přijmout jakákoli 
jiná opatření v důsledku porušení daného 
opatření, pokud toto porušení představuje 
podle právních předpisů vykonávajícího 
státu trestný čin;
b) přijmout v souvislosti s porušením 
opatření rozhodnutí jiné než trestní 
povahy;
c) přijmout jakékoli naléhavé a předběžné 
opatření s cílem ukončit porušování, je-li 
to zapotřebí z důvodu ještě nevydaného 
rozhodnutí vydávajícího státu.
3. Pokud příslušný orgán vykonávajícího 
státu odmítne na základě jednoho či více 
důvodů uvedených v čl. 9 odst. 2 písm. a) 
a b) uznat evropský ochranný příkaz, 
informuje chráněné osoby o tom, že 
mohou požádat o přijetí ochranného 
opatření v souladu s jeho vlastním 
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vnitrostátním právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 9b
Oznámení v případě porušení

Příslušný orgán vykonávajícího státu 
oznámí příslušnému orgánu vydávajícího 
státu a příslušnému orgánu státu dohledu 
jakékoli porušení opatření přijatých na 
základě evropského ochranného příkazu. 
Pro toto oznámení se použije jednotný 
formulář obsažený v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 10 – nadpis

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Následná rozhodnutí ve vydávajícím státě Příslušnost ve vydávajícím státě

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán ve vydávajícím státě má 1. Příslušný orgán vydávajícího státu má
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pravomoc vydávat všechna následná
rozhodnutí související s ochranným 
opatřením podle evropského ochranného 
příkazu. Tato následná rozhodnutí se 
týkají zejména:

výlučnou příslušnost k přijímání
rozhodnutí týkajících se:

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) obnovení, přezkumu a zrušení
ochranného opatření;

a) obnovení, přezkumu, změny, zrušení
a zpětvzetí ochranného opatření a následně 
i evropského ochranného příkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

aa) uložení opatření spojeného s odnětím 
svobody v důsledku zrušení ochranného 
opatření za předpokladu, že se ochranné 
opatření uplatňovalo na základě rozsudku 
ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2008/947/SVV nebo na základě 
rozhodnutí o opatřeních dohledu ve 
smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 
Rady 2009/829/SVV;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) změny ochranného opatření; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění podnětu Pozměňovací návrh

c) vydání zatýkacího rozkazu nebo jiného 
vykonatelného soudního rozhodnutí se 
stejným účinkem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění podnětu Pozměňovací návrh

d) zahájení nového trestního řízení proti 
osobě, která představuje nebezpečí.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3. Pokud již rozsudek ve smyslu článku 2 
rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV 
nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve
smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 
2009/829/SVV již byl postoupen jinému 
členskému státu, přijímají se následná 
rozhodnutí v souladu s příslušnými 
ustanoveními uvedených rámcových 
rozhodnutí.

3. Pokud již rozsudek ve smyslu článku 2 
rámcového rozhodnutí Rady
2008/947/SVV nebo rozhodnutí 
o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 
rámcového rozhodnutí Rady
2009/829/SVV byl jinému členskému státu
postoupen nebo je postoupen po vydání 
evropského ochranného příkazu, přijímají 
se následná rozhodnutí v souladu 
s příslušnými ustanoveními uvedených 
rámcových rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3a. Příslušný orgán vydávajícího 
členského státu neprodleně informuje 
příslušný orgán vykonávajícího členského 
státu o jakémkoli rozhodnutí přijatém 
v souladu s odstavcem 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3b. Pokud příslušný orgán vydávajícího 
státu zrušil evropský ochranný příkaz 
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v souladu s odstavcem 1 písm. a), ukončí 
příslušný orgán vykonávajícího státu 
opatření přijatá v souladu s čl. 8 odst. 1, 
jakmile je o této skutečnosti příslušným 
orgánem vydávajícího státu řádně 
informován.

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 c (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

3c. Pokud příslušný orgán vydávajícího 
státu pozměnil evropský ochranný příkaz 
v souladu s odst. 1 písm. a), příslušný 
orgán vykonávajícího státu v případě 
potřeby:

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 c (nový) – písm. a (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

a) v souladu s článkem 8 změní opatření 
přijatá na základě evropského 
ochranného příkazu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 c (nový) – písm. b (nové)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

b) odmítne vykonat pozměněné opatření 
nebo zákaz, pokud nespadá mezi druhy 
opatření nebo zákazů uvedené v článku 4 
nebo pokud jsou informace předávané 
spolu s evropským ochranným příkazem 
podle článku 6 neúplné a nejsou ve lhůtě 
stanovené příslušným orgánem 
vykonávajícího státu v souladu s čl. 8 odst. 
2a doplněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 11

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Důvody pro zrušení uznání evropského 
ochranného příkazu

Důvody pro přerušení opatření přijatých 
na základě evropského ochranného příkazu

Příslušný orgán ve vykonávajícím státě
může zrušit uznání evropského 
ochranného příkazu, pokud je prokázáno, 
že chráněná osoba s konečnou platností 
opustila vykonávající členský stát.

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu
může přerušit opatření přijatá při výkonu
evropského ochranného příkazu:

a) existují-li nezpochybněné 
a jednoznačné důkazy, že chráněná osoba 
nemá obvyklé bydliště nebo pobyt na 
území vykonávajícího státu nebo že toto 
území definitivně opustila;
b) pokud v souladu s vnitrostátním 
právem uplynula maximální délka trvání 
opatření přijatých při výkonu evropského 
ochranného příkazu;
c) v případě uvedeném v čl. 10 odst. 6 
písm. b);
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d) je-li rozsudek ve smyslu článku 2 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/947/SVV nebo rozhodnutí 
o ochranných opatřeních ve smyslu 
článku 4 rámcového rozhodnutí Rady 
2009/829/SVV postoupen vykonávajícímu 
státu po uznání evropského ochranného 
příkazu.
2. Příslušný orgán vykonávajícího státu 
o tomto rozhodnutí neprodleně informuje 
příslušný orgán vydávajícího státu 
a chráněnou osobu.
3. Příslušný orgán vykonávajícího státu 
může před přerušením opatření podle 
odstavce 1 písm. b) vyzvat příslušný orgán 
vydávajícího státu, aby poskytl informace 
o tom, zda je za okolností daného případu 
ochrana stanovená v evropském 
ochranném příkazu stále nezbytná. 
Příslušný orgán vydávajícího státu na tuto 
výzvu neprodleně odpoví.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Evropský ochranný příkaz je uznán 
neprodleně.

1. Evropský ochranný příkaz je vykonán 
do 20 dnů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Po uznání evropského ochranného 
příkazu rozhodne příslušný orgán 
vykonávajícího státu v souladu s článkem 
8 neprodleně o přijetí jakéhokoli opatření 
podle svého vnitrostátního práva.

2. V závislosti na druhu ochrany, která je 
zapotřebí, je nutné zajistit, aby vydání 
evropského ochranného příkazu 
probíhalo na vnitrostátní úrovni 
zrychleným řízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Článek 13

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Rozhodné právo

Rozhodnutí vydaná příslušným orgánem 
vykonávajícího státu podle této směrnice 
se řídí jeho vnitrostátním právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Článek 14

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se
Povinnosti zúčastněných orgánů

1. Pokud příslušný orgán vydávajícího 
státu podle čl. 10 odst. 1 písm. b) změní 
ochranné opatření, na jehož podkladě byl 
vydán evropský ochranný příkaz, oznámí 
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tuto změnu neprodleně příslušnému 
orgánu vykonávajícího státu.
Příslušný orgán vykonávajícího státu 
přijme opatření případně nezbytná pro 
provedení změněného ochranného 
opatření, pokud by taková opatření byla 
dostupná v podobném případě podle jeho 
vnitrostátního práva, a uvědomí příslušný 
orgán vydávajícího státu, chráněnou 
osobu, a je-li to vhodné, i osobu, která 
představuje nebezpečí, pokud se tato 
osoba nachází na území vykonávajícího 
státu.
2. Příslušný orgán vydávajícího státu 
neprodleně uvědomí příslušný orgán 
vykonávajícího státu a chráněnou osobu 
o skončení platnosti či zrušení 
ochranného opatření, na jehož podkladě 
byl ve vydávajícím státě vydán evropský 
ochranný příkaz, a v důsledku toho 
i o zrušení příkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Evropský ochranný příkaz musí být
přeložen do úředního jazyka nebo jednoho 
z úředních jazyků vykonávajícího státu.

1. Evropský ochranný příkaz je příslušným 
orgánem vydávajícího státu přeložen do 
úředního jazyka nebo jednoho z úředních 
jazyků vykonávajícího státu nebo států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1a. Příslušný orgán vykonávajícího státu 
přeloží do úředního jazyka nebo případně 
jednoho z úředních jazyků vydávajícího 
státu formulář uvedený v článku 9b.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Každý členský stát může v okamžiku 
přijetí této směrnice nebo později uvést 
v prohlášení, které bude uloženo
na generálním sekretariátu Rady, že 
přijme překlad do jednoho nebo více 
dalších úředních jazyků orgánů Unie.

2. Každý členský stát může v okamžiku 
přijetí této směrnice nebo později uvést 
v prohlášení, které bude uloženo u Komise, 
že přijme překlad do jednoho nebo více 
dalších úředních jazyků orgánů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový) 

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 18a
Vztah k jiným nástrojům

1. Touto směrnicí není dotčeno používání 
nařízení Rady (ES) č. 44/2001 
o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech, nařízení Rady (ES) 
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č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání 
a výkonu rozhodnutí ve věcech 
manželských a ve věcech rodičovské 
zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1347/2000, Haagské úmluvy z roku 
1996 o pravomoci orgánů, použitelném 
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 
a spolupráci ve věcech rodičovské 
zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, 
ani Haagské úmluvy z roku 1980 
o občanskoprávních aspektech 
mezinárodních únosů dětí.
2. Touto směrnicí není dotčeno používání 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/947/SVV a rámcového rozhodnutí 
Rady 2009/829/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření pro dosažení souladu
s ustanoveními této směrnice do …*.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do …*.
Neprodleně o nich informují Komisi. Tyto 
předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění podnětu Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí generálnímu 
sekretariátu Rady a Komisi znění právních 
předpisů, kterými ve svém vnitrostátním 
právu provádějí povinnosti, jež pro ně 
vyplývají z této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi znění
hlavních ustanovení vnitrostátních
právních předpisů, které v oblasti 
působnosti této směrnice přijmou.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Článek 19a

Sběr údajů

1. Členské státy sbírají údaje týkající se 
evropského ochranného příkazu, zejména 
údaje související s počtem žádostí 
o evropský ochranný příkaz a počtem 
vydaných a vykonaných evropských 
ochranných příkazů. Dále je třeba sbírat 
údaje o porušování přijatých ochranných 
opatření a informace o povaze 
spáchaných trestných činů, k nimž patří 
např. domácí násilí, nucené sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
násilí spojené s otázkami cti, sledování, 
obtěžování a další formy násilí páchaného 
na základě pohlaví. Je třeba sbírat i údaje 
týkající se obětí terorismu 
a organizovaného zločinu. Všechny údaje 
je třeba rozlišovat podle pohlaví.
2. Informace shromážděné na základě 
evropského ochranného příkazu předávají 
členské státy Komisi a Evropskému 
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parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Článek 20

Znění podnětu Pozměňovací návrh

Přezkum Přezkum
1. Do …* vypracuje Komise zprávu na 
základě informací obdržených od 
členských států podle čl. 19 odst. 2.

Do ...* předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice. Ke zprávě se případně 
připojí legislativní návrhy.

2. Na základě této zprávy Rada posoudí,
a) do jaké míry členské státy přijaly 
opatření nezbytná pro dosažení souladu 
s touto směrnicí; 
b) uplatňování této směrnice.
3. Ke zprávě se případně připojí 
legislativní návrhy.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh směrnice o evropském ochranném příkazu předložený dvanácti členskými státy je 
podnětem, který se snaží o prevenci trestné činnosti. I v případě, že členské státy mají pro 
oběti k dispozici ochranné příkazy, následné provádění opatření je limitováno hranicemi 
vydávajícího státu. Oběti se však z různých důvodů, minimálně proto, aby unikly násilí, 
někdy stěhují z jednoho členského státu do druhého. Po přestěhování se pak ocitají 
v bezbranné pozici, pokud je spolupráce soudních orgánů a donucovacích orgánů nedokáže 
dostatečně ochránit zavedením rychlého a účinného celoevropského mechanismu včasného 
varování a prevence. Vytvoření podobného systému spolupráce je cílem tohoto podnětu. 
Jednotlivá opatření členských států ukazují, že prevence kriminality na celoevropské úrovni je 
možná v případě, že pachatel nebo skupina pachatelů trestné činnosti byli identifikováni. 

Rámcová směrnice Rady ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v rámci trestního řízení 
a směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2009 o odškodňování obětí trestných činů jsou 
založeny na doporučení Rady Evropy ze dne 28. června 2005 o postavení obětí v rámci 
trestního práva a trestního řízení, ale netýkají se prevence trestné činnosti, o kterou jde 
v tomto případě. 

Stockholmský program a s ním související akční plán stanoví nutnost věnovat pozornost 
situaci obětí, bojovat proti násilí a usnadnit přístup ke spravedlnosti v evropském soudním 
prostoru, zejména v oblasti přeshraničních trestních řízení (Stockholmský program, bod 
3.4.1). Sdělení k akčnímu plánu provádění Stockholmského programu (KOM(2010)0171) 
zdůrazňuje, že by mělo dojít k analýze rozdílů v poskytování záruk obětem trestných činů a že 
by tyto rozdíly měly být zmenšeny s cílem zvýšit ochranu prostřednictvím všech dostupných 
prostředků; v této souvislosti se navrhuje, aby byl přijat právní návrh na ucelený nástroj na 
ochranu obětí a akční plán praktických opatření včetně vypracování evropského ochranného 
příkazu.

Pokud jde o postupy vyplývající z provádění Lisabonské smlouvy, článek 51 jednacího řádu 
Parlamentu umožňuje vypracování zpráv o průřezových otázkách. Tato zpráva čerpala 
z podnětů během rozprav ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a ze spolupráce mezi oběmi zpravodajkami. 

Evropská rada předložila svůj první návrh směrnice o evropském ochranném příkazu 
na ochranu obětí dne 5. ledna 2010. Návrh byl od té doby Radou mnohokrát pozměněn 
a přepracován. Velká část obsahu a konstrukce právního základu návrhu Rady byla založena 
na dotazníku, který v říjnu 2009 vyplnilo dvacet členských států. 

Tato zpráva a předložené pozměňující a doplňující návrhy obou zpravodajek jsou založeny na 
znění Rady ze dne 22. ledna.

Rada definuje ochranu obětí jako aktivaci příslušných mechanismů, jež mají zabránit tomu, 
aby tentýž pachatel spáchal proti téže oběti stejný trestný čin nebo jiný, možná i závažnější 
trestný čin. Tato ochranná opatření jsou uplatnitelná jen na území, kde byla vydána 
příslušným soudním orgánem. Cílem Rady je vytvořit mechanismus, na základě něhož by tato 
ochranná opatření bylo možné uplatnit i v jiném členském státě. Jinými slovy, Rada se snaží 
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vyhnout situaci, kdy by oběť musela po přestěhování do jiného členského státu znovu zahájit 
právní řízení, aby jí byla poskytnuta ochranná opatření. 

Návrh zpravodajek 

Zpravodajky do velké míry souhlasí s návrhem Rady. S ohledem na Stockholmský akční plán, 
iniciativu Evropské unie na udržení a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jejž 
schválila Evropská rada na svém zasedání ve dnech 10. a 11. prosince 2009, je tato směrnice 
první z mnoha zamýšlených kroků ve snaze dosáhnout těchto cílů. Oběti násilí by měly být 
chráněny proti pachatelům trestné činnosti nejen ve svém státě, ale měly by mít k dispozici 
ochranná opatření v celé Evropské unii. Z těchto důvodů podporují zpravodajky celkový 
koncept ochranného příkazu.

Oblast působnosti podnětu je záměrně široká. Přestože se nejvíce platných ochranných 
příkazů týká žen, které jsou obětí násilí páchaného na základě pohlaví, mohou se tyto příkazy 
vztahovat i na další oběti (tj. na děti i dospělé obou pohlaví), které utrpěly násilí ze strany 
identifikovaného agresora. V této souvislosti Stockholmský program konstatuje, že 
nejzranitelnější oběti zločinů, včetně obětí terorismu, které jsou vystaveny zvláště kritickým 
situacím – například osoby, jež jsou obětí opakovaného násilí v úzkých svazcích, osoby, které 
se stanou obětí násilí na základě pohlaví, nebo osoby, které se stanou obětí jiných druhů 
trestných činů v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky ani v něm nemají bydliště –, 
potřebují zvláštní podporu a právní ochranu. Evropský ochranný příkaz by se měl proto 
vztahovat na všechny oběti zločinů, např. na oběti obchodu s lidmi, oběti mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu, násilí na základě pohlaví, na 
svědky terorismu a oběti organizovaného zločinu bez ohledu na věk a pohlaví oběti, pokud je 
identifikován agresor. Je-li oběť pro vydání příkazu příliš mladá, potřebuje asistenci a souhlas 
poručníka nebo zákonného zástupce. 

Pozměňovací návrhy předložené ke směrnici zlepšují její znění tím, že: 

– zlepšují ustanovení pro zrušení evropského ochranné ho rozkazu,
– zajišťují návaznost právní ochrany,
– omezují důvody pro odmítnutí uznání nebo zamítnutí evropského ochranného příkazu, 
– stanoví dvacetidenní lhůtu pro vykonání příkazu,
– ujasňují situaci, kdy se oběť přemístí z jednoho členského státu do jiného.

Zpravodajky si uvědomují komplexnost podnětu a problémy, jimž by směrnice mohla 
v budoucnu čelit. Je třeba překonat skutečnost, že se soudní systémy členských států liší a že 
řízení může být trestní, občanskoprávní či správní.

Záměrem zpravodajek je zajistit nejlepší možnou ochranu obětí mimo jiné tím, že bude 
zajištěna nezbytná právní ochrana. Na oběti by se měly vztahovat jednoznačné postupy
a oběti by měly být vždy informovány o opatřeních, která jsou k dispozici ve vydávajícím 
státě i ve státech, kam se mají v úmyslu přestěhovat nebo kam se již přestěhovaly. Dále je 
třeba, aby byly důvody pro zamítnutí co možná limitované a aby byla oběť o důvodech, které 
vedly k zamítnutí, jasně informována. 

Ochrana obětí by navíc neměla znamenat pouze fyzickou ochranu. Hovoříme-li o ochraně 
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obětí, je rovněž třeba brát v úvahu jejich důstojnost. Jak zmiňuje rámcové rozhodnutí Rady 
o prevenci a potírání obchodu s lidmi a o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu 
a o ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV, „všechna opatření 
Unie v této oblasti musí ctít základní práva a dodržovat zásady uznané především Listinou 
základních práv Evropské unie a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, 
zejména lidskou důstojnost“. Dále se uvádí, že každé opatření, jež má za cíl podporovat oběti 
při konkrétním prosazování jejich práv v trestním řízení, jako jsou např. opatření pomoci, 
psychologická pomoc a právní poradenství, by mělo posilovat postavení obětí a přispívat 
k důslednému respektování jejich důstojnosti. Zpravodajky tedy považují za klíčové zahrnout 
ochranu obětí, jejímž cílem je obnovit důstojnost obětí a respekt k nim jakožto lidským 
bytostem, rozhodnou-li se přestěhovat do jiné země nebo již žijí v jiném členském státě. 

Směrnice ochraňuje oběti špatného zacházení ze strany jediné osoby. Ve skutečnosti však 
může člověka ohrožovat či působit mu újmu více než jedna osoba. Pokud soud stíhá skupinu 
osob a pokud byla uložena ochranná opatření, měl by se evropský ochranný příkaz, byl-li 
vydán, vztahovat i na ochranu před násilím páchaným skupinou osob.

Podnět, který předložila skupina členských států, nezahrnuje morální pomoc, která by měla 
být do směrnice rovněž začleněna. Obětem, jež utrpěly v důsledku jakéhokoli druhu násilí 
morální škodu, je třeba poskytnout náležité informace a pomoc v souvislosti s otázkou, jak 
mohou začít nový život, aniž by pozbyly uložených ochranných opatření, a to i dříve, než 
pojmou úmysl přestěhovat se do jiného členského státu. O této pomoci by se mělo uvažovat 
během celého řízení. 

Tato zpráva je výsledkem práce dvou zpravodajek, které chtějí posílit evropský ochranný 
příkaz tak, aby obětem násilí nabízel bezpečnější útočiště i za hranicemi členských států.


