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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen 
tekstdelen die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het 
Parlement worden geamendeerd, worden in vet gemarkeerd.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].



PR\817530NL.doc 3/54 PE441.299v02-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................52



PE441.299v02-00 4/54 PR\817530NL.doc

NL



PR\817530NL.doc 5/54 PE441.299v02-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het Europees beschermingsbevel
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van een groep lidstaten (00002/2010),

– gelet op letter d) van de tweede alinea van artikel 82, lid 1, en artikel 289, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Raad het 
initiatief aan het Parlement heeft voorgelegd (C7-0006/2010),

– gelet op artikel 294, leden 3 en 15, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de bijdragen in de vorm van een met redenen omkleed advies die zijn Voorzitter 
heeft ontvangen van de nationale parlementen, over de vraag of het initiatief in 
overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gelet op de artikelen 44 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid overeenkomstig artikel 51 
van het Reglement (A7-0000/2010),

1. keurt onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Amendement 1

Ontwerprichtlijn
Visum 1

Tekst van het initiatief Amendement

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, met name 
artikel 82, lid 1, onder d),

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, met name 
artikel 82, lid 1, onder a) en d),

Or. en
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Amendement 2

Ontwerprichtlijn
Overweging 3

Tekst van het initiatief Amendement

(3) Volgens het programma van 
Stockholm, dat op 10 en 11 december 2009 
door de Europese Raad is aangenomen, kan 
de wederzijdse erkenning gelden voor alle 
soorten rechterlijke beslissingen en 
vonnissen, die, afhankelijk van het 
rechtsstelsel, van strafrechtelijke of 
bestuursrechtelijke aard kunnen zijn. In het 
programma is tevens gesteld dat 
slachtoffers van strafbare feiten een 
bijzondere bescherming kan worden 
geboden, die in de gehele Unie effectief 
moet zijn.

(3) Volgens het programma van 
Stockholm, dat op 10 en 11 december 2009 
door de Europese Raad is aangenomen, kan 
de wederzijdse erkenning gelden voor alle 
soorten rechterlijke beslissingen en 
vonnissen, die, afhankelijk van het 
rechtsstelsel, van strafrechtelijke of 
bestuursrechtelijke aard kunnen zijn. In het 
programma is tevens gesteld dat 
slachtoffers van strafbare feiten een 
bijzondere bescherming kan worden 
geboden, die in de gehele Unie effectief 
moet zijn. De volgende punten van het 
bovengenoemde programma van 
Stockholm moeten worden benadrukt: 
punt 2.3.4 over slachtoffers van 
misdrijven, punt 3.1.1 over getuigen en 
punt 3.4.1 over het vergemakkelijken van 
de toegang tot de rechter in de Europese 
justitiële ruimte, vooral in 
grensoverschrijdende procedures. 
In de mededeling van de Commissie over 
het actieplan ter uitvoering van het 
programma van Stockholm 
(COM(2010)0171)1 wordt erop gewezen 
dat de verschillen tussen de waarborgen 
die slachtoffers van misdrijven worden 
geboden, in kaart moeten worden 
gebracht en verkleind, zodat met alle 
mogelijke middelen de bescherming kan 
worden vergroot. In het kader hiervan 
wordt gepleit voor het aannemen van een 
wetgevingsvoorstel inzake een 
allesomvattend instrument voor 
slachtofferbescherming en een actieplan 
met praktische maatregelen, waaronder 
de ontwikkeling van een Europees 
beschermingsbevel.
_____________
1 Mededeling van de Commissie aan het Europees 
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Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de 
burgers van Europa - Actieplan ter uitvoering van 
het programma van Stockholm.

Or. en

Amendement 3

Ontwerprichtlijn
Overweging 4

Tekst van het initiatief Amendement

(4) De resolutie van het Europees 
Parlement van 2 februari 2006 over de 
huidige situatie ten aanzien van de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
mogelijke toekomstige acties beveelt de 
lidstaten aan een nultolerantiebeleid te 
formuleren tegenover elke vorm van 
geweld tegen vrouwen en roept de 
lidstaten op passende maatregelen te 
nemen met het oog op een betere 
bescherming en ondersteuning van 
slachtoffers en potentiële toekomstige 
slachtoffers van geweld tegen vrouwen.

(4) In de resolutie van het Europees 
Parlement van 26 november 2009 over de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen1

worden de lidstaten opgeroepen hun 
nationale wetgeving en beleid te 
verbeteren teneinde alle vormen van 
geweld tegen vrouwen te bestrijden, en 
actie te ondernemen om de oorzaken van 
geweld tegen vrouwen aan te pakken, met 
name door middel van 
preventiemaatregelen, en wordt de EU 
verzocht het recht op bijstand en steun te 
waarborgen voor alle geweldslachtoffers.
In de resolutie van het Europees 
Parlement van 10 februari 2010 over de 
gelijkheid van vrouwen en mannen in de 
Europese Unie – 20092 wordt steun 
uitgesproken aan de voorstellen van het 
Spaanse voorzitterschap voor de instelling 
van het Europees beschermingsbevel voor 
slachtoffers en van een 
gemeenschappelijk telefoonnummer voor 
de hele Europese Unie voor hulp aan 
slachtoffers.
_________
1 P7_TA(2009)0098.
2 P7_TA(2010)0021.

Or. en
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Amendement 4

Ontwerprichtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(4 bis) Om de oorzaken van geweld te 
kunnen vaststellen en de 
slachtofferbescherming te verbeteren, zijn 
er statistieken en vergelijkende gegevens 
over geweld op EU-niveau nodig. Te dien 
einde zouden lidstaten gegevens moeten 
verzamelen over het aantal aangevraagde, 
afgegeven en uitgevoerde Europese 
beschermingsbevelen, over de schending 
van de aangenomen 
beschermingsmaatregelen, en over de 
verschillende vormen van geweld –
bijvoorbeeld huiselijk geweld, gedwongen 
huwelijken, genitale verminking van 
vrouwen, eerwraak, belaging, intimidatie 
en andere vormen van genderspecifiek 
geweld. Daarbij moeten ook gegevens 
worden opgenomen over slachtoffers van 
terrorisme en georganiseerde misdaad, en 
alle gegevens moeten ieder jaar, 
uitgesplitst naar geslacht, aan de 
Commissie en het Europees Parlement 
worden verstrekt.

Or. en

Amendement 5

Ontwerprichtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(6 bis) Deze richtlijn is van toepassing op 
maatregelen ter bescherming van een 
persoon tegen andermans handelingen of 
gedragingen die op enigerlei wijze een 
bedreiging kunnen vormen voor zijn 
leven, zijn fysieke, psychische en seksuele 
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integriteit – bijvoorbeeld maatregelen ter 
preventie van enige vorm van intimidatie 
– en voor zijn persoonlijke vrijheid –
bijvoorbeeld maatregelen ter preventie 

van ontvoering, belaging en andere 
vormen van indirecte dwang – alsmede ter 
voorkoming van nieuwe strafbare feiten 
en ter beperking van de gevolgen van 
reeds gepleegde strafbare feiten. Het moet 
worden benadrukt dat deze richtlijn van 
toepassing is op 
beschermingsmaatregelen voor alle 
slachtoffers, en niet alleen de slachtoffers 
van genderspecifiek geweld. Deze richtlijn 
heeft betrekking op de maatregelen die 
worden getroffen om slachtoffers of 
mogelijke slachtoffers van misdrijven te 
beschermen.

Or. en

Amendement 6

Ontwerprichtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(6 ter) De lidstaten moeten ook de 
bescherming van potentiële slachtoffers 
van een gedwongen huwelijk, eermoord, 
genitale verminking, pedofilie, 
mensenhandel, georganiseerde misdaad 
en terrorisme in aanmerking nemen.

Or. en
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Amendement 7

Ontwerprichtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(6 quater) Voor de toepassing van deze 
richtlijn kan een beschermingsmaatregel 
zijn opgelegd ingevolge een beslissing in 
de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 
2008/947/JBZ van de Raad van 
27 november 2008 inzake de toepassing 
van het beginsel van de wederzijdse 
erkenning op vonnissen en 
proeftijdbeslissingen met het oog op het 
toezicht op proeftijdvoorwaarden en 
alternatieve straffen1, of ingevolge een 
beslissing over toezichtmaatregelen in de 
zin van artikel 4 van Kaderbesluit 
2009/829/JBZ van de Raad van 
23 oktober 2009 inzake de toepassing, 
tussen de lidstaten van de Europese Unie, 
van het beginsel van wederzijdse 
erkenning op beslissingen inzake 
toezichtmaatregelen als alternatief voor 
voorlopige hechtenis2.
____________________________

1 PB L 337 van 16.12.2008, blz. 102.
2 PB L 294 van 11.11.2009, blz. 20.

Or. en

Amendement 8

Ontwerprichtlijn
Overweging 7

Tekst van het initiatief Amendement

(7) Teneinde te voorkomen dat tegen het 
slachtoffer een nieuw strafbaar feit wordt 
gepleegd in de tenuitvoerleggingsstaat, 
moet die staat over een rechtsgrondslag 
kunnen beschikken voor de erkenning van 

(7) Teneinde te voorkomen dat tegen het 
slachtoffer een strafbaar feit wordt 
gepleegd in de tenuitvoerleggingsstaat, 
moet die staat over een rechtsgrondslag 
kunnen beschikken voor de erkenning van 
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de beslissing die in de beslissingsstaat ten 
behoeve van het slachtoffer is gegeven, en 
moet tegelijk worden voorkomen dat het 
slachtoffer een nieuwe procedure moet 
inleiden of in de tenuitvoerleggingsstaat 
het bewijsmateriaal opnieuw moet 
overleggen alsof de beslissingsstaat geen 
beslissing had genomen.

de beslissing die in de beslissingsstaat ten 
behoeve van het slachtoffer is gegeven, en 
moet tegelijk worden voorkomen dat het 
slachtoffer een nieuwe procedure moet 
inleiden of in de tenuitvoerleggingsstaat 
het bewijsmateriaal opnieuw moet 
overleggen alsof de beslissingsstaat geen 
beslissing had genomen. Erkenning van 
het Europees beschermingsbevel door de 
tenuitvoerleggingsstaat houdt onder meer 
in dat de bevoegde autoriteit van die staat, 
behoudens de in deze richtlijn bepaalde 
beperkingen, het bestaan en de geldigheid 
van de in de beslissingsstaat genomen 
beschermingsmaatregel automatisch 
aanvaardt, de in het Europees 
beschermingsbevel beschreven feiten als 
waar aanneemt, en het ermee eens is dat 
bescherming moeten worden geboden of 
moet worden voortgezet.

Or. en

Amendement 9

Ontwerprichtlijn
Overweging 8

Tekst van het initiatief Amendement

(8) Deze richtlijn moet op zodanige wijze 
worden toegepast en gehandhaafd dat de 
beschermde persoon in de 
tenuitvoerleggingsstaat dezelfde of een 
gelijkwaardige bescherming geniet als die 
welke de betrokkene zou hebben genoten 
indien de beschermingsmaatregel ab initio 
in laatstgenoemde staat was genomen, 
zodat iedere vorm van discriminatie wordt 
voorkomen.

(8) Deze richtlijn moet op zodanige wijze 
worden toegepast en gehandhaafd dat de 
beschermde persoon in de 
tenuitvoerleggingsstaat dezelfde of een 
gelijkwaardige bescherming geniet als die 
welke de betrokkene zou hebben genoten 
indien de beschermingsmaatregel ab initio 
in laatstgenoemde staat was genomen, 
zodat iedere vorm van discriminatie wordt 
voorkomen. De lidstaten moeten de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat het aanvragen van een Europees 
beschermingsbevel geen kosten met zich 
meebrengt voor het slachtoffer of 
potentiële slachtoffer.
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Or. en

Amendement 10

Ontwerprichtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(8 bis) Met het oog op de verschillende 
rechtsstelsels in de lidstaten is het 
wenselijk dat de mechanismen voor 
samenwerking tussen de lidstaten in het 
kader van deze richtlijn in een hoge mate 
van flexibiliteit voorzien. De 
tenuitvoerleggingsstaat die een Europees 
beschermingsbevel ontvangt heeft 
weliswaar een algemene handelingsplicht, 
maar moet niettemin aan dit bevel 
uitvoering kunnen geven op de volgens 
zijn rechtsstelsel meest aangewezen wijze.
Dit kan betekenen dat de in de 
tenuitvoerleggingsstaat getroffen 
maatregel conceptueel en juridisch 
losstaat van de oorspronkelijke in de 
beslissingsstaat getroffen en in het 
Europees beschermingsbevel vervatte 
maatregel.

Or. en

Amendement 11

Ontwerprichtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(8 ter) Deze richtlijn voorziet in een vast 
aantal verplichtingen en verboden, die, 
indien zij in de beslissingsstaat zijn 
opgelegd en in het Europees 
beschermingsbevel zijn vervat, met 
inachtneming van de in deze richtlijn 
vastgelegde uitzonderingen in de 
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tenuitvoerleggingsstaat erkend en 
gehandhaafd moeten worden. De 
bevoegde autoriteit in de 
tenuitvoerleggingsstaat hoeft niet in alle 
gevallen exact de in de beslissingsstaat 
getroffen maatregel uit te voeren, maar 
heeft de vrijheid om elke door haar 
conform het nationale recht adequaat en 
geschikt geachte maatregel te treffen 
waarmee de betrokkene verdere 
bescherming wordt geboden in de zin van 
de in de beslissingsstaat genomen en in 
het Europees beschermingsbevel 
beschreven maatregel.

Or. en

Amendement 12

Ontwerprichtlijn
Overweging 8 quater (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(8 quater) De verplichtingen en verboden 
waarin deze richtlijn voorziet zijn onder 
meer maatregelen die degene die het 
gevaar veroorzaakt in zijn 
bewegingsvrijheid beperken, indien zij ten 
behoeve van de beschermde persoon 
worden opgelegd, en maatregelen ter 
beperking van het persoonlijke of 
indirecte contact tussen de beschermde 
persoon en degene die het gevaar 
veroorzaakt, bijvoorbeeld het verbinden 
van bepaalde voorwaarden aan het 
contact of het stellen van inhoudelijke 
beperkingen aan de communicatie.

Or. en
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Amendement 13

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 quinquies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(8 quinquies) De bevoegde autoriteit van 
de tenuitvoerleggingsstaat moet degene 
die het gevaar veroorzaakt, de bevoegde 
autoriteit van de beslissingsstaat, en waar 
passend de bevoegde autoriteit of 
autoriteiten van de andere 
tenuitvoerleggingsstaat of -staten en de 
beschermde persoon in kennis stellen van 
elke op grond van het Europees 
beschermingsbevel genomen maatregel. 
Bij de kennisgeving aan degene die het 
gevaar veroorzaakt moet er terdege op 
worden gelet dat, in het belang van de 
beschermde persoon, diens adres of 
andere contactgegevens niet worden 
meegedeeld. Deze gegevens moeten uit de 
kennisgeving worden weggelaten, behalve 
wanneer het adres of de andere 
contactgegevens deel uitmaken van de 
verplichting of het verbod dat aan degene 
die het gevaar veroorzaakt wordt 
opgelegd.

Or. en

Amendement 14

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 sexies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(8 sexies) Indien de bevoegde autoriteit 
van de beslissingsstaat het Europees 
beschermingsbevel heeft ingetrokken, 
moet de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat hetzelfde doen ten 
aanzien van de maatregelen die zij ter 
uitvoering van het bevel heeft genomen, 
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met dien verstande dat zij zelfstandig en 
uit eigen beweging nationaalrechtelijke 
maatregelen ter bescherming van de 
betrokkene kan treffen.

Or. en

Amendement 15

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 septies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(8 septies) Bij de uitvoering van deze 
richtlijn moeten de lidstaten de toepassing 
overwegen van procedures waarin de 
beschermde persoon en degene die het 
gevaar veroorzaakt worden gehoord 
voordat het Europees beschermingsbevel 
wordt erkend en uitgevoerd, alsook van 
rechtsmiddelen tegen beslissingen tot 
erkenning en tenuitvoerlegging van het 
Europees beschermingsbevel.

Or. en

Amendement 16

Ontwerprichtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(10 bis) In het kader van de 
samenwerking tussen de autoriteiten die 
bij de bescherming zijn betrokken, dient 
de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat de bevoegde 
autoriteit van de beslissingsstaat in kennis 
te stellen van elke overtreding van de 
maatregelen die in de 
tenuitvoerleggingsstaat ter uitvoering van 
het Europees beschermingsbevel zijn 
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genomen. Deze kennisgeving moet de 
bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat 
in staat stellen snel en gepast te reageren 
met betrekking tot de 
beschermingsmaatregel die in de 
beslissingsstaat is opgelegd aan de 
persoon die het gevaar veroorzaakt. Zo 
kan zij in voorkomend geval in plaats van 
de oorspronkelijke niet tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
een tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregel nemen, bijvoorbeeld als 
alternatief voor preventieve hechtenis of 
als gevolg van een voorwaardelijke 
opschorting van een straf. Deze beslissing 
houdt niet in dat een nieuwe strafsanctie 
met betrekking tot een nieuw strafbaar 
feit wordt opgelegd, en laat dus onverlet 
dat in de tenuitvoerleggingsstaat, in geval 
van overtreding van de maatregelen ter 
uitvoering van het Europees 
beschermingsbevel, in voorkomend geval 
een al dan niet strafrechtelijke sanctie 
kan worden opgelegd.

Or. en

Amendement 17

Ontwerprichtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(10 ter) De lidstaten moeten bijzondere 
aandacht besteden aan zaken waarbij 
kinderen zijn betrokken en moeten de 
nodige maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat zij bijstand, steun en 
bescherming krijgen, en dat er rekening 
wordt gehouden met het belang van het 
kind.

Or. en
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Amendement 18

Ontwerprichtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 bis) Deze richtlijn heeft betrekking op 
strafrechtelijke aangelegenheden, en 
wijzigt noch vervangt de regelgeving 
betreffende wederzijdse erkenning in 
civielrechtelijke aangelegenheden, 
bijvoorbeeld Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van de Raad betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken1. 
Beslissingen betreffende een 
beschermingsmaatregel die zowel onder 
deze richtlijn als onder Verordening (EG) 
nr. 44/2001 vallen en die met name 
betrekking hebben op schadevergoeding, 
worden overeenkomstig die verordening 
erkend en ten uitvoer gelegd.
1 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

Or. en

Amendement 19

Ontwerprichtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 ter) Evenzo moet het verzoek om 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen die ter 
bescherming van minderjarigen zijn 
genomen in gevallen waarin de ouderlijke 
verantwoordelijkheid in het geding is, en 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
2201/2003 van de Raad betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
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verantwoordelijkheid1, overeenkomstig die 
verordening geschieden.
1 PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.

Or. en

Amendement 20

Ontwerprichtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 quater) Met betrekking tot de 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
andere beslissingen ter bescherming van 
minderjarigen, die vallen onder het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 
19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, 
het toepasselijke recht, de erkenning, de 
tenuitvoerlegging en de samenwerking op 
het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid en maatregelen ter 
bescherming van kinderen, moet dat 
verdrag worden toegepast.

Or. en

Amendement 21

Ontwerprichtlijn
Artikel 12 quinquies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 quinquies) De ingevolge de toepassing 
van deze richtlijn verwerkte 
persoonsgegevens dienen te worden 
beschermd in overeenstemming met 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van 
27 november 2008 over de bescherming 
van persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van de politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken, en 
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in overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Verdrag van de 
Raad van Europa van 28 januari 1981 tot 
bescherming van personen met betrekking 
tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, dat door alle lidstaten 
is bekrachtigd.

Or. en

Amendement 22

Ontwerprichtlijn
Artikel 12 sexies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 sexies) Deze richtlijn moet de 
grondrechten eerbiedigen en de 
beginselen naleven van met name het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. Deze 
richtlijn beoogt in het bijzonder de 
onverkorte eerbiediging van deze rechten 
en beginselen te waarborgen en moet 
dienovereenkomstig worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 23

Ontwerprichtlijn
Artikel 12 septies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 septies) De lidstaten worden 
aangemoedigd om bij de toepassing van 
deze richtlijn rekening te houden met de 
rechten en beginselen die zijn vastgelegd 
in het Verdrag inzake de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie van 
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vrouwen.

Or. en

Amendement 24

Ontwerprichtlijn
Artikel -1 (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel -1

Doel
In deze richtlijn worden de regels 
vastgesteld op grond waarvan een 
justitiële of daarmee gelijkgestelde 
autoriteit van een lidstaat waar een 
maatregel is genomen ter bescherming 
van een persoon tegen strafbare 
handelingen of kwetsende of 
intimiderende gedragingen van een 
andere persoon die op enigerlei wijze een 
bedreiging kunnen vormen voor zijn 
leven, fysieke of psychische integriteit en 
waardigheid, persoonlijke vrijheid of 
seksuele integriteit, een Europees 
beschermingsbevel kan uitvaardigen op 
grond waarvan een bevoegde autoriteit 
van een andere lidstaat de betrokkene op 
het grondgebied van die lidstaat verdere 
bescherming kan bieden naar aanleiding 
van een handeling die het voorwerp heeft 
uitgemaakt of had kunnen uitmaken van 
een procedure voor een met name in 
strafzaken bevoegde rechter.

Or. en
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Amendement 25

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – punt 1

Tekst van het initiatief Amendement

1) "Europees beschermingsbevel": een in 
een lidstaat gegeven rechterlijke beslissing 
waarbij een beschermingsmaatregel wordt 
opgelegd die ertoe strekt een andere 
lidstaat in de gelegenheid te stellen in 
voorkomend geval krachtens zijn eigen 
nationaal recht een 
beschermingsmaatregel te nemen met het 
oog op de bescherming van het leven, de 
fysieke en psychologische integriteit, de 
vrijheid of de seksuele integriteit van een 
persoon.

1)"Europees beschermingsbevel": een door 
een rechterlijke of daarmee gelijkgestelde 
autoriteit van een lidstaat genomen 
beslissing betreffende een 
beschermingsmaatregel, op grond 
waarvan een rechterlijke of daarmee 
gelijkgestelde autoriteit van een andere 
lidstaat krachtens zijn eigen nationaal recht 
een passende maatregel neemt met het oog 
op de verdere bescherming van het leven, 
de fysieke en psychologische integriteit en 
waardigheid, de vrijheid of de seksuele 
integriteit van een persoon.

Or. en

Amendement 26

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – punt 2

Tekst van het initiatief Amendement

2) "Beschermingsmaatregel": een door een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat
genomen beslissing waarbij een persoon 
die gevaar veroorzaakt, een of meer in 
artikel 2, lid 2, genoemde verplichtingen of 
verboden worden opgelegd, mits het 
overtreden van deze verplichtingen of 
verboden een strafbaar feit is volgens het 
recht van de betrokken lidstaat of in die 
lidstaat anderszins met een vrijheidsstraf 
kan worden bestraft.

2)"Beschermingsmaatregel": een in de 
beslissingsstaat volgens de nationale 
wetgeving en procedures genomen 
beslissing waarbij een of meer in artikel 2, 
lid 2, genoemde verplichtingen of 
verboden worden opgelegd aan een of 
meerdere personen die gevaar 
veroorzaken, ter bescherming van een 
persoon tegen een strafbare handeling die 
een bedreiging kan vormen voor zijn 
leven, fysieke of psychologische integriteit 
en waardigheid, persoonlijke vrijheid of 
seksuele integriteit.

Or. en
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Amendement 27

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – punt 3

Tekst van het initiatief Amendement

3) "Beschermde persoon": de persoon 
wiens leven, fysieke en psychologische 
integriteit, vrijheid of seksuele integriteit 
het voorwerp uitmaken van bescherming 
die voortvloeit uit een door de 
beslissingsstaat genomen 
beschermingsmaatregel.

3) "Beschermde persoon": de natuurlijke 
persoon – man, vrouw of kind– wiens 
leven, fysieke en psychologische integriteit 
en waardigheid, vrijheid of seksuele 
integriteit het voorwerp uitmaken van 
bescherming die voortvloeit uit een door de 
beslissingsstaat genomen 
beschermingsmaatregel.

Or. en

Amendement 28

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – punt 4

Tekst van het initiatief Amendement

4) "Persoon die gevaar veroorzaakt": de 
persoon aan wie een of meer in artikel 2, 
lid 2, genoemde verplichtingen of 
verboden zijn opgelegd.

4)"Persoon die gevaar veroorzaakt": de 
natuurlijke persoon of personen aan wie 
een of meer in artikel 2, lid 2, genoemde 
verplichtingen of verboden zijn opgelegd.

Or. en

Amendement 29

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – punt 6

Tekst van het initiatief Amendement

6) "Tenuitvoerleggingsstaat": de lidstaat 
waaraan het Europees beschermingsbevel 
is toegezonden met het oog op de 

6)"Tenuitvoerleggingsstaat of -staten": de
lidstaat of lidstaten waaraan het Europees 
beschermingsbevel is toegezonden met het 
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erkenning ervan. oog op de erkenning ervan.

Or. en

Amendement 30

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

7 bis) "Rechterlijke autoriteit": een 
rechter, onderzoeksmagistraat of 
openbare aanklager of andere rechterlijke 
autoriteit.

Or. en

Amendement 31

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) een verplichting bepaalde locaties, 
plaatsen of omschreven gebieden waar de 
beschermde persoon verblijft of die door 
hem worden bezocht, niet te betreden;

a) een verbod tot het betreden van de 
locaties, plaatsen of omschreven gebieden 
waar de beschermde persoon verblijft of 
werkt of die door hem of haar worden 
bezocht;

Or. en

Amendement 32

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Tekst van het initiatief Amendement

d) een verplichting om contact met de 
beschermde persoon te vermijden; of

d) een verbod op of het verbinden van 
regels aan iedere vorm van contact met de 
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beschermde persoon, ook per telefoon, 
elektronische of gewone post, fax of 
anderszins;

Or. en

Amendement 33

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Tekst van het initiatief Amendement

e) een verbod een bepaalde perimeter rond 
de beschermde persoon te overschrijden.

e) een verbod een bepaalde perimeter rond 
de beschermde persoon te overschrijden, of 
het opleggen van regels terzake; 

Or. en

Amendement 34

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

e bis) alle overige verplichtingen of 
verboden die ter bescherming van het 
slachtoffer zijn opgelegd.

Or. en

Amendement 35

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. De lidstaten delen het secretariaat-
generaal van de Raad mede welke 
rechterlijke autoriteit of autoriteiten 

1. De lidstaten delen het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie
mede welke rechterlijke autoriteit of 
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krachtens hun nationaal recht bevoegd 
is/zijn om een Europees 
beschermingsbevel uit te vaardigen en een 
dergelijk bevel te erkennen, 
overeenkomstig deze richtlijn, wanneer 
deze lidstaat de beslissingsstaat of de 
tenuitvoerleggingsstaat is.

autoriteiten krachtens hun nationaal recht 
bevoegd is/zijn om een Europees 
beschermingsbevel uit te vaardigen en een 
dergelijk bevel te erkennen, 
overeenkomstig deze richtlijn, wanneer 
deze lidstaat de beslissingsstaat of de 
tenuitvoerleggingsstaat is.

Or. en

Amendement 36

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten andere dan rechterlijke 
autoriteiten aanwijzen als bevoegd om 
besluiten krachtens deze richtlijn te 
nemen, mits deze autoriteiten volgens de 
nationale wet- en regelgeving bevoegd zijn 
voor het nemen van gelijkaardige 
besluiten.

Schrappen.

Or. en

Amendement 37

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. Het secretariaat-generaal van de Raad
stelt de ontvangen informatie ter 
beschikking van alle lidstaten en de 
Commissie.

3. De Commissie stelt de ontvangen 
informatie ter beschikking van alle 
lidstaten.

Or. en
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Amendement 38

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 4 bis
Centrale autoriteit

1. Iedere lidstaat kan één of, indien zijn 
nationale recht daarin voorziet, meerdere 
centrale autoriteiten aanwijzen die de 
bevoegde autoriteiten bijstaan.
2. Een lidstaat kan, indien zijn 
rechterlijke organisatie dat vereist, zijn 
centrale autoriteiten belasten met het 
administratief toezenden en in ontvangst 
nemen van het Europees 
beschermingsbevel en van elke andere 
formele correspondentie dienaangaande. 
Derhalve kan elke vorm van mededeling, 
raadpleging, gegevensuitwisseling, 
onderzoek en kennisgeving tussen 
bevoegde autoriteiten waar nodig met 
behulp van de centrale autoriteiten van de 
betrokken lidstaat plaatsvinden.
3. De lidstaat die van de in dit artikel 
bedoelde mogelijkheid gebruik wil maken, 
stelt de Commissie in kennis van de 
gegevens betreffende de door hem 
aangewezen centrale autoriteit(en). Deze 
gegevens zijn bindend voor alle 
autoriteiten van de beslissingsstaat.

Or. en

Amendement 39

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Op grond van een in de beslissingsstaat 
genomen beschermingsmaatregel kan een 

1. Op grond van een in de beslissingsstaat 
genomen beschermingsmaatregel kan een 
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rechterlijke autoriteit van deze staat of 
een andere in artikel 4, lid 2, bedoelde 
bevoegde autoriteit, uitsluitend op verzoek 
van de beschermde persoon, een Europees 
beschermingsbevel uitvaardigen, na te 
hebben onderzocht of de 
beschermingsmaatregel aan alle vereisten 
van artikel 3, lid 1, voldoet.

Europees beschermingsbevel worden 
uitgevaardigd indien de beschermde 
persoon besluit in een andere lidstaat te 
gaan wonen of er reeds woont, dan wel 
besluit in een andere lidstaat te gaan 
verblijven of er reeds verblijft. Een 
rechterlijke of daarmee gelijkgestelde 
autoriteit van de beslissingsstaat kan
uitsluitend op verzoek van de beschermde 
persoon of van zijn of haar wettelijke 
vertegenwoordiger, voogd of mentor en na 
te hebben onderzocht of de 
beschermingsmaatregel aan alle vereisten 
van artikel 2, lid 2, voldoet, een Europees 
beschermingsbevel uitvaardigen.

Or. en

Amendement 40

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. De beschermde persoon of diens 
wettelijke vertegenwoordiger kan een 
verzoek indienen voor het uitvaardigen van 
een Europees beschermingsbevel, hetzij bij 
de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat, hetzij bij de bevoegde 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat.

2. De beschermde persoon, diens wettelijke 
vertegenwoordiger, voogd of mentor kan 
een verzoek indienen voor het uitvaardigen 
van een Europees beschermingsbevel, 
hetzij bij de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat, hetzij bij de bevoegde 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat.
Wanneer er sprake is van een of meer 
tenuitvoerleggingsstaten, brengt de 
bevoegde autoriteit van de staat waar het 
verzoek is ingediend de bevoegde 
autoriteiten van de andere 
tenuitvoerleggingsstaat of -staten op de 
hoogte van dit verzoek.

Indien het verzoek in de 
tenuitvoerleggingsstaat wordt ingediend, 
zendt de bevoegde autoriteit van die staat 
dat verzoek zo spoedig mogelijk toe aan de 
bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat, teneinde indien nodig het 
Europees beschermingsbevel uit te 
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vaardigen.

Or. en

Amendement 41

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. De autoriteit die een 
beschermingsmaatregel vaststelt waarin 
een of meer van de in artikel 2, lid 2, 
genoemde verplichtingen zijn opgenomen, 
brengt de beschermde persoon op de 
hoogte van de mogelijkheid een verzoek 
om een Europees beschermingsbevel in te 
dienen wanneer hij/zij voornemens is zich 
naar een andere lidstaat te begeven. De 
autoriteit zal de beschermde persoon het 
advies geven het verzoek in te dienen 
alvorens het grondgebied van de 
beslissingsstaat te verlaten.

3. De autoriteit die een 
beschermingsmaatregel vaststelt waarin 
een of meer van de in artikel 2, lid 2, 
genoemde verplichtingen zijn opgenomen, 
brengt de beschermde persoon of diens
wettelijke vertegenwoordiger, voogd of 
mentor op een volgens de 
nationaalrechtelijke procedures passende 
wijze op de hoogte van de mogelijkheid 
een verzoek om een Europees 
beschermingsbevel in te dienen wanneer 
hij of zij besluit in een andere lidstaat te 
gaan wonen of verblijven of daar reeds 
woont of verblijft. De autoriteit zal de 
beschermde persoon het advies geven het 
verzoek in te dienen alvorens het 
grondgebied van de beslissingsstaat te 
verlaten, en hem of haar op de hoogte 
brengen van de mogelijkheid om aan te 
vragen dat het Europees 
beschermingsbevel in de 
tenuitvoerleggingsstaat wordt 
uitgevaardigd.

Or. en

Amendement 42

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) de identiteit en de nationaliteit van de a) de identiteit en de nationaliteit van de 
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beschermde persoon, alsook de identiteit 
en de nationaliteit van diens wettelijke 
vertegenwoordiger indien de beschermde 
persoon minderjarig of juridisch 
handelingsonbekwaam is;

beschermde persoon, alsook de identiteit 
en de nationaliteit van diens wettelijke 
vertegenwoordiger, voogd of mentor
indien de beschermde persoon minderjarig 
of juridisch handelingsonbekwaam is;

Or. en

Amendement 43

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – letter a bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

a bis) de datum met ingang waarvan de 
beschermde persoon in de 
tenuitvoerleggingsstaat wil gaan wonen of 
verblijven, en de verblijfsperiode of -
perioden, indien bekend;

Or. en

Amendement 44

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) het gebruik van technologische 
instrumenten, indien van toepassing, die
de beschermde persoon ter beschikking 
zijn gesteld om de beschermingsmaatregel 
indien nodig onmiddellijk ten uitvoer te 
leggen;

b) het gebruik van een technologisch 
apparaat, indien van toepassing, dat de 
beschermde persoon ter beschikking is
gesteld om de beschermingsmaatregel 
indien nodig onmiddellijk ten uitvoer te 
leggen;

Or. en
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Amendement 45

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – letter c bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

c bis) de benaming, het adres, het 
telefoonnummer en het faxnummer, 
alsook het e-mailadres van de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat of -staten;

Or. en

Amendement 46

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – letter f

Tekst van het initiatief Amendement

f) de bij de beschermingsmaatregel die aan 
het Europees beschermingsbevel ten 
grondslag ligt aan de persoon die gevaar 
veroorzaakt opgelegde verplichtingen of 
verboden, de duur daarvan en de
uitdrukkelijke vermelding dat inbreuk op 
de beschermingsmaatregel een strafbaar 
feit is krachtens het recht van de 
beslissingsstaat of anderszins met 
vrijheidsbeneming kan worden bestraft;

f) de bij de beschermingsmaatregel die aan 
het Europees beschermingsbevel ten 
grondslag ligt aan de persoon die gevaar 
veroorzaakt opgelegde verplichtingen of 
verboden, de duur daarvan en in 
voorkomend geval de straf of sanctie die 
bij overtreding van deze verplichtingen of 
verboden kan worden opgelegd;

Or. en

Amendement 47

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – letter g

Tekst van het initiatief Amendement

g) de identiteit en de nationaliteit van de 
persoon die gevaar veroorzaakt;

g) de identiteit, de nationaliteit en de 
contactgegevens van de gevaar 
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veroorzakende persoon of personen;

Or. en

Amendement 48

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – letter i bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

i bis) waar passend, de naam en de 
contactgegevens van de advocaten die het 
dossier behandelen en, in voorkomend 
geval, het bestaan van het recht op gratis 
juridische bijstand in de beslissingsstaat, 
om te verzekeren dat de gratis juridische 
bijstand wordt voortgezet en dat er bij 
overtreding van het Europees 
beschermingsbevel onmiddellijk wordt 
opgetreden.

Or. en

Amendement 49

Ontwerprichtlijn
Artikel 7 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

Procedure van toezending Procedure van toezending
1. Wanneer de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat het Europees 
beschermingsbevel aan de bevoegde 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat 
toezendt, doet zij zulks in een vorm die 
toelaat dat het schriftelijk wordt 
vastgelegd, teneinde de bevoegde autoriteit 
van de tenuitvoerleggingsstaat in staat te 
stellen de echtheid ervan vast te stellen.

1. Wanneer de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat het Europees 
beschermingsbevel aan de bevoegde 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat of 
-staten toezendt, doet zij zulks in een vorm 
die toelaat dat het schriftelijk wordt 
vastgelegd, teneinde de bevoegde autoriteit 
van de tenuitvoerleggingsstaat of -staten in 
staat te stellen de echtheid ervan vast te 
stellen. Alle ambtelijke communicatie 
geschiedt eveneens rechtstreeks tussen 
deze bevoegde autoriteiten.
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Or. en

Amendement 50

Ontwerprichtlijn
Artikel 7 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. Indien de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat, of de 
beslissingsstaat niet bekend is bij de 
bevoegde autoriteit van de andere staat, 
wint laatstgenoemde, langs alle mogelijke 
kanalen, waaronder de contactpunten van 
het Europees justitieel netwerk dat is 
opgericht bij Gemeenschappelijk Optreden 
98/428/JBZ van de Raad van 29 juni 1998 
tot oprichting van een Europees justitieel 
netwerk, het nationaal lid van Eurojust of 
het nationaal systeem voor de coördinatie 
van Eurojust van zijn staat, de nodige 
inlichtingen in.

2. Indien de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat of -staten of de 
beslissingsstaat niet bekend is bij de 
bevoegde autoriteit van de andere staat, 
wint laatstgenoemde, langs alle mogelijke 
kanalen, waaronder de contactpunten van 
het Europees justitieel netwerk dat is 
opgericht bij Gemeenschappelijk Optreden 
98/428/JBZ van de Raad van 29 juni 1998 
tot oprichting van een Europees justitieel 
netwerk, het nationaal lid van Eurojust of 
het nationaal systeem voor de coördinatie 
van Eurojust van zijn staat, de nodige 
inlichtingen in.

Or. en

Amendement 51

Ontwerprichtlijn
Artikel 7 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. Wanneer een autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat die een Europees 
beschermingsbevel ontvangt, niet bevoegd 
is het te erkennen, zendt die autoriteit het 
Europees beschermingsbevel ambtshalve 
toe aan de bevoegde autoriteit.

3. Wanneer een autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat die een Europees 
beschermingsbevel ontvangt, niet bevoegd 
is het te erkennen, zendt die autoriteit het 
Europees beschermingsbevel ambtshalve 
toe aan de bevoegde autoriteit en stelt zij 
de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat hiervan onverwijld in 
kennis, in een vorm die toelaat dat het 
schriftelijk wordt vastgelegd.



PR\817530NL.doc 33/54 PE441.299v02-00

NL

Or. en

Amendement 52

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) erkent, bij ontvangst van een 
overeenkomstig artikel 7 toegezonden 
Europees beschermingsbevel, dat bevel, en 
neemt waar nodig alle maatregelen die 
haar in een soortgelijk geval krachtens 
haar nationaal recht ter beschikking staan
om de bescherming van de beschermde 
persoon te waarborgen, tenzij zij beslist 
een van de in artikel 9 bedoelde gronden 
voor niet-erkenning in te roepen;

a) erkent, bij ontvangst van een 
overeenkomstig artikel 7 toegezonden 
Europees beschermingsbevel, dat bevel 
onverwijld, en neemt overeenkomstige
maatregelen die in een soortgelijk geval 
krachtens haar nationaal recht hetzelfde 
niveau van bescherming verzekeren om de 
bescherming van de beschermde persoon te 
waarborgen, tenzij zij beslist een van de in 
artikel 9 bedoelde gronden voor niet-
erkenning in te roepen;

Or. en

Amendement 53

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 – punt 1 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) brengt de persoon die gevaar 
veroorzaakt indien nodig op de hoogte van 
de in de tenuitvoerleggingsstaat genomen 
maatregelen;

b) brengt de persoon die gevaar 
veroorzaakt indien nodig op de hoogte van 
de in de tenuitvoerleggingsstaat genomen 
maatregelen en van de juridische gevolgen 
van een eventuele overtreding van de 
daarin beschreven 
beschermingsmaatregel;

Or. en
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Amendement 54

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter d

Tekst van het initiatief Amendement

d) brengt de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat, en, indien de 
beslissingsstaat een andere staat dan de 
toezichtsstaat is, de bevoegde autoriteit van 
de toezichtsstaat, onmiddellijk op de 
hoogte van iedere inbreuk op de in het 
Europees beschermingsbevel genoemde en 
beschreven beschermingsmaatregelen. 
Deze kennisgeving geschiedt door middel 
van het modelformulier in bijlage II.

d) brengt de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat, en, indien de 
beslissingsstaat een andere staat dan de 
toezichtsstaat is, de bevoegde autoriteit van 
de toezichtsstaat, en indien er sprake is 
van meerdere tenuitvoerleggingsstaten, de 
bevoegde autoriteit van de andere 
tenuitvoerleggingstaat of -staten, 
onmiddellijk op de hoogte van iedere 
inbreuk op de in het Europees 
beschermingsbevel genoemde en 
beschreven beschermingsmaatregelen. 
Deze kennisgeving geschiedt door middel 
van het modelformulier in bijlage II.

Or. en

Amendement 55

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat brengt de bevoegde 
autoriteit van de beslissingsstaat en de 
beschermde persoon op de hoogte van de 
overeenkomstig dit artikel genomen 
maatregelen.

2. De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat brengt de persoon 
die gevaar veroorzaakt, de bevoegde 
autoriteit van de beslissingsstaat en de 
beschermde persoon onverwijld op de 
hoogte van de overeenkomstig dit artikel 
genomen maatregelen en zorgt er daarbij 
voor dat het adres of andere 
contactgegevens van de beschermde 
persoon niet worden meegedeeld.

Or. en
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Amendement 56

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. Indien de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat de overeenkomstig 
artikel 6 verstrekte gegevens onvolledig 
acht, stelt zij de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat in een schriftelijk vast te 
leggen vorm hiervan onverwijld in kennis, 
met opgave van de termijn waarbinnen de 
ontbrekende gegevens moeten worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 57

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 8 bis

Preventie, voorlichtingscampagnes en 
opleiding

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om geweldpleging tegen 
personen te voorkomen.
2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, van voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om mensen bewust te maken van 
de mogelijkheid tot afgifte van een 
Europees beschermingsbevel, en om de
kans dat mensen slachtoffer worden van 
geweldpleging te verminderen.
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3. De lidstaten bevorderen regelmatige 
opleidingen voor de gerechtelijke en 
andere bevoegde autoriteiten die in 
aanraking kunnen komen met 
slachtoffers en potentiële slachtoffers, 
teneinde hen in staat te stellen adequate 
bijstand te bieden. 

Or. en

Amendement 58

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. De weigering tot erkenning van een 
Europese beschermingsbevel wordt met 
redenen omkleed.

1. De weigering tot erkenning van het 
Europese beschermingsbevel wordt met 
redenen omkleed.

Or. en

Amendement 59

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Tekst van het initiatief Amendement

c) de bescherming vloeit voort uit de 
tenuitvoerlegging van een straf of 
maatregel waarvoor krachtens het recht 
van de tenuitvoerleggingsstaat gratie kan 
worden verleend en heeft betrekking op 
een handeling die krachtens dat recht 
onder de bevoegdheid van die staat valt;

Schrappen.

Or. en
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Amendement 60

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Tekst van het initiatief Amendement

d) krachtens het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat geniet de persoon 
die gevaar veroorzaakt onschendbaarheid, 
hetgeen het onmogelijk maakt de 
beschermingsmaatregelen te nemen;

Schrappen.

Or. en

Amendement 61

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 9 bis
In de tenuitvoerleggingsstaat geldende 

wet en bevoegdheid
1. In de tenuitvoerleggingsstaat kunnen, 
na raadpleging van de beslissingsstaat, op 
grond van de erkenning van een Europees 
beschermingsbevel maatregelen worden 
genomen en ten uitvoer worden gelegd.  
De wetgeving van de 
tenuitvoerleggingsstaat is van toepassing 
op de vaststelling en handhaving van de 
in artikel 8, lid 1, bedoelde beslissing, met 
inbegrip van de rechtsmiddelen die 
kunnen worden aangewend tegen 
beslissingen die in de 
tenuitvoerleggingsstaat met betrekking tot 
het Europees beschermingsbevel zijn 
genomen.
2. In geval van overtreding van een of 
meerdere maatregelen die in de 
tenuitvoerleggingsstaat op grond van de 
erkenning van een Europees 
beschermingsbevel zijn genomen, kan de 
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bevoegde autoriteit van deze staat uit 
hoofde van lid 1:
a) strafsancties en andere maatregelen 
opleggen, indien de overtreding volgens 
het recht van de tenuitvoerleggingsstaat 
een strafbaar feit vormt;
b) een niet-strafrechtelijke beslissing in 
verband met de overtreding nemen;
c) een dringende voorlopige maatregel 
nemen die een einde maakt aan de 
overtreding, in voorkomend geval in 
afwachting van een in de beslissingsstaat 
te nemen beslissing.
3. Indien de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat op grond van de 
in artikel 9, lid 2, onder a) en b), 
genoemde redenen weigert een Europees 
beschermingsbevel te erkennen, stelt zij de 
beschermde persoon in kennis van de 
mogelijkheid een beschermingsmaatregel 
aan te vragen overeenkomstig het 
nationaal recht van haar lidstaat.

Or. en

Amendement 62

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 9 ter
Kennisgeving in geval van overtreding

De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde 
autoriteit van de beslissingsstaat en van 
de toezichtsstaat in kennis van elke 
overtreding van een op grond van het 
Europees beschermingsbevel genomen 
maatregel. Deze kennisgeving geschiedt 
door middel van het modelformulier in 
bijlage II.
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Or. en

Amendement 63

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – titel

Tekst van het initiatief Amendement

Vervolgbeslissingen in de beslissingsstaat Bevoegdheid in de beslissingsstaat

Or. en

Amendement 64

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat is bevoegd alle
vervolgbeslissingen te nemen met 
betrekking tot de beschermingsmaatregel 
die aan een Europees beschermingsbevel 
ten grondslag ligt. Deze 
vervolgbeslissingen omvatten met name:

1. De bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat is exclusief bevoegd 
beslissingen te nemen met betrekking tot:

Or. en

Amendement 65

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) de hernieuwing, de evaluatie en de
intrekking van de beschermingsmaatregel;

a) de hernieuwing, evaluatie, wijziging,
herroeping en intrekking van de 
beschermingsmaatregel, en dus van het 
Europees beschermingsbevel;

Or. en
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Amendement 66

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

a bis) het opleggen van een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
ten gevolge van de intrekking van de 
beschermingsmaatregel, mits de 
beschermingsmaatregel is toegepast op 
grond van een beslissing in de zin van 
artikel 2 van Kaderbesluit 2008/947/JBZ 
van de Raad of een beslissing inzake 
toezichtmaatregelen in de zin van artikel 4 
van Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de 
Raad;

Or. en

Amendement 67

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) de wijziging van de 
beschermingsmaatregel;

Schrappen.

Or. en

Amendement 68

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter c

Tekst van het initiatief Amendement

c) de uitvaardiging van een 
aanhoudingsbevel of enigerlei andere 
gelijkwaardige uitvoerbare rechterlijke 
beslissing;

Schrappen.



PR\817530NL.doc 41/54 PE441.299v02-00

NL

Or. en

Amendement 69

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d

Tekst van het initiatief Amendement

d) het inleiden van een nieuwe 
strafprocedure tegen de persoon die het 
gevaar veroorzaakt.

Schrappen.

Or. en

Amendement 70

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. Wanneer een vonnis in de zin van artikel 
2 van Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de 
Raad of een beslissing over 
toezichtmaatregelen in de zin van artikel 4 
van Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de 
Raad reeds naar een andere lidstaat is 
toegezonden, worden de 
vervolgbeslissingen overeenkomstig de 
relevante bepalingen van die 
kaderbesluiten genomen.

3. Wanneer een vonnis in de zin van artikel 
2 van Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de 
Raad of een beslissing over 
toezichtmaatregelen in de zin van artikel 4 
van Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de 
Raad reeds naar een andere lidstaat is 
toegezonden, of na de uitvaardiging van 
het Europees beschermingsbevel wordt 
toegezonden, worden de 
vervolgbeslissingen overeenkomstig de 
relevante bepalingen van die 
kaderbesluiten genomen.

Or. en
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Amendement 71

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

3 bis. De bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat stelt de bevoegde 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat 
onverwijld in kennis van elke 
overeenkomstig lid 1 genomen beslissing.

Or. en

Amendement 72

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

3 ter. Indien de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat het Europees 
beschermingsbevel overeenkomstig lid 1, 
onder a), heeft ingetrokken, worden de 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, genomen 
maatregelen door de bevoegde autoriteit 
van de tenuitvoerleggingsstaat 
ingetrokken, zodra zij daarvan door de 
bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat 
naar behoren in kennis is gesteld.

Or. en

Amendement 73

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 3 quater (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

3 quater. Indien de bevoegde autoriteit 
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van de beslissingsstaat het Europees 
beschermingsbevel overeenkomstig lid 1, 
onder a), heeft gewijzigd, moet de 
bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat, voor zover nodig:

Or. en

Amendement 74

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 3 quater – letter a (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

a) de op grond van het Europees 
beschermingsbevel genomen maatregelen 
overeenkomstig artikel 8 wijzigen;

Or. en

Amendement 75

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 3 quater – letter b (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b) weigeren de gewijzigde verplichting of 
verbodsregel te handhaven, indien deze 
niet langer aan het bepaalde in artikel 4 
beantwoordt, of indien de met het 
Europees beschermingsbevel 
overeenkomstig artikel 6 verstrekte 
informatie onvolledig is, en niet binnen de 
door de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig 
artikel 8, lid 2 bis, gestelde termijn is 
vervolledigd.

Or. en
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Amendement 76

Ontwerprichtlijn
Artikel 11  

Tekst van het initiatief Amendement

Gronden voor intrekking van de erkenning
van een Europees beschermingsbevel

Redenen voor intrekking van de op grond
van een Europees beschermingsbevel 

genomen maatregelen
De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat kan de erkenning 
van een Europees beschermingsbevel 
intrekken indien er bewijs voorhanden is 
dat de beschermde persoon het 
grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat definitief heeft 
verlaten.

1. De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat kan de ter 
uitvoering van het Europees 
beschermingsbevel genomen maatregelen 
intrekken:

a) indien onomstotelijk en duidelijk kan 
worden bewezen dat de beschermde 
persoon niet op het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat woont of verblijft, 
of dit grondgebied definitief heeft 
verlaten;
b) indien volgens het nationale recht de 
maximumduur van de ter uitvoering van 
het Europees beschermingsbevel genomen 
maatregelen is verstreken;
c) in het in artikel 10, lid 6, onder b), 
bedoelde geval;
d) indien, na de erkenning van het 
Europees beschermingsbevel, een vonnis 
in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 
2008/947/JBZ van de Raad, of een 
beslissing inzake toezichtmaatregelen in 
de zin van artikel 4 van Kaderbesluit 
2009/828/JBZ van de Raad, aan de 
tenuitvoerleggingsstaat wordt 
overgedragen.
2. De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde
autoriteit van de beslissingsstaat en de 
beschermde persoon onmiddellijk van de 
beslissing in kennis.
3. Voordat zij overgaat tot intrekking van 
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de maatregelen in de zin van lid 1, onder 
b), kan de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat bij de bevoegde 
autoriteit van de beslissingsstaat 
inlichtingen inwinnen omtrent de vraag of 
de bij het Europees beschermingsbevel 
geboden bescherming in de gegeven 
omstandigheden noodzakelijk blijft. De 
bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat 
geeft onverwijld antwoord.

Or. en

Amendement 77

Ontwerprichtlijn
Artikel 12 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Het Europees beschermingsbevel wordt 
onverwijld erkend.

1. Het Europees beschermingsbevel wordt 
binnen 20 dagen uitgevoerd.

Or. en

Amendement 78

Ontwerprichtlijn
Artikel 12 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat besluit onverwijld 
tot de vaststelling, krachtens zijn 
nationaal recht, van alle maatregelen die 
nodig zijn naar aanleiding van de 
erkenning van een Europees 
beschermingsbevel, overeenkomstig 
artikel 8.

2. Afhankelijk van de aard van de 
benodigde bescherming moet ervoor 
worden gezorgd dat de afgifte van een 
Europees beschermingsbevel op nationaal 
niveau volgens een versnelde procedure 
verloopt.

Or. en
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Amendement 79

Ontwerprichtlijn
Artikel 13

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 13 Schrappen.
Toepasselijk recht

De krachtens deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat genomen 
beslissingen worden beheerst door het 
nationaal recht van deze staat.

Or. en

Amendement 80

Ontwerprichtlijn
Artikel 14  

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 14 Schrappen.
Verplichtingen van de betrokken 

autoriteiten
1. Wanneer, in uitvoering van artikel 10, 
lid 1, onder b), de bevoegde autoriteit van 
de beslissingsstaat de aan het Europees 
beschermingsbevel ten grondslag liggende 
beschermingsmaatregel heeft gewijzigd, 
brengt zij de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat onverwijld op de 
hoogte van deze wijziging.
De bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat neemt in 
voorkomend geval de nodige maatregelen 
om de gewijzigde beschermingsmaatregel 
uit te voeren, indien deze maatregelen in 
een soortgelijk geval beschikbaar zouden 
zijn krachtens het nationaal recht van 
haar lidstaat, en brengt de bevoegde 
autoriteit van de beslissingsstaat, de 
beschermde persoon en eventueel de 
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persoon die gevaar veroorzaakt, wanneer 
deze zich op het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat bevindt, daarvan 
op de hoogte.
2. De bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat brengt de bevoegde 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat 
en de beschermde persoon onverwijld op 
de hoogte van het verstrijken of de 
intrekking van de aan het Europees 
beschermingsbevel ten grondslag liggende 
beschermingsmaatregel die in de 
beslissingsstaat is genomen, en vervolgens 
van de intrekking van het bevel.

Or. en

Amendement 81

Ontwerprichtlijn
Artikel 16 – alinea 1

Tekst van het initiatief Amendement

Het Europees beschermingsbevel wordt 
vertaald in de officiële taal of één der
officiële talen van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

1. Het Europees beschermingsbevel wordt 
door de bevoegde autoriteit van de 
beslissingsstaat vertaald in de officiële taal 
of een van de officiële talen van de 
tenuitvoerleggingsstaat of -staten.

Or. en

Amendement 82

Ontwerprichtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 bis. Het in artikel 9 ter bedoelde 
formulier wordt door de bevoegde 
autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat 
vertaald in de officiële taal of een van de 
officiële talen, voor zover van toepassing, 
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van de tenuitvoerleggingsstaat.

Or. en

Amendement 83

Ontwerprichtlijn
Artikel 16 – alinea 2

Tekst van het initiatief Amendement

Elke lidstaat kan, bij de vaststelling van 
deze richtlijn of later, in een bij het 
secretariaat-generaal van de Raad neer te 
leggen verklaring, meedelen dat hij een 
vertaling in een of meer andere officiële 
talen van de instellingen van de Unie 
aanvaardt.

2. Elke lidstaat kan, bij de vaststelling van 
deze richtlijn of later, in een bij de 
Commissie neer te leggen verklaring, 
meedelen dat hij een vertaling in een of 
meer andere officiële talen van de 
instellingen van de Unie aanvaardt.

Or. en

Amendement 84

Ontwerprichtlijn
Artikel 18 bis (nieuw) 

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 18 bis
Verhouding tot andere instrumenten

1. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
toepassing van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van de Raad betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, Verordening 
(EG) nr. 2201/2003 van de Raad 
betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen in huwelijkszaken en inzake 
de ouderlijke verantwoordelijkheid en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1347/2000, het Verdrag van 's-
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Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake 
de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning, de tenuitvoerlegging en de 
samenwerking op het gebied van 
ouderlijke verantwoordelijkheid en 
maatregelen ter bescherming van 
kinderen, noch aan het Verdrag van 's-
Gravenhage van 25 oktober 1980 
betreffende de burgerrechtelijke aspecten 
van internationale ontvoering van 
kinderen.
2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
toepassing van 
Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad 
en Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de 
Raad.

Or. en

Amendement 85

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om uiterlijk op …  aan deze 
richtlijn te voldoen.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op ...* aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis. 
Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in de bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan 
naar deze richtlijn verwezen. De regels 
voor de verwijzing worden vastgesteld 
door de lidstaten.

Or. en

                                               
 PB: gelieve datum 2 jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn in te lassen.
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Amendement 86

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. De lidstaten delen het secretariaat-
generaal van de Raad en de Commissie de 
tekst mede van de bepalingen waarmee zij 
hun verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn in hun nationaal recht omzetten.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst mede van de belangrijkste
nationaalrechtelijke bepalingen die zij op 
het onder deze richtlijn vallende gebied 
vaststellen.

Or. en

Amendement 87

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 19 bis

Gegevensverzameling

1.  De lidstaten verzamelen gegevens in 
het kader van het Europees 
beschermingsbevel, met name gegevens 
met betrekking tot het aantal 
aangevraagde, afgegeven en uitgevoerde 
Europese beschermingsbevelen. Voorts 
moeten er gegevens worden verzameld 
over de schending van de aangenomen 
beschermingsmaatregelen, en over de 
verschillende vormen van geweld –
bijvoorbeeld huiselijk geweld, gedwongen 
huwelijken, genitale verminking van 
vrouwen, eerwraak, belaging, intimidatie 
en andere vormen van genderspecifiek 
geweld. Daarbij moeten ook gegevens 
worden opgenomen over slachtoffers van 
terrorisme en georganiseerde misdaad.
Alle gegevens moeten worden uitgesplitst 
naar geslacht.
2. In het kader van het Europees 
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beschermingsbevel verstrekken de 
lidstaten de verzamelde gegevens aan de 
Commissie en het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 88

Ontwerprichtlijn
Artikel 20

Tekst van het initiatief Amendement

Evaluatie Evaluatie
1. Uiterlijk op …* stelt de Commissie op 
basis van de overeenkomstig artikel 19, 
lid 2, van de lidstaten ontvangen 
informatie een verslag op.

Uiterlijk op…* brengt de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad
verslag uit over de toepassing van deze 
richtlijn. Dit verslag gaat, indien nodig, 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen.

2. Op basis van dit verslag beoordeelt de 
Raad:
a) in hoeverre de lidstaten de nodige 
maatregelen hebben getroffen om aan 
deze richtlijn te voldoen; 
b) de toepassing van deze richtlijn.
3. Dit verslag gaat, indien nodig, vergezeld 
van wetgevingsvoorstellen.

Or. en
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TOELICHTING

Het door 12 lidstaten ingediende initiatief voor een richtlijn betreffende het Europees 
beschermingsbevel is bedoeld om misdrijven te voorkomen. Het optreden van de lidstaten die 
de beschermingsbevelen voor de slachtoffers in gang hebben gezet, is in feite beperkt tot aan 
de grenzen van de beslissingsstaat. De slachtoffers verplaatsen zich om uiteenlopende redenen 
echter tussen de verschillende lidstaten, vaak om tegen hen gerichte misdrijven te vermijden. 
Als gevolg van deze verplaatsingen zijn zij weerloos zolang de politiële en justitiële 
samenwerking niet zorgt voor een waarschuwings- en preventiemechanisme ter ondersteuning 
van haar eigen verdediging, dat snel en doeltreffend werkt in de hele EU. De opzet van dit 
mechanisme voor politiële en justitiële samenwerking ligt aan dit initiatief ten grondslag. Uit 
de maatregelen van de lidstaten is gebleken dat misdrijven op Europees niveau kunnen 
worden voorkomen wanneer de dader of daders bekend zijn. 

In Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het 
slachtoffer in de strafprocedure en in Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 
betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven wordt verwezen naar de 
aanbeveling van de Raad van Europa van 28 juni 1985 inzake de positie van het slachtoffer in 
het kader van de strafwet en de strafrechtelijke procedure, maar wordt de preventie van het 
misdrijf niet aangekaart, wat in het onderhavige voorstel wel het geval is. 

In het programma van Stockholm en het bijbehorende actieplan wordt vastgesteld dat de 
situatie van de slachtoffers moet worden verbeterd, geweld moet worden bestreden en de 
toegang tot de rechter in de Europese justitiële ruimte moet worden vergemakkelijkt, vooral in 
grensoverschrijdende procedures (Programma van Stockholm 3.4.1). In het kader hiervan 
wordt er in de mededeling van de Commissie over het actieplan ter uitvoering van het 
programma van Stockholm (COM(2010)0171)1 op gewezen dat de verschillen tussen de 
waarborgen die slachtoffers van misdrijven worden geboden, in kaart moeten worden 
gebracht en verkleind, zodat met alle mogelijke middelen de bescherming kan worden 
vergroot. Met het oog hierop wordt gepleit voor het aannemen van een wetgevingsvoorstel 
inzake een allesomvattend instrument voor slachtofferbescherming en een actieplan met
praktische maatregelen, waaronder de ontwikkeling van een Europees beschermingsbevel.

In overeenstemming met de uit de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon 
voortvloeiende procedures, voorziet artikel 51 van het Reglement van het Europees Parlement 
in horizontale samenwerking bij de voorbereiding van verslagen. Het huidige verslag bevat de 
resultaten van de discussies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, alsook van de 
samenwerking tussen beide rapporteurs. 

Op 5 januari 2010 presenteerde de Europese Raad zijn eerste voorstel voor een richtlijn 
inzake een Europees beschermingsbevel voor slachtoffers. Sindsdien is dit voorstel meerdere 
malen door de Raad gewijzigd en herzien. De inhoud en de opzet van de rechtsgrondslag van 
het voorstel van de Raad waren grotendeels gebaseerd op een vragenlijst die in oktober 2009 
door 20 EU-lidstaten werd beantwoord. 

Dit verslag en de voorgestelde amendementen van beide rapporteurs zijn gebaseerd op de 
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versie van de Raad van 22 januari.
De Raad definieert slachtofferbescherming als het in werking zetten van de juiste 
mechanismen om te voorkomen dat een overtreder hetzelfde of een ander, misschien wel 
ernstiger, misdrijf tegen hetzelfde slachtoffer begaat. Deze beschermingsmaatregelen zijn 
alleen van toepassing op het grondgebied waar zij door een rechterlijke instantie zijn 
vastgesteld. De Raad streeft naar een mechanisme om de beschermingsmaatregelen uit te 
breiden naar een andere lidstaat. Met andere woorden wil de Raad voorkomen dat een 
slachtoffer in geval van verhuizing naar een andere lidstaat de hele juridische procedure voor 
het verkrijgen van de beschermingsmaatregelen opnieuw moet doorlopen. 

Standpunt van de rapporteurs:

De rapporteurs zijn het grotendeels eens met het voorstel van de Raad. Gezien het Actieplan 
ter uitvoering van het programma van Stockholm, het initiatief van de Europese Unie voor het 
behouden en ontwikkelen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid dat door 
de Europese Raad werd goedgekeurd op zijn vergadering van 10 en 11 december, zullen er op 
deze richtlijn nog vele initiatieven volgen voor het bereiken van deze doelen. Slachtoffers van 
geweld moeten niet alleen in hun eigen land tegen kwaad van de overtreder worden 
beschermd, maar zij moeten binnen de hele Europese Unie beroep kunnen doen op dit soort 
preventieve maatregelen. Daarom steunen de rapporteurs het algemene concept van het 
beschermingsbevel.

Het toepassingsgebied van het initiatief heeft bewust een open karakter. Hoewel het 
merendeel van de geldende beschermingsbevelen van toepassing zijn op vrouwelijke 
slachtoffers van genderspecifiek geweld, kan ieder ander slachtoffer van geweld, of het nu een 
jongen, meisje, man of vrouw betreft, zolang de dader bekend is, onderwerp uitmaken van dit 
initiatief. In deze context wordt in het programma van Stockholm gesteld dat slachtoffers van 
misdrijven, met inbegrip van terrorisme, die het kwetsbaarst zijn of zich in een bijzonder 
kwetsbare situatie bevinden, zoals mensen die het slachtoffer zijn van herhaald geweld in 
persoonlijke relaties, slachtoffers van genderspecifiek geweld, of mensen die slachtoffer 
worden van andere strafbare feiten in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan of inwoner zijn, 
speciale steun en juridische bescherming nodig hebben. Daarom zou een Europees 
beschermingsbevel van toepassing moeten zijn op alle slachtoffers van geweld, zoals 
getuigen, slachtoffers van mensenhandel, genitale verminking bij vrouwen, gedwongen 
huwelijken, eermoorden, incest, genderspecifiek geweld, terrorisme en georganiseerde 
misdaad, ongeacht de leeftijd of het geslacht van het slachtoffer, wanneer er sprake is van een 
bekende dader. Als het slachtoffer te jong is voor de uitvaardiging van een bevel, moet hij of 
zij ondersteuning en goedkeuring krijgen van een voogd of wettelijk vertegenwoordiger. 

De voor deze richtlijn voorgestelde wijzigingen verbeteren de tekst op de volgende punten: 

- verbeterde voorwaarden voor het intrekken van het Europees beschermingsbevel,
- continuïteit van de wettelijke bescherming,
- beperking van de redenen voor niet-erkenning of weigering van het Europees 
beschermingsbevel, 
- termijnen voor de inwerkingtreding van het bevel, dat binnen 20 dagen moet worden 
uitgevoerd,
- specificaties met betrekking tot de verplaatsingssituatie van het slachtoffer.
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De rapporteurs zijn zich echter bewust van de complexiteit van het initiatief en van de 
uitdagingen waarmee deze richtlijn in de toekomst zal worden geconfronteerd. Er moet een 
oplossing worden gevonden voor het feit dat de lidstaten verschillende rechtssystemen hebben 
en dat de procedures zowel straf-, civiel- of bestuursrechtelijk kunnen zijn.
De rapporteurs streven naar een zo goed mogelijke bescherming van de slachtoffers, onder 
andere door voor de nodige rechtszekerheid te zorgen. De slachtoffers moeten kunnen 
profiteren van duidelijke procedures, en altijd op de hoogte worden gebracht van de 
beschikbare procedures in zowel de beslissingsstaat als de landen waarnaar zij willen 
verhuizen of al verhuisd zijn. De redenen voor weigering moeten voorts zo beperkt mogelijk 
zijn en het slachtoffer moet duidelijk worden gemaakt wat deze redenen zijn. 

Voorts houdt slachtofferbescherming niet alleen lichamelijke bescherming in. Wanneer we 
spreken van slachtofferbescherming moet ook de waardigheid van slachtoffers in overweging 
worden genomen. Zoals vermeld in het Kaderbesluit van de Raad inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2002/629/JBZ, moet elke maatregel die de Unie op dit gebied neemt, de 
grondrechten eerbiedigen en de beginselen naleven van met name het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest) en het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), met name de menselijke 
waardigheid. Ook wordt vermeld dat iedere bepaling die bedoeld is om slachtoffers te 
ondersteunen bij de concrete uitoefening van hun rechten in strafzaken, zoals 
ondersteuningsmaatregelen, psychologische ondersteuning en juridische bijstand, hen 
weerbaarder moet maken en moet bijdragen tot meer eerbiediging van hun waardigheid. In dit 
opzicht beschouwen de rapporteurs het als noodzakelijk de bescherming van slachtoffers 
dusdanig uit te breiden dat deze ook betrekking heeft op hun persoonlijke  waardigheid, 
ongeacht of zij beslissen naar een ander land te verhuizen of reeds in een andere lidstaat 
wonen.  

Deze richtlijn beschermt mensen die slachtoffer zijn geworden van een enkele persoon. Uit de 
feiten blijkt echter dat ook meerdere personen iemand kunnen bedreigen of kwaad kunnen 
aandoen. Wanneer een rechter meerdere personen in groepsverband berecht en er 
beschermingsmaatregelen zijn opgelegd, moet het Europees beschermingsbevel, indien het 
wordt uitgevaardigd, ook voorzien in bescherming tegen geweld dat wordt veroorzaakt door 
een groep personen. 
In dit initiatief van een groep lidstaten wordt niet voorzien in morele ondersteuning, die ook 
deel moet uitmaken van de richtlijn. Slachtoffers die morele schade hebben geleden als 
gevolg van welke vorm van geweld dan ook moeten toegang krijgen tot de juiste informatie 
over en ondersteuning bij het beginnen van een nieuw leven zonder dat zij afstand moeten 
doen van de opgelegde beschermingsmaatregelen, ook voordat zij zich voornemen naar een 
andere lidstaat te verhuizen. Deze vorm van ondersteuning moet tijdens het hele proces 
worden overwogen. 

Dit verslag is het resultaat van het werk van twee rapporteurs die ervoor willen zorgen dat het 
Europees beschermingsbevel een krachtig instrument wordt voor het bieden van meer 
veiligheid aan slachtoffers van geweld over de grenzen van de lidstaten heen.


