
PR\817530PL.doc PE441.299v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2010/0802(COD)

20.5.2010

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
 w sprawie inicjatywy na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie europejskiego nakazu ochrony
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Sprawozdawca: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

(art. 51 Regulaminu – wspólne posiedzenia komisji)



PE441.299v02-00 2/54 PR\817530PL.doc

PL

PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie inicjatywy na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
europejskiego nakazu ochrony
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając inicjatywę grupy państw członkowskich (00002/2010),

– uwzględniając art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) i art. 289 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Rada przedłożyła inicjatywę Parlamentowi (C7-
0006/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i ust. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przesłane przewodniczącemu przez parlamenty 
krajowe dotyczące faktu respektowania przez inicjatywę zasady pomocniczości,

– uwzględniając art. 44 i art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zgodnie
z art. 51 Regulaminu (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu przedstawione poniżej stanowisko;

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, 
jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Projekt dyrektywy
Odniesienie pierwsze

Tekst inicjatywy Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 82 ust. 1 lit. d),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 82 ust. 1 lit. a) i d),

Or. en
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Poprawka 2

Projekt dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(3) Zgodnie z programem sztokholmskim, 
przyjętym przez Radę Europejską na 
posiedzeniu w dniach 10–11 grudnia 2009 
r., wzajemne uznawanie mogłoby dotyczyć 
wszystkich rodzajów wyroków i orzeczeń 
sądowych, które mogą, zależnie od 
systemu prawnego, mieć charakter karny 
albo administracyjny. W programie 
wskazuje się również, że ofiarom 
przestępstw można zaoferować specjalne 
środki ochronne, które powinny mieć 
zastosowanie w Unii.

(3) Zgodnie z programem sztokholmskim, 
przyjętym przez Radę Europejską na 
posiedzeniu w dniach 10–11 grudnia 2009 
r., wzajemne uznawanie mogłoby dotyczyć 
wszystkich rodzajów wyroków i orzeczeń 
sądowych, które mogą, zależnie od 
systemu prawnego, mieć charakter karny 
albo administracyjny. W programie 
wskazuje się również, że ofiarom 
przestępstw można zaoferować specjalne 
środki ochronne, które powinny mieć 
zastosowanie w Unii. Należy zwrócić 
uwagę na następujące punkty wyżej 
wspomnianego programu 
sztokholmskiego:. pkt 2.3.4 dotyczący 
ofiar przestępstw, pkt 3.1.1 w odniesieniu 
do świadków oraz pkt 3.4.1 dotyczący 
łatwiejszego dostępu do wymiaru
sprawiedliwości w europejskiej przestrzeni 
sądowej, w szczególności w przypadku 
postępowań transgranicznych. 
W komunikacie w sprawie planu działań 
służącego realizacji programu 
sztokholmskiego (COM (2010)171 wersja 
ostateczna) 1 zaznaczono, że należy 
przeanalizować różnice w gwarancjach 
przysługujących ofiarom przestępstw,
a następnie doprowadzić do ich 
zmniejszenia, dążąc do zagwarantowania 
jak największej możliwej ochrony i w tym 
kontekście zaproponowano przyjęcie 
wniosku ustawodawczego w sprawie 
kompleksowego instrumentu ochrony 
ofiar przestępstw oraz planu działań 
dotyczącego środków praktycznych, w tym 
stworzenia europejskiego nakazu 
ochrony.
_____________
1 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 



PR\817530PL.doc 7/54 PE441.299v02-00

PL

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów – Przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości dla europejskich 
obywateli – Plan działań służący realizacji 
programu sztokholmskiego.

Or. en

Poprawka 3

Projekt dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego
z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej 
sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie 
zwalczania przemocy wobec kobiet zaleca, 
aby państwa członkowskie stworzyły 
politykę zerowej tolerancji wobec
wszelkich form przemocy wymierzonej 
przeciw kobietom, i wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia stosownych 
działań w celu zapewnienia obecnym
i potencjalnym ofiarom lepszej ochrony
i lepszego wsparcia.

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 
eliminacji przemocy wobec kobiet wzywa
państwa członkowskie do poprawienia 
przepisów prawa krajowego i strategii 
politycznych w zakresie zwalczania
wszelkich form przemocy wobec kobiet 
oraz do podjęcia działań 
ukierunkowanych na przyczyny przemocy 
wobec kobiet, przede wszystkim za pomocą 
środków prewencyjnych, a także wzywa 
Unię do zagwarantowania wszystkim
ofiarom przemocy prawa do otrzymania 
pomocy i wsparcia. W rezolucji z dnia 10 
lutego 2010 r. w sprawie równości kobiet
i mężczyzn w Unii Europejskiej – rok 
20092 Parlament Europejski poparł 
propozycje prezydencji hiszpańskiej 
dotyczące wprowadzenia europejskiego 
nakazu ochrony ofiar oraz utworzenia 
wspólnego dla całej Unii Europejskiej 
numeru telefonu zaufania dla ofiar 
przemocy.
_________
1 P7_TA(2009)0098
2 P7_TA (2010)0021

Or. en
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Poprawka 4

Projekt dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(4a) Aby określić przyczyny przemocy
i zwiększyć ochronę ofiar, konieczne są 
statystyki i porównywalne dane dotyczące 
przemocy na szczeblu UE. W tym celu 
państwa członkowskie powinny gromadzić 
dane dotyczące liczby europejskich 
nakazów ochrony, o których wydanie 
wystąpiono, które wydano i wdrożono, 
dane dotyczące naruszeń zastosowanych 
środków ochronnych, a także informacje 
dotyczące rodzajów przestępstw, np. 
przemocy domowej, małżeństw 
zawieranych pod przymusem, okaleczania 
żeńskich narządów płciowych, przemocy 
na tle honorowym, prześladowania
i nękania oraz innych form przemocy 
uwarunkowanej płcią. Gromadzenie 
danych powinno objąć także dane
o ofiarach terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, a wszystkie dane powinny 
zostać przedstawione w podziale na płeć
i przekazywane co roku Komisji
i Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 5

Projekt dyrektywy
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(6a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do środków ochronnych mających na celu 
ochronę danej osoby przed działaniem lub 
zachowaniem innej osoby, które może
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w jakikolwiek sposób zagrażać jej życiu, 
nietykalności i godności fizycznej
i psychicznej, wolności osobistej lub 
nietykalności seksualnej, np. poprzez 
zapobieganie wszelkim formom nękania,
a także ochronę wolności osobistej, np. 
poprzez zapobieganie porwaniom, 
prześladowaniu i innym formom 
przymusu pośredniego oraz dążenie do 
niedopuszczenia do kolejnych działań 
przestępczych lub zmniejszenia 
konsekwencji poprzednich działań 
przestępczych. Trzeba podkreślić, że 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
środków ochronnych, które mają na celu 
ochronę ofiar wszelkich form przemocy,
a nie tylko przemocy uwarunkowanej 
płcią. Niniejsza dyrektywa ma mieć 
zastosowanie do środków ochronnych 
wprowadzanych z myślą o ofiarach lub 
potencjalnych ofiarach przestępstw.

Or. en

Poprawka 6

Projekt dyrektywy
Punkt 6b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(6b) Państwa członkowskie powinny także 
wziąć pod uwagę ochronę ofiar, którym 
mogą grozić przymusowe małżeństwa, 
zabójstwa honorowe, okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych, pedofilia, 
handel ludźmi, przestępczość 
zorganizowana oraz działania 
terrorystyczne.

Or. en
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Poprawka 7

Projekt dyrektywy
Punkt 6c preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(6c) W celu zastosowania niniejszej 
dyrektywy środek ochronny może zostać 
nałożony wyrokiem, zgodnie z jego 
definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej 
Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. o stosowaniu zasady 
wzajemnego uznawania do wyroków
i decyzji w sprawie zawieszenia lub 
warunkowego zwolnienia w celu 
nadzorowania przestrzegania warunków 
zawieszenia i obowiązków wynikających
z kar alternatywnych1 lub decyzją
w sprawie środków nadzoru, zgodnie z jej 
definicją zawartą w art. 4 decyzji ramowej 
Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 
października 2009 r. w sprawie 
stosowania przez państwa członkowskie 
Unii Europejskiej zasady wzajemnego 
uznawania do decyzji w sprawie środków 
nadzoru stanowiących alternatywę dla 
tymczasowego aresztowania.2.

____________________________

1 Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 102.
2 Dz.U. L 294 z 11.11.2009, s. 20.

Or. en

Poprawka 8

Projekt dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(7) Aby móc zapobiec popełnieniu nowego 
przestępstwa przeciwko ofierze w państwie 
wykonującym, państwo to powinno mieć 
podstawę prawną do uznania orzeczenia 

(7) Aby móc zapobiec popełnieniu nowego 
przestępstwa przeciwko ofierze w państwie 
wykonującym, państwo to powinno mieć 
podstawę prawną do uznania orzeczenia 
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wydanego wcześniej w państwie 
wydającym na korzyść ofiary, ale w taki 
sposób, aby ofiara nie musiała rozpoczynać 
nowego postępowania ani ponownie 
okazywać dowodów w państwie 
wykonującym, tak jak gdyby państwo 
wydające nie wydało decyzji.

wydanego wcześniej w państwie 
wydającym na korzyść ofiary, ale w taki 
sposób, aby ofiara nie musiała rozpoczynać 
nowego postępowania ani ponownie 
okazywać dowodów w państwie 
wykonującym, tak jak gdyby państwo 
wydające nie wydało decyzji. Uznanie 
europejskiego nakazu ochrony przez 
państwo wykonujące oznacza między 
innymi, że właściwy organ tego państwa,
z zastrzeżeniem ograniczeń określonych
w niniejszej dyrektywie, automatycznie
akceptuje istnienie i ważność tego środka 
ochronnego zastosowanego w państwie 
wydającym, uznaje stan faktyczny 
przedstawiony w europejskim nakazie 
ochrony oraz zgadza się z tym, że ochrona 
powinna być zapewniana i kontynuowana.

Or. en

Poprawka 9

Projekt dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst inicjatywy Poprawka

(8) Niniejszą dyrektywę należy stosować
i wykonywać w taki sposób, aby osoba 
podlegająca ochronie korzystała
w państwie wykonującym z takiej samej 
lub równoważnej ochrony, jaka 
przysługiwałaby jej, gdyby środek 
ochronny został wydany w tym państwie 
ab initio – więc bez żadnej dyskryminacji.

(8) Niniejszą dyrektywę należy stosować
i wykonywać w taki sposób, aby osoba 
podlegająca ochronie korzystała
w państwie wykonującym z takiej samej 
lub równoważnej ochrony, jaka 
przysługiwałaby jej, gdyby środek 
ochronny został wydany w tym państwie 
ab initio – więc bez żadnej dyskryminacji.
Państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że na ofiarę lub 
potencjalną ofiarę występującą o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony nie 
zostaną nałożone żadne koszty.

Or. en
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Poprawka 10

Projekt dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8a) Biorąc pod uwagę istnienie różnych 
systemów sądowych w państwach 
członkowskich, odpowiednie wydaje się 
zapewnienie dużego stopnia elastyczności
w mechanizmie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi wprowadzonym 
niniejszą dyrektywą. Po otrzymaniu 
europejskiego nakazu ochrony należy 
umożliwić wykonującemu państwu 
członkowskiemu, na którym ciąży ogólny 
obowiązek działania, wprowadzenie 
nakazu w życie w sposób najbardziej 
odpowiedni w świetle jego systemu 
prawnego. Może to oznaczać, że środek 
zastosowany w państwie wykonującym jest 
koncepcyjnie i prawnie niezależny od 
pierwotnego środka ochronnego 
zastosowanego przez państwo wydające
i leżącego u podstaw europejskiego 
nakazu ochrony.

Or. en

Poprawka 11

Projekt dyrektywy
Punkt 8b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8b) Niniejsza dyrektywa zawiera 
zamkniętą liczbę obowiązków i zakazów, 
które – jeżeli zostaną nałożone w państwie 
wydającym i zawarte w europejskim 
nakazie ochrony – powinny zostać uznane
i wdrożone w państwie wykonującym,
z zastrzeżeniem ograniczeń określonych
w niniejszej dyrektywie. Właściwy organ
w państwie wykonującym nie zawsze musi 
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przedsięwziąć taki sam środek ochrony jak 
ten przyjęty w państwie wydającym, ale 
ma prawo podjąć decyzję o przyjęciu 
dowolnego środka, który uzna za
odpowiedni i właściwy zgodnie ze swoim 
prawem krajowym, aby zapewnić bieżącą 
ochronę osobie podlegającej ochronie
w świetle środka ochronnego 
zastosowanego w państwie wydającym
i określonego w europejskim nakazie 
ochrony.

Or. en

Poprawka 12

Projekt dyrektywy
Punkt 8c preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8c) Obowiązki lub zakazy, do których ma 
zastosowanie niniejsza dyrektywa, 
obejmują między innymi środki 
ograniczające swobodę przemieszczania 
się osoby będącej przyczyną 
niebezpieczeństwa, jeżeli są one 
nakładane w celu zabezpieczenia osoby 
podlegającej ochronie, oraz środki służące 
ograniczeniu osobistych i zdalnych 
kontaktów pomiędzy osobą podlegającą 
ochronie a osobą będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa, np. poprzez narzucenie 
pewnych sposobów takich kontaktów lub 
nałożenie ograniczeń na treść 
wiadomości.

Or. en
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Poprawka 13

Projekt dyrektywy
Punkt 8d preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8d) Właściwy organ państwa 
wykonującego powinien poinformować 
osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa, właściwy organ 
państwa wydającego i w razie potrzeby 
właściwe organy pozostałych państw 
wykonujących oraz osobę podlegającą 
ochronie o wszelkich środkach 
zastosowanych na podstawie 
europejskiego nakazu ochrony.
W odniesieniu do powiadomienia osoby 
będącej przyczyną niebezpieczeństwa 
należy zwrócić należytą uwagę na to, że
w interesie osoby podlegającej ochronie 
leży nieujawnianie jej adresu i innych 
danych kontaktowych. Takie dane 
powinny zostać wyłączone
z powiadomienia, o ile adres i inne dane 
kontaktowe nie są zawarte w obowiązku 
lub zakazie nałożonym jako środek 
wykonawczy na osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 14

Projekt dyrektywy
Punkt 8e preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8e) W momencie wycofania 
europejskiego nakazu ochrony przez 
państwo wydające właściwy organ
w państwie wykonującym powinien 
zakończyć stosowanie środków, które 
wprowadził w celu wdrożenia 
europejskiego nakazu ochrony, przy czym 
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właściwy organ w państwie wykonującym 
może – niezależnie, z własnej inicjatywy –
zastosować dowolne środki ochronne 
zgodnie ze swoim prawem krajowym, aby 
chronić zainteresowaną osobę.

Or. en

Poprawka 15

Projekt dyrektywy
Punkt 8f preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(8f) Wdrażając niniejszą dyrektywę, 
państwa członkowskie powinny rozważyć 
ustanowienie procedur umożliwiających 
przesłuchanie osoby podlegającej 
ochronie i osoby będącej przyczyną 
niebezpieczeństwa przed uznaniem
i wdrożeniem europejskiego nakazu 
ochrony, a także możliwości zaskarżania 
decyzji o uznaniu i wdrożeniu 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. en

Poprawka 16

Projekt dyrektywy
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(10a) W ramach współpracy pomiędzy 
organami zaangażowanymi
w zabezpieczanie osoby podlegającej 
ochronie właściwy organ państwa 
wykonującego powinien niezwłocznie 
poinformować właściwy organ państwa 
wydającego o wszelkich naruszeniach 
środków zastosowanych w państwie 
wykonującym w celu wykonania 
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europejskiego nakazu ochrony. 
Informacja ta powinna umożliwić 
właściwemu organowi państwa 
wydającego szybkie podjęcie decyzji na 
temat właściwej reakcji w odniesieniu do 
środka ochronnego nałożonego w jego 
państwie na osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa. Taka reakcja może
w razie potrzeby obejmować nałożenie 
środka polegającego na pozbawieniu 
wolności zamiast zastosowanego 
pierwotnie środka niepolegającego na 
pozbawieniu wolności, na przykład jako 
rozwiązania alternatywnego wobec 
aresztu prewencyjnego lub w związku
z warunkowym zawieszeniem kary. 
Przyjmuje się, że taka decyzja, która nie 
polega na nałożeniu ex novo sankcji 
karnej w odniesieniu do nowego 
przestępstwa, nie koliduje z możliwością 
nałożenia przez państwo wykonujące
w stosownych przypadkach sankcji 
karnych lub pozakarnych w przypadku 
naruszenia środków zastosowanych
w celu wykonania europejskiego nakazu 
ochrony.

Or. en

Poprawka 17

Projekt dyrektywy
Punkt 10b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(10b) Państwa członkowskie powinny 
poświęcić szczególną uwagę sprawom 
dotyczącym dzieci oraz przedsięwziąć 
wszelkie konieczne środki, aby 
zagwarantować zapewnienie dzieciom 
pomocy, wsparcia i ochrony,
z uwzględnieniem najlepszego interesu 
dziecka.

Or. en
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Poprawka 18

Projekt dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12a) Niniejsza dyrektywa, w przypadku 
gdy odnosi się do spraw karnych, nie 
zmienia ani nie zastępuje instrumentów 
wzajemnego uznawania w sprawach 
karnych, takich jak rozporządzenie Rady 
(WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych1. Jeżeli decyzja odnosząca 
się do środka ochronnego wchodzi 
zarówno w zakres niniejszej dyrektywy, 
jak i w zakres rozporządzenia (WE) nr 
44/2001, zwłaszcza w odniesieniu do 
odszkodowania za szkody, uznanie
i wykonanie takiego orzeczenia powinno 
zostać przeprowadzone zgodnie
z przepisami rozporządzenia.
1 Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1-23.

Or. en

Poprawka 19

Projekt dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12b) Tak samo, w odniesieniu do 
orzeczeń sądowych przyjmowanych w celu 
ochrony nieletnich, w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej wchodzących w zakres 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 
dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania
i wykonywania orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
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odpowiedzialności rodzicielskiej1 należy 
dążyć do uznawania i wykonywania takich 
orzeczeń zgodnie z rozporządzeniem.
1 Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1.

Or. en

Poprawka 20

Projekt dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12c) W odniesieniu do uznawania
i wykonywania innych orzeczeń mających 
na celu ochronę nieletnich, wchodzących
w zakres Konwencji haskiej o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, 
wykonywaniu i współpracy w zakresie 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz 
środków ochrony dzieci z 1996 r., 
powinna mieć zastosowanie ta konwencja.

Or. en

Poprawka 21

Projekt dyrektywy
Punkt 12d preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12d) Dane osobowe przetwarzane 
podczas wdrażania niniejszej dyrektywy 
powinny być chronione zgodnie z decyzją 
ramową Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych
w ramach współpracy policyjnej i sądowej
w sprawach karnych oraz zgodnie
z zasadami określonymi w Konwencji 
Rady Europy o ochronie osób w związku
z automatycznym przetwarzaniem danych 
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osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r., 
którą ratyfikowały wszystkie państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 22

Projekt dyrektywy
Punkt 12e preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12e) Niniejsza dyrektywa powinna 
zapewniać poszanowanie praw 
podstawowych i przestrzeganie zasad 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności. W szczególności 
niniejsza dyrektywa powinna zapewniać 
pełne poszanowanie tych praw i zasad
i powinna być stosownie wdrażana.

Or. en

Poprawka 23

Projekt dyrektywy
Punkt 12f preambuły (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

(12f) Zachęca się państwa członkowskie 
do tego, by podczas stosowania niniejszej 
dyrektywy brały pod uwagę prawa i zasady 
zapisane w Konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (CEDAW).

Or. en
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Poprawka 24

Projekt dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł -1

Cel
Niniejsza dyrektywa określa zasady 
pozwalające organowi sądowemu lub 
równoważnemu w państwie 
członkowskim, w którym wydano środek 
ochronny w celu ochrony danej osoby 
przed czynem przestępczym albo 
obraźliwym lub zagrażającym 
zachowaniem innej osoby, które może 
zagrażać życiu, nietykalności i godności 
fizycznej i psychicznej, wolności osobistej 
lub nietykalności seksualnej, wydanie 
europejskiego nakazu ochrony 
umożliwiającego właściwemu organowi
w innym państwie członkowskim dalszą 
ochronę danej osoby na terytorium tego 
państwa członkowskiego, po popełnieniu 
czynu, który był lub mógł być 
przedmiotem postępowania sądu 
właściwego zwłaszcza w sprawach 
karnych.

Or. en

Poprawka 25

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1) „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie sądowe o środku ochronnym
wydane przez państwo członkowskie, by
w odpowiednim przypadku ułatwić 
innemu państwu członkowskiemu 
zastosowanie, na mocy własnego prawa 

1) „Europejski nakaz ochrony” oznacza 
orzeczenie przyjęte przez organ sądowy 
lub równoważny państwa członkowskiego
w odniesieniu do środka ochronnego, na 
podstawie którego organ sądowy lub 
równoważny innego państwa 
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krajowego, środka ochronnego, który ma 
służyć ochronie życia, nietykalności 
fizycznej i psychicznej, wolności lub 
nietykalności seksualnej danej osoby.

członkowskiego stosuje dowolny 
odpowiedni środek na mocy własnego 
prawa krajowego, który ma służyć dalszej 
ochronie życia, nietykalności i godności 
fizycznej i psychicznej, wolności lub 
nietykalności seksualnej danej osoby.

Or. en

Poprawka 26

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2) „Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, nakładającą na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2, o ile 
naruszenie takich obowiązków lub 
zakazów stanowi przestępstwo na mocy 
prawa danego państwa członkowskiego 
lub może skutkować karą pozbawienia 
wolności w tym państwie członkowskim.

2) „Środek ochronny” oznacza decyzję 
podjętą w państwie wydającym zgodnie
z jego prawem krajowym i procedurami, 
na podstawie której nakłada się co 
najmniej jeden z obowiązków lub zakazów 
wymienionych w art. 2 ust. 2 na osobę lub 
osoby będące przyczyną 
niebezpieczeństwa, korzystną dla osoby 
podlegającej ochronie, aby ochronić ją 
przed czynem przestępczym, który może 
zagrażać jej życiu, nietykalności
i godności fizycznej i psychicznej, 
wolności osobistej lub nietykalności 
seksualnej.

Or. en

Poprawka 27

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3) „Osoba podlegająca ochronie” oznacza 
osobę, której życie, nietykalność fizyczna
i psychiczna, wolność lub nietykalność 
seksualna stanowią przedmiot ochrony 

3) „Osoba podlegająca ochronie” oznacza 
osobę fizyczną (mężczyznę, kobietę lub 
dziecko), której życie, nietykalność
i godność fizyczna i psychiczna, wolność 
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wynikającej ze środka ochronnego 
przyjętego przez państwo wydające.

lub nietykalność seksualna stanowią 
przedmiot ochrony wynikającej ze środka 
ochronnego przyjętego przez państwo 
wydające.

Or. en

Poprawka 28

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4

Tekst inicjatywy Poprawka

4) „Osoba będąca przyczyną 
niebezpieczeństwa” oznacza osobę, na 
którą nałożono co najmniej jeden
z obowiązków lub zakazów, o których 
mowa w art. 2 ust. 2.

4) „Osoba będąca przyczyną 
niebezpieczeństwa” oznacza osobę lub 
osoby fizyczne, na którą (na które)
nałożono co najmniej jeden z obowiązków 
lub zakazów, o których mowa w art. 2 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 29

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6

Tekst inicjatywy Poprawka

6) „Państwo wykonujące” oznacza 
państwo członkowskie, któremu 
przekazano europejski nakaz ochrony, aby 
go uznało.

6) „Państwo wykonujące” oznacza 
państwo członkowskie lub państwa 
członkowskie, któremu (którym) 
przekazano europejski nakaz ochrony, aby 
go uznało (uznały).

Or. en
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Poprawka 30

Projekt dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

7a) „organ sądowy” oznacza sędziego, 
sędziego śledczego, prokuratora lub inny 
organ sądowy.

Or. en

Poprawka 31

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) zakaz przebywania w pewnych
lokalizacjach, miejscach lub określonych 
obszarach, na których mieszka lub które 
odwiedza osoba podlegająca ochronie;

a) zakaz przebywania we wszelkich
lokalizacjach, miejscach lub określonych 
obszarach, na których mieszka, pracuje lub 
które odwiedza osoba podlegająca 
ochronie;

Or. en

Poprawka 32

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) nakaz unikania kontaktu z osobą 
podlegającą ochronie; lub

d) zakaz lub uregulowanie wszelkich form 
kontaktu z osobą podlegającą ochronie,
w tym przez telefon, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej i tradycyjnej, faksu
i jakichkolwiek innych środków

Or. en
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Poprawka 33

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst inicjatywy Poprawka

e) zakaz zbliżania się do osoby 
podlegającej ochronie na określoną 
odległość.

e) zakaz lub uregulowanie zbliżania się do 
osoby podlegającej ochronie na określoną 
odległość lub

Or. en

Poprawka 34

Projekt dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ea) wszelkie inne obowiązki lub nakazy 
nałożone, aby zagwarantować ochronę 
ofiar.

Or. en

Poprawka 35

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Każde państwo członkowskie informuje 
Sekretariat Generalny Rady o tym, który 
organ sądowy lub które organy sądowe są 
właściwe, na mocy jego prawa krajowego, 
do wydawania europejskiego nakazu 
ochrony i do uznawania takiego nakazu, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, gdy to 
państwo członkowskie jest państwem 
wydającym lub państwem wykonującym.

1. Każde państwo członkowskie informuje 
Sekretariat Generalny Rady i Komisję
o tym, który organ sądowy lub które 
organy sądowe są właściwe, na mocy jego 
prawa krajowego, do wydawania 
europejskiego nakazu ochrony i do 
uznawania takiego nakazu, zgodnie
z niniejszą dyrektywą, gdy to państwo 
członkowskie jest państwem wydającym 
lub państwem wykonującym.
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Or. en

Poprawka 36

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wyznaczyć organy 
inne niż sądowe jako organy właściwe do 
podejmowania decyzji na mocy niniejszej 
dyrektywy, o ile organy te są właściwe do 
podejmowania podobnych decyzji na 
mocy prawa i procedur obowiązujących
w danym państwie.

skreślony

Or. en

Poprawka 37

Projekt dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Sekretariat Generalny Rady udostępnia 
otrzymane informacje wszystkim 
państwom członkowskim i Komisji.

3. Komisja udostępnia otrzymane 
informacje wszystkim państwom 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 38

Projekt dyrektywy
Artykuł 4a (nowy) – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 4a

Wyznaczenie organu centralnego

1. Każde państwo członkowskie może 
wyznaczyć organ centralny lub, jeżeli 
wymaga tego jego system prawny, kilka 
organów centralnych do wspomagania 
swoich właściwych organów.
2. Państwo członkowskie może, jeżeli jest 
to podyktowane organizacją jego 
wewnętrznego systemu sądowego, 
powierzyć swojemu organowi 
centralnemu lub swoim organom 
centralnym odpowiedzialność za 
administracyjne przekazywanie i odbiór 
wszelkich europejskich nakazów ochrony,
a także wszelkiej dotyczącej ich oficjalnej 
korespondencji. W rezultacie,
w odniesieniu do wszelkich zawiadomień, 
konsultacji, wymiany informacji, zapytań
i powiadomień przesyłanych pomiędzy 
właściwymi organami można
w stosownych przypadkach korzystać
z pomocy organu centralnego lub 
organów centralnych danego państwa 
członkowskiego.
3. Państwa członkowskie pragnące 
skorzystać z możliwości, o których mowa
w niniejszym artykule, powiadamiają 
Komisję o wyznaczeniu organu 
centralnego lub organów centralnych. 
Informacje te są wiążące dla wszystkich 
organów państwa wydającego.

Or. en
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Poprawka 39

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Na podstawie środka ochronnego 
przyjętego w państwie wydającym organ 
sądowy tego państwa lub inny właściwy 
organ, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 
wydaje, wyłącznie na wniosek osoby 
podlegającej ochronie, europejski nakaz 
ochrony, po sprawdzeniu, że środek 
ochronny spełnia wszystkie wymogi 
określone w art. 3 ust. 1.

1. Na podstawie środka ochronnego 
przyjętego w państwie wydającym może 
zostać wydany europejski nakaz ochrony, 
jeżeli osoba podlegająca ochronie 
postanawia zamieszkać lub już 
zamieszkuje w innym państwie 
członkowskim albo postanawia przebywać 
lub już przebywa na terytorium innego 
państwa członkowskiego. Organ sądowy 
lub równoważny państwa wydającego 
może wydać europejski nakaz ochrony 
wyłącznie na wniosek osoby podlegającej 
ochronie, jej kuratora lub opiekuna i po 
sprawdzeniu, że środek ochronny spełnia 
wszystkie wymogi określone w art. 2 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 40

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Osoba podlegająca ochronie lub jej 
przedstawiciel prawny mogą przedłożyć 
wniosek o wydanie europejskiego nakazu 
ochrony właściwemu organowi państwa 
wydającego lub państwa wykonującego.

2. Osoba podlegająca ochronie, jej 
przedstawiciel prawny, kurator lub
opiekun mogą przedłożyć wniosek
o wydanie europejskiego nakazu ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wydającego lub państwa wykonującego.
W przypadku gdy jest więcej niż jedno 
państwo wykonujące, właściwy organ 
państwa, w którym przedłożono wniosek, 
informuje o nim właściwe organy 
pozostałych państw wykonujących.

W przypadku złożenia takiego wniosku
w państwie wykonującym właściwy organ 
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tego państwa niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek właściwemu organowi państwa 
wydającego, tak, aby mógł on zostać –
w stosownych przypadkach – wydany.

Or. en

Poprawka 41

Projekt dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. Organ przyjmujący środek ochronny 
nakładający co najmniej jeden
z obowiązków, o których mowa w art. 2 
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie o możliwości wystąpienia
o wydanie europejskiego nakazu ochrony,
w przypadku gdy osoba ta ma zamiar 
przenieść się do innego państwa 
członkowskiego. Organ ten doradzi osobie 
podlegającej ochronie, by złożyła wniosek 
przed opuszczeniem terytorium państwa 
wydającego.

3. Organ przyjmujący środek ochronny 
nakładający co najmniej jeden
z obowiązków, o których mowa w art. 2
ust. 2, powiadamia osobę podlegającą 
ochronie, jej przedstawiciela prawnego, 
kuratora lub opiekuna w dowolny 
odpowiedni sposób zgodny z procedurami 
określonymi w prawie krajowym
o możliwości wystąpienia o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony,
w przypadku gdy osoba ta postanawia 
zamieszkać lub już zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim albo postanawia 
przebywać lub już przebywa na terytorium
innego państwa członkowskiego. Organ ten 
doradzi osobie podlegającej ochronie, by 
złożyła wniosek przed opuszczeniem 
terytorium państwa wydającego,
informując osobę podlegającą ochronie
o możliwości wystąpienia o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony w państwie 
wykonującym.

Or. en
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Poprawka 42

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) tożsamość i obywatelstwo osoby 
podlegającej ochronie, jak również 
tożsamość i obywatelstwo przedstawiciela 
prawnego tej osoby, jeżeli osoba 
podlegająca ochronie jest małoletnia lub 
ubezwłasnowolniona;

a) tożsamość i obywatelstwo osoby 
podlegającej ochronie, jak również 
tożsamość i obywatelstwo przedstawiciela 
prawnego, kuratora lub opiekuna tej 
osoby, jeżeli osoba podlegająca ochronie 
jest małoletnia lub ubezwłasnowolniona;

Or. en

Poprawka 43

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera aa) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

aa) datę, od której osoba podlegająca 
ochronie zamierza mieszkać lub 
przebywać w państwie wykonującym oraz 
okres lub okresy pobytu, jeżeli są znane;

Or. en

Poprawka 44

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) informacje dotyczące wykorzystania 
ewentualnych urządzeń technicznych, 
które w stosownych przypadkach 
udostępniono osobie podlegającej ochronie
w celu niezwłocznego wykonania środka 
ochronnego;

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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Or. en

Poprawka 45

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera ca) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ca) nazwę, adres, numer telefonu i faksu 
oraz adres elektroniczny właściwego 
organu lub organów państwa lub państw 
wykonujących;

Or. en

Poprawka 46

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera f)

Tekst inicjatywy Poprawka

f) obowiązki lub zakazy nałożone za 
pomocą środka ochronnego na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa, czas 
obowiązywania tego środka i wyraźne
wskazanie, że jego naruszenie stanowi 
przestępstwo w świetle prawa państwa 
wydającego lub może skutkować karą 
pozbawienia wolności;

f) obowiązki lub zakazy nałożone za 
pomocą środka ochronnego na osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa, czas 
obowiązywania tego środka i wskazanie
ewentualnej kary lub sankcji w razie 
naruszenia danego obowiązku lub zakazu;

Or. en

Poprawka 47

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera g)

Tekst inicjatywy Poprawka

g) tożsamość i obywatelstwo osoby g) tożsamość i obywatelstwo osoby lub 
osób będącej (będących) przyczyną 
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będącej przyczyną niebezpieczeństwa; niebezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 48

Projekt dyrektywy
Artykuł 6 – litera ia) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

ia) w stosownych przypadkach imiona
i nazwiska adwokatów zajmujących się 
sprawą oraz, w stosownych przypadkach, 
istnienie prawa do nieodpłatnej pomocy 
prawnej w państwie wydającym, aby 
zapewnić ciągłość nieodpłatnej pomocy 
prawnej i natychmiastowe działanie
w razie naruszenia europejskiego nakazu 
ochrony;

Or. en

Poprawka 49

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

Procedura przekazywania Procedura przekazywania
1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego dowolną metodą 
pozwalającą zachować dokumentację 
pisemną, tak, aby umożliwić właściwemu 
organowi państwa wykonującego ustalenie 
autentyczności tego nakazu.

1. Właściwy organ państwa wydającego 
przekazuje europejski nakaz ochrony 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego lub państw wykonujących
dowolną metodą pozwalającą zachować 
dokumentację pisemną, tak, aby umożliwić 
właściwemu organowi państwa 
wykonującego lub państw wykonujących 
ustalenie autentyczności tego nakazu. 
Wszelka komunikacja urzędowa odbywa 
się także bezpośrednio pomiędzy 
właściwymi organami.
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Or. en

Poprawka 50

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Jeżeli właściwy organ państwa 
wykonującego albo wydającego nie jest 
znany właściwemu organowi drugiego 
państwa, organ ten stara się ustalić te 
informacje wszelkimi stosownymi 
metodami, w tym za pośrednictwem 
punktów kontaktowych europejskiej sieci 
sądowej utworzonej wspólnym działaniem 
Rady 98/428/WSiSW z dnia 29 czerwca 
1998 r. w sprawie utworzenia Europejskiej 
Sieci Sądowej, krajowego członka 
Eurojustu lub krajowego systemu 
koordynacji Eurojustu funkcjonującego
w tym państwie.

2. Jeżeli właściwy organ państwa 
wykonującego lub państw wykonujących 
albo państwa wydającego nie jest znany 
właściwemu organowi drugiego państwa, 
organ ten stara się ustalić te informacje 
wszelkimi stosownymi metodami, w tym 
za pośrednictwem punktów kontaktowych 
europejskiej sieci sądowej utworzonej 
wspólnym działaniem Rady 
98/428/WSiSW z dnia 29 czerwca 1998 r.
w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci 
Sądowej, krajowego członka Eurojustu lub 
krajowego systemu koordynacji Eurojustu 
funkcjonującego w tym państwie.

Or. en

Poprawka 51

Projekt dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. W przypadku, gdy organ państwa 
wykonującego, który otrzymał europejski 
nakaz ochrony, nie jest organem 
właściwym do jego uznania, organ ten
z urzędu przekazuje europejski nakaz 
ochrony właściwemu organowi.

3. W przypadku gdy organ państwa 
wykonującego, który otrzymał europejski 
nakaz ochrony, nie jest organem 
właściwym do jego uznania, organ ten
z urzędu przekazuje europejski nakaz 
ochrony właściwemu organowi
i niezwłocznie informuje właściwy organ 
państwa wydającego dowolną metodą 
pozwalającą zachować dokumentację 
pisemną.
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Poprawka 52

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) po otrzymaniu europejskiego nakazu 
ochrony przekazanego zgodnie z art. 7 
uznaje ten nakaz i podejmuje
w stosownych sytuacjach wszelkie 
działania, które w analogicznym 
przypadku mógłby podjąć na mocy prawa 
krajowego w celu zapewnienia ochrony 
osobie podlegającej ochronie, chyba że 
zdecyduje się powołać na jedną z podstaw 
do nieuznania, o których mowa w art. 9;

a) po otrzymaniu europejskiego nakazu 
ochrony przekazanego zgodnie z art. 7
niezwłocznie uznaje ten nakaz i podejmuje 
wszelkie odpowiednie działania
gwarantujące taki sam poziom ochrony
w analogicznym przypadku na mocy prawa 
krajowego w celu zapewnienia ochrony 
osobie podlegającej ochronie, chyba że 
zdecyduje się powołać na jedną z podstaw 
do nieuznania, o których mowa w art. 9;

Or. en

Poprawka 53

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) w stosownych sytuacjach powiadamia 
osobę będącą przyczyną niebezpieczeństwa
o wszelkich działaniach podjętych
w państwie wykonującym;

b) w stosownych sytuacjach powiadamia 
osobę będącą przyczyną niebezpieczeństwa
o wszelkich działaniach podjętych
w państwie wykonującym oraz
o konsekwencjach prawnych wszelkich 
naruszeń środka ochronnego opisanego
w nakazie;

Or. en
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Poprawka 54

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) niezwłocznie powiadamia właściwy 
organ państwa wydającego i właściwy 
organ państwa nadzoru, jeśli są to dwa 
różne organy, o wszelkich naruszeniach 
środka ochronnego, z którego wynika 
europejski nakaz ochrony i który jest 
w tym nakazie opisany. Do powiadomienia 
używa się standardowego formularza 
przedstawionego w załączniku II.

d) niezwłocznie powiadamia właściwy 
organ państwa wydającego i właściwy 
organ państwa nadzoru, jeśli są to dwa 
różne organy, a jeżeli jest kilka państw 
wykonujących – właściwe organy 
pozostałych państw wykonujących,
o wszelkich naruszeniach środka 
ochronnego, z którego wynika europejski 
nakaz ochrony i który jest w tym nakazie 
opisany. Do powiadomienia używa się 
standardowego formularza 
przedstawionego w załączniku II.

Or. en

Poprawka 55

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Właściwy organ państwa wykonującego 
powiadamia właściwy organ państwa 
wydającego i osobę podlegającą ochronie 
o środkach przyjętych zgodnie 
z niniejszym artykułem.

2. Właściwy organ państwa wykonującego
niezwłocznie powiadamia osobę będącą 
przyczyną niebezpieczeństwa, właściwy 
organ państwa wydającego i osobę 
podlegającą ochronie o środkach 
przyjętych zgodnie z niniejszym 
artykułem, unikając ujawniania adresu 
i innych danych kontaktowych osoby 
podlegającej ochronie.

Or. en
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Poprawka 56

Projekt dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

2a. Jeżeli właściwy organ w państwie 
wykonującym uzna, że informacje 
przekazane w europejskim nakazie 
ochrony zgodnie z art. 6 są niepełne, 
niezwłocznie informuje o tym organ 
wydający dowolną metodą pozwalającą 
zachować dokumentację pisemną, 
wyznaczając termin, do którego organ 
wydający ma dostarczyć brakujące 
informacje.

Or. en

Poprawka 57

Projekt dyrektywy
Artykuł 8a (nowy) – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 8a

Zapobieganie, kampanie informacyjne
i szkolenia

1. Państwa członkowskie stosują wszelkie 
odpowiednie środki, aby zapobiegać 
przemocy.
2. Państwa członkowskie podejmują
wszelkie odpowiednie działania, takie jak 
kampanie informacyjne i podnoszące 
świadomość, programy badawcze
i edukacyjne, w razie potrzeby we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, mające na celu 
podnoszenie świadomości tego, że możliwe 
jest wydanie europejskiego nakazu 
ochrony, dzięki któremu zmniejsza się 
ryzyko, że dana osoba padnie ofiarą 
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przemocy.
3. Państwa członkowskie wspierają 
regularne szkolenia dla organów 
sądowych i innych właściwych organów, 
które prawdopodobnie będą w kontakcie
z ofiarami i potencjalnymi ofiarami, aby 
umożliwić tym organom zapewnienie 
odpowiedniej pomocy wspomnianym 
osobom.

Or. en

Poprawka 58

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Odmowa uznania europejskiego nakazu 
odmowy jest zawsze uzasadniona.

1. Odmowa uznania europejskiego nakazu 
odmowy zawsze zawiera przyczyny takiej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 59

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst inicjatywy Poprawka

c) ochrona wynika z wykonania kary lub 
środka objętego amnestią zgodnie
z prawem państwa wykonującego i dotyczy 
czynu, który leży w zakresie jego 
kompetencji w świetle tego prawa;

skreślona

Or. en
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Poprawka 60

Projekt dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) w świetle prawa państwa wykonującego 
osobie będącej przyczyną 
niebezpieczeństwa przysługuje immunitet, 
co uniemożliwia przyjęcie środków 
ochronnych;

skreślona

Or. en

Poprawka 61

Projekt dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 9a
Prawo właściwe i kompetencja państwa 
wykonującego
1. Państwo wykonujące, po konsultacji
z państwem wydającym, posiada 
kompetencję do przyjęcia i wdrożenia 
środków w tym państwie po uznaniu 
europejskiego nakazu ochrony. Prawo 
państwa wykonującego ma zastosowanie 
do przyjęcia i wykonania orzeczenia,
o którym mowa w art. 8 ust. 1, w tym 
przepisów dotyczących możliwości 
zaskarżania decyzji o przyjętych
w państwie wykonującym odnoszących się 
do europejskiego nakazu ochrony.
2. W przypadku naruszenia jednego lub
większej liczby środków zastosowanych 
przez państwo wykonujące po uznaniu 
europejskiego nakazu ochrony, właściwy 
organ państwa wykonującego posiada, 
zgodnie z ust. 1, kompetencję do:
a) nałożenia sankcji karnych
i zastosowania wszelkich innych środków 
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na skutek naruszenia takiego środka, 
jeżeli stanowi ono przestępstwo w świetle 
prawa państwa wykonującego;
b) podjęcia wszelkich decyzji pozakarnych 
związanych z naruszeniem;
c) podjęcia wszelkich niezwłocznych
i doraźnych działań w celu ukrócenia 
naruszenia, w razie potrzeby
w oczekiwaniu na decyzję państwa 
wydającego.
3. Jeżeli właściwy organ państwa 
wykonującego odmawia uznania 
europejskiego nakazu ochrony z jednej
z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 2 
lit. a) i b), powiadamia osobę podlegającą 
ochronie o możliwości wystąpienia
o zastosowanie środka ochronnego 
zgodnie z jego prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 62

Projekt dyrektywy
Artykuł 9b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 9b
Powiadomienie w razie naruszenia
Właściwy organ państwa wykonującego 
powiadamia właściwy organ państwa 
wydającego i państwa nadzoru
o wszelkich naruszeniach środka lub 
środków zastosowanych na podstawie 
europejskiego nakazu ochrony. Do 
powiadomienia używa się standardowego 
formularza przedstawionego w załączniku
II.

Or. en
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Poprawka 63

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – tytuł

Tekst inicjatywy Poprawka

Dalsze decyzje w państwie wydającym Kompetencja państwa wydającego

Or. en

Poprawka 64

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Właściwy organ państwa wydającego 
posiada jurysdykcję do podejmowania 
wszelkich dalszych decyzji dotyczących 
środka ochronnego, na którym opiera się 
europejski nakaz ochrony. Takie dalsze 
decyzje obejmują w szczególności:

1. Właściwy organ państwa wydającego 
posiada wyłączną kompetencję do 
podejmowania decyzji dotyczących:

Or. en

Poprawka 65

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) odnowienie, przegląd lub wycofanie 
środka ochronnego;

a) odnowienie, przegląd, zmianę, 
odwołanie lub wycofanie środka 
ochronnego, a co za tym idzie 
europejskiego nakazu ochrony;

Or. en
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Poprawka 66

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

aa) nałożenie środka polegającego na 
pozbawieniu wolności w związku
z odwołaniem środka ochronnego, o ile 
środek ochronny był stosowany na 
podstawie wyroku, zgodnie z jego 
definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej 
Rady 2008/947/WSiSW, lub na podstawie 
decyzji w sprawie środków nadzoru, 
zgodnie z jej definicją zawartą w art. 4
decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW;

Or. en

Poprawka 67

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) zmianę środka ochronnego; skreślona

Or. en

Poprawka 68

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c)

Tekst inicjatywy Poprawka

c) wydanie nakazu aresztowania lub 
innego podlegającego wykonaniu 
orzeczenia sądu o takim samym skutku;

skreślona

Or. en
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Poprawka 69

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst inicjatywy Poprawka

d) wszczęcie nowego postępowania 
karnego przeciwko osobie będącej 
przyczyną niebezpieczeństwa.

skreślona

Or. en

Poprawka 70

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst inicjatywy Poprawka

3. W przypadku, gdy wyrok, zgodnie
z jego definicją zawartą w art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2008/947/WSiSW, lub 
decyzja w sprawie środków nadzoru,
w rozumieniu art. 4 decyzji ramowej 
2009/829/WSiSW, zostały już przekazane 
innemu państwu członkowskiemu, dalsze 
decyzje podejmowane są zgodnie
z odpowiednimi przepisami tych decyzji 
ramowych.

3. W przypadku gdy wyrok, zgodnie z jego 
definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej 
Rady 2008/947/WSiSW, lub decyzja
w sprawie środków nadzoru, w rozumieniu 
art. 4 decyzji ramowej 2009/829/WSiSW, 
zostały już przekazane lub są 
przekazywane po wydaniu europejskiego 
nakazu ochrony innemu państwu 
członkowskiemu, dalsze decyzje 
podejmowane są zgodnie z odpowiednimi 
przepisami tych decyzji ramowych.

Or. en

Poprawka 71

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3a. Właściwy organ państwa wydającego 
niezwłocznie informuje właściwy organ 
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państwa wykonującego o wszelkich 
decyzjach podjętych zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 72

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3b (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3b. Jeżeli właściwy organ w państwie 
wydającym odwołał lub wycofał 
europejski nakaz ochrony zgodnie z ust. 1 
lit. a), właściwy organ w państwie 
wykonującym zaprzestaje stosowania 
środków wprowadzonych zgodnie z art. 8 
ust. 1 po otrzymaniu należytego 
zawiadomienia od właściwego organu 
państwa wydającego.

Or. en

Poprawka 73

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3c (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

3c. Jeżeli właściwy organ w państwie 
wydającym zmienił europejski nakaz 
ochrony zgodnie z ust. 1 lit. a), właściwy 
organ w państwie wykonującym zależnie 
od sytuacji:

Or. en
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Poprawka 74

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3c (nowy) – litera a) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

a) zmienia środki zastosowane na 
podstawie europejskiego nakazu ochrony, 
działając zgodnie z art. 8;

Or. en

Poprawka 75

Projekt dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3c (nowy) – litera b) (nowa)

Tekst inicjatywy Poprawka

b) odmawia wyegzekwowania 
zmienionego obowiązku lub zakazu, jeżeli 
nie wchodzi on w zakres rodzajów 
obowiązków i zakazów, o których mowa
w art. 4, lub jeżeli informacje przekazane 
europejskim nakazem ochrony zgodnie
z art. 6 są niepełne i nie zostały 
uzupełnione w terminie określonym przez 
właściwy organ państwa wykonującego 
zgodnie z art. 8 ust. 2a.

Or. en

Poprawka 76

Projekt dyrektywy
Artykuł 11 

Tekst inicjatywy Poprawka

Podstawy do odwołania decyzji o uznaniu
europejskiego nakazu ochrony

Podstawy do zaprzestania stosowania 
środków wprowadzonych na podstawie

europejskiego nakazu ochrony
Właściwy organ państwa wykonującego 1. Właściwy organ państwa wykonującego 
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może odwołać swą decyzję o uznaniu 
europejskiego nakazu ochrony, jeśli 
istnieją dowody na to, że osoba 
podlegająca ochronie opuściła 
bezterminowo terytorium tego państwa.

może zaprzestać stosowania środków 
wprowadzonych w ramach wykonywania 
europejskiego nakazu ochrony:

a) jeżeli istnieją niezaprzeczalne
i oczywiste dowody na to, że osoba 
podlegająca ochronie nie zamieszkuje ani 
nie przebywa na terytorium państwa 
wykonującego lub opuściła bezterminowo 
terytorium tego państwa;
b) jeżeli, zgodnie z prawem krajowym tego 
państwa, upłynął maksymalny okres 
trwania środków zastosowanych
w ramach wykonywania europejskiego 
nakazu ochrony;
c) w przypadku, o którym mowa w art. 10 
ust. 6 lit. b);
d) jeżeli wyrok, zgodnie z jego definicją 
zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 
2008/947/WSiSW, lub decyzja w sprawie 
środków nadzoru, zgodnie z jej definicją 
zawartą w art. 4 decyzji ramowej Rady 
2009/829/WSiSW, zostaje przekazana 
państwu wykonującemu po uznaniu 
europejskiego nakazu ochrony.
2. Właściwy organ państwa wykonującego 
powiadamia właściwy organ państwa 
wydającego i osobę podlegającą ochronie
o takiej decyzji.
3. Przed zaprzestaniem stosowania 
środków zgodnie z art. 1 lit. b) właściwy 
organ państwa wykonującego może 
wystąpić z wnioskiem do właściwego 
organu państwa wydającego o udzielenie 
informacji na temat tego, czy ochrona 
zapewniona europejskim nakazem 
ochrony jest wciąż potrzebna
w konkretnych okolicznościach danej 
sprawy. Właściwy organ państwa 
wydającego niezwłocznie odpowiada na 
taki wniosek.

Or. en
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Poprawka 77

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Europejski nakaz ochrony jest
uznawany niezwłocznie.

1. Europejski nakaz ochrony jest 
wykonywany w ciągu 20 dni.

Or. en

Poprawka 78

Projekt dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Właściwy organ państwa wykonującego 
niezwłocznie podejmuje decyzję
o przyjęciu w świetle swego prawa 
krajowego wszelkich środków 
wynikających z uznania europejskiego 
nakazu ochrony, zgodnie z art. 8.

2. Zależnie od charakteru wymaganej 
ochrony należy zagwarantować, że 
wydanie europejskiego nakazu ochrony
następuje w trybie procedury 
przyspieszonej na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 79

Projekt dyrektywy
Artykuł 13

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Prawo właściwe

Decyzje podejmowane przez właściwy 
organ państwa wykonującego na mocy 
niniejszej dyrektywy podlegają prawu 
krajowemu tego państwa.
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Or. en

Poprawka 80

Projekt dyrektywy
Artykuł 14  

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Obowiązki właściwych organów

1. W przypadku, gdy zgodnie z art. 10 ust. 
1 lit. b) właściwy organ państwa 
wydającego zmienił środek ochronny, na 
którym opiera się europejski nakaz 
ochrony, niezwłocznie powiadamia on
o takiej zmianie właściwy organ państwa 
wykonującego.
W stosownych przypadkach właściwy 
organ państwa wykonującego podejmuje 
niezbędne działania, aby wprowadzić
w życie zmieniony środek ochronny, o ile 
takie działania byłyby dopuszczalne
w świetle jego prawa krajowego
w analogicznej sytuacji i powiadamia
o tym właściwy organ państwa 
wydającego, osobę podlegającą ochronie 
i, w stosownych przypadkach, osobę 
będącą przyczyną niebezpieczeństwa, 
kiedy ta znajduje się na terytorium 
państwa wykonującego.
2. Właściwy organ państwa wydającego 
niezwłocznie powiadamia właściwy organ 
państwa wykonującego i osobę 
podlegającą ochronie o wygaśnięciu lub 
odwołaniu środka ochronnego, na którym 
opiera się europejski nakaz ochrony, 
wydanego w państwie wydającym,
a następnie – o odwołaniu tego nakazu.

Or. en
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Poprawka 81

Projekt dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst inicjatywy Poprawka

Europejski nakaz ochrony jest tłumaczony 
na język urzędowy lub jeden z języków 
urzędowych państwa wykonującego.

1. Europejski nakaz ochrony jest 
tłumaczony przez właściwy organ państwa 
wydającego na język urzędowy lub jeden
z języków urzędowych państwa 
wykonującego lub państw wykonujących.

Or. en

Poprawka 82

Projekt dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

1a. Formularz, o którym mowa w art. 9b, 
jest tłumaczony przez właściwy organ 
państwa wykonującego na język urzędowy 
lub, w zależności od sytuacji, na jeden
z języków urzędowych państwa 
wydającego.

Or. en

Poprawka 83

Projekt dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

Każde państwo członkowskie może przy 
przyjęciu niniejszej dyrektywy albo
później oświadczyć w deklaracji złożonej
w Sekretariacie Generalnym Rady, że
będzie akceptowało tłumaczenia na co 
najmniej jeden inny język urzędowy 

2. Każde państwo członkowskie może przy 
przyjęciu niniejszej dyrektywy albo
później oświadczyć w deklaracji złożonej
w Komisji, że będzie akceptowało 
tłumaczenia na co najmniej jeden inny 
język urzędowy instytucji Unii.
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instytucji Unii.

Or. en

Poprawka 84

Projekt dyrektywy
Artykuł 18a (nowy) 

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 18a
Związek z innymi aktami
1. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
44/2001 w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń
w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, ani 
Konwencji haskiej z 1996 r. o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, 
wykonywaniu i współpracy w zakresie 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz 
środków ochrony dzieci ani Konwencji 
haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach 
uprowadzenia dziecka za granicę.
2. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
stosowania decyzji ramowej Rady 
2008/947/WSiSW ani decyzji ramowej 
Rady 2009/829/WSiSW.

Or. en
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Poprawka 85

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

1. Do dnia ...*państwa członkowskie 
podejmują niezbędne działania, by 
wykonać przepisy niniejszej dyrektywy.

1. Do dnia ...* państwa członkowskie 
wprowadzają w życie niezbędne przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne, 
by wykonać niniejszą dyrektywę. 
Niezwłocznie powiadamiają o tym 
Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odesłanie do 
niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określają państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 86

Projekt dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst inicjatywy Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Sekretariatowi Generalnemu Rady oraz
Komisji tekst przepisów transponujących 
do ich prawa krajowego obowiązki 
nałożone na mocy niniejszej dyrektywy.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst najważniejszych przepisów 
prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Poprawka 87

Projekt dyrektywy
Artykuł 19a (nowy)

Tekst inicjatywy Poprawka

Artykuł 19a

Gromadzenie danych

1. Na podstawie europejskiego nakazu 
ochrony państwa członkowskie gromadzą 
dane, zwłaszcza dotyczące liczby 
europejskich nakazów ochrony, o które 
wystąpiono, które wydano i wdrożono. 
Należy także gromadzić dane dotyczące 
naruszeń zastosowanych środków 
ochrony, a także informacje dotyczące 
rodzajów przestępstw, np. przemocy 
domowej, małżeństw zawieranych pod 
przymusem, okaleczania żeńskich 
narządów płciowych, przemocy na tle 
honorowym, prześladowania i nękania 
oraz innych form przemocy 
uwarunkowanej płcią. Zbieraniem danych 
należy objąć także ofiary terroryzmu
i przestępczości zorganizowanej. Dane 
powinny zostać przedstawione w podziale 
na płeć.
2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji i Parlamentowi Europejskiemu 
informacje zgromadzone na podstawie 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. en

Poprawka 88

Projekt dyrektywy
Artykuł 20

Tekst inicjatywy Poprawka

Przegląd Przegląd

1. Najpóźniej do dnia … * Komisja Najpóźniej do dnia …* Komisja 
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sporządza sprawozdanie w oparciu
o informacje otrzymane od państw 
członkowskich na mocy art. 19 ust. 2.

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszej dyrektywy. W razie 
konieczności do sprawozdania załącza się 
wnioski prawodawcze.

2. Na podstawie tego sprawozdania Rada 
ocenia:
a) w jakim stopniu państwa członkowskie 
podjęły niezbędne działania, by wykonać 
niniejszą dyrektywę; oraz 
b) zastosowanie niniejszej dyrektywy.
3. W razie konieczności do sprawozdania 
załącza się wnioski prawodawcze.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący dyrektywy, przedstawiony przez 12 państw członkowskich w sprawie 
europejskiego nakazu ochrony, jest inicjatywą mającą na celu zapobieganie przestępczości.
W istocie jednak działania państw członkowskich, które wprowadziły nakaz ochrony ofiar, 
kończą się na granicy państwa, które taki nakaz wydało. Natomiast ofiary z różnych 
powodów, między innymi w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, przemieszczają się na 
obszarach różnych państw członkowskich. W takim wypadku pozostają one bez ochrony, jeśli 
współpraca wymiaru sprawiedliwości i policji nie uruchamia mechanizmów ostrzegania
i zapobiegania, służących szybkiej i skutecznej ochronie ofiar na terenie całej Europy. 
Uruchomienie mechanizmu współpracy wymiaru sprawiedliwości i policji stoi u źródeł tej 
inicjatywy. Działania państw członkowskich pokazują, że można zapobiec przestępstwom na 
szczeblu europejskim, jeżeli zidentyfikuje się sprawcę lub sprawców.

W decyzji ramowej Rady z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiary w postępowaniu karnym 
oraz w dyrektywie Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do 
odszkodowań dla ofiar przestępstw zebrano zalecenia Rady Europy z dnia 28 czerwca 1985 r.
w sprawie pozycji ofiary w ramach prawa karnego i postępowania karnego, ale nie 
uwzględniono w nich kwestii zapobiegania przestępczości, które to zagadnienie poruszono
w tym dokumencie.

W programie sztokholmskim oraz związanym z nim planie działania wskazywano na 
konieczność zajęcia się sytuacją ofiar i walką z przestępczością oraz na potrzebę uproszczenia 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości na szczeblu europejskim, zwłaszcza w zakresie 
międzynarodowych procedur współpracy (program sztokholmski 3.4.1). W tym kontekście
w komunikacie w sprawie planu działań służącego realizacji programu sztokholmskiego 
(COM(2010)0171) zaznaczono, że należy przeanalizować i zredukować różnice
w gwarancjach przysługujących ofiarom przestępstw, dążąc do zagwarantowania jak 
największej możliwej ochrony, i w tym kontekście zaproponowano przyjęcie wniosku 
legislacyjnego w sprawie kompleksowego instrumentu ochrony ofiar przestępstw oraz planu 
działań dotyczącego środków praktycznych, w tym opracowania europejskiego nakazu 
ochrony.

Zgodnie z procedurami związanymi ze stosowaniem traktatu lizbońskiego w artykule 51 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego dopuszcza się międzykomisyjne przygotowywanie 
sprawozdań. Podczas opracowywania przedmiotowego sprawozdania wykorzystano wyniki 
dyskusji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także współpracy pomiędzy sprawozdawcami.

W dniu 5 stycznia 2010 r. Rada Europejska przedstawiła swój pierwszy wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony ofiar. Od tego czasu był on wielokrotnie 
modyfikowany i zmieniany przez Radę. Znaczna część treści oraz konstrukcja podstawy 
prawnej wniosku Rady była oparta na kwestionariuszu, na który w październiku 2009 r. 
odpowiedziało 20 państw członkowskich UE. 

Niniejsze sprawozdanie oraz zaproponowane poprawki obu sprawozdawczyń są oparte na 
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wersji Rady z dnia 22 stycznia.
Rada definiuje ochronę ofiar jako uruchamianie odpowiednich mechanizmów, aby zapobiec 
powtórnemu popełnieniu przestępstwa, być może poważniejszego, przez tego samego 
sprawcę wobec tej samej ofiary. Te środki ochronne mają zastosowanie tylko na terytorium, 
gdzie zostały orzeczone przez organ prawny. Rada dąży do stworzenia mechanizmu 
pozwalającego na objęcie tymi środkami innego państwa członkowskiego. Innymi słowy, 
chce uniknąć sytuacji, w której ofiara przenosząca się do innego państwa członkowskiego 
musi od nowa rozpoczynać proces prawny zdobywania środków ochronnych. 

Stanowisko sprawozdawczyń:

Sprawozdawczynie w dużej mierze zgadzają się z wnioskiem Rady. Biorąc pod uwagę 
sztokholmski plan działania, inicjatywę Unii Europejskiej dotyczącą utrzymania i rozwoju 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zatwierdzoną przez Radę Europejską 
na posiedzeniu w dniach 10-11 grudnia, przedmiotowa dyrektywa jest jedną z pierwszych 
nadchodzących inicjatyw zmierzających do osiągnięcia tych celów. Należy nie tylko nie 
dopuścić do tego, by ofiary przemocy mogły doznać krzywdy ze strony sprawcy w swoim 
kraju, lecz także objąć je środkami ochronnymi tego rodzaju na terytorium całej Unii 
Europejskiej. Z tego względu sprawozdawczynie popierają ogólną koncepcję nakazu ochrony.

Celowo zakres inicjatywy jest szeroki. Chociaż większość obowiązujących nakazów ochrony 
dotyczy kobiet będących ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią, inicjatywa może objąć 
wszystkie ofiary przemocy – dzieci i dorosłych obojga płci – o ile sprawca został 
zidentyfikowany. W tym kontekście w programie sztokholmskim stwierdzono, że ofiary 
przestępstw, w tym terroryzmu, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji lub są 
szczególnie podatne na zagrożenia, np. osoby narażone na powtarzające się akty przemocy
w bliskich związkach, ofiary przemocy uwarunkowanej płcią lub osoby, które padają ofiarami 
innych rodzajów przestępstw w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami ani 
rezydentami, potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony prawnej. W związku z powyższym 
europejski nakaz ochrony powinien mieć zastosowanie do wszystkich ofiar przestępstw, 
takich jak ofiary handlu ludźmi, ofiary okaleczania żeńskich narządów płciowych, małżeństw 
zawieranych pod przymusem, zabójstw honorowych, kazirodztwa, przemocy ukierunkowanej 
płcią, a także świadków, ofiar terroryzmu i ofiar przestępczości zorganizowanej, niezależne 
od wieku i płci ofiary, w przypadku gdy sprawca jest znany. Jeżeli ofiara jest zbyt młoda na 
to, by wydano nakaz, potrzebuje wsparcia i zgody opiekuna lub przedstawiciela prawnego. 

Proponowane zmiany do dyrektywy modyfikują tekst w następujących aspektach:

– ulepszenie warunków odwołania europejskiego nakazu ochrony,

– ciągłość ochrony prawnej,

– zmniejszenie ilości powodów nieuznania lub odrzucenia europejskiego nakazu 
ochrony,

– określenie terminu 20 dni na wykonanie nakazu,
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– określenie warunków ochrony w przypadku przemieszczania się ofiary między 
państwami członkowskimi.

Sprawozdawczynie zdają sobie jednak sprawę ze złożoności inicjatywy i wyzwań, wobec 
których przedmiotowa dyrektywa może stanąć w przyszłości. Fakt, że systemy prawne 
państw członkowskich są różne, a postępowanie może mieć charakter karny, cywilny lub 
administracyjny, jest przeszkodą wymagającą pokonania.

Zamiarem sprawozdawczyń jest zapewnienie możliwie najlepszej ochrony ofiar, między 
innymi poprzez zagwarantowanie niezbędnej pewności prawnej. Ofiary powinny korzystać
z jasnych procedur, być zawsze informowane o środkach dostępnych zarówno w państwie 
wydającym, jak i państwie, do którego zamierzają się przenieść lub już się przeniosły. 
Ponadto przyczyny odmowy powinny być maksymalnie ograniczone, a ofiarę należy jasno 
poinformować, co leżało u podstaw odmowy. 

Ponadto ochrona ofiar nie oznacza jedynie ochrony fizycznej. Mówiąc o ochronie ofiar, 
należy także wziąć pod uwagę ich godność. Jak wspomniano w decyzji ramowej Rady
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz w sprawie 
ochrony pokrzywdzonych, uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW, „wszelkie 
działania Unii w tej dziedzinie muszą przestrzegać podstawowych praw i szanować zasady 
uznane w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (karta UE)
i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC)”, zwłaszcza 
dotyczące godności ludzkiej. Wspomniano także, że wszelkie przepisy mające na celu 
wsparcie ofiar w konkretnym korzystaniu z praw w postępowaniu, takie jak środki wsparcia, 
pomoc psychologiczna i doradztwo prawne, powinny wzmacniać ich pozycję i przyczynić się 
do poszanowania ich godności. W tym kontekście sprawozdawczynie uważają, że konieczne 
jest włączenie pomocy dla ofiar mającej przywrócić im godność i szacunek należny osobie 
ludzkiej, jeżeli ofiara postanawia przenieść się do innego kraju lub już mieszka w innym 
państwie członkowskim. 

Przedmiotowa dyrektywa chroni ofiarę, nad którą znęcała się jedna osoba. Rzeczywistość 
pokazuje jednak, że grozić lub wyrządzić krzywdę danej osobie może więcej osób. Jeżeli 
grupa osób jest ścigana sądownie i nałożono środki ochronne, europejski nakaz ochrony, 
jeżeli został wydany, powinien także zapewniać ochronę przed przemocą ze strony grupy 
osób. 

W przedmiotowej inicjatywie grupy państw członkowskich brakuje zapewnienia wsparcia 
moralnego, które należy umieścić w dyrektywie. Ofiary, które ucierpiały moralnie na skutek 
wszelkiego rodzaju przemocy, powinny mieć prawo do właściwej informacji i wsparcia
w kwestii tego, jak rozpocząć nowe życie, nie tracąc nałożonych środków ochrony, nawet 
zanim zaczną myśleć o przeniesieniu się do innego państwa członkowskiego. Należy 
rozważyć zapewnienie takiego wsparcia w całym procesie. 

Niniejsze sprawozdanie jest wynikiem współpracy dwóch sprawozdawczyń, dążących do 
zagwarantowania, że europejski nakaz ochrony będzie silnym instrumentem i swojego 
rodzaju bezpieczniejszą przystanią dla ofiar przemocy działającą ponad granicami państw 
członkowskich.


