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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a iniciativa tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à decisão europeia de protecção
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a iniciativa de um grupo de Estados-Membros (00002/2010),

– Tendo em conta a alínea d) do segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 82.º e o n.º 4 do artigo 
289.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
iniciativa lhe foi apresentada pelo Conselho (C7-0006/2010),

– Tendo em conta os n.os 3 e 15 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta as contribuições transmitidas como pareceres fundamentados ao 
Presidente do Parlamento Europeu pelos parlamentos nacionais sobre a compatibilidade 
da iniciativa com o princípio de subsidiariedade,

– Tendo em conta os artigos 44.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros nos 
termos do artigo 51.º do Regimento (A7-0000/2010),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura a seguir apresentada;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

Alteração 1

Projecto de directiva
Citação 1

Texto da iniciativa Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 82.º, n.º 1, 
alínea d),

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 82.º, n.º 1, alíneas 
a) e d),

Or. en
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Alteração 2

Projecto de directiva
Considerando 3

Texto da iniciativa Alteração

(3) De acordo com o Programa de 
Estocolmo, adoptado pelo Conselho 
Europeu na reunião de 10 e 
11 de Dezembro de 2009, o 
reconhecimento mútuo poderá ser alargado 
a todos os tipos de sentenças e decisões 
judiciais que, em função do sistema 
jurídico, podem ser penais ou 
administrativas. O programa assinala 
também que as vítimas de crime podem ser 
objecto de medidas de protecção especial, 
as quais devem ser eficazes em toda a 
União.

(3) De acordo com o Programa de 
Estocolmo, adoptado pelo Conselho 
Europeu na reunião de 10 e 
11 de Dezembro de 2009, o 
reconhecimento mútuo poderá ser alargado 
a todos os tipos de sentenças e decisões 
judiciais que, em função do sistema 
jurídico, podem ser penais ou 
administrativas. O programa assinala 
também que as vítimas de crime podem ser 
objecto de medidas de protecção especial, 
as quais devem ser eficazes em toda a 
União. Convém realçar os seguintes 
pontos do atrás referido Programa de 
Estocolmo, a saber, o ponto 2.3.4 relativo 
às vítimas de crimes, o ponto 3.1.1 na 
parte relativa às testemunhas e o ponto 
3.4.1 relativo a facilitar o acesso à justiça 
no espaço judiciário europeu, em especial 
nos processos com dimensão 
transfronteiras.
Na comunicação sobre o Plano de Acção 
de aplicação do Programa de Estocolmo 
(COM(2010)171 final)1, é realçado que 
devem ser examinadas e reduzidas as 
diferenças em matéria de protecção das 
vítimas da criminalidade, tendo em vista 
aumentar o nível de protecção através de 
todos os meios disponíveis e, neste 
contexto, é proposta a adopção de uma 
proposta legislativa relativa a um
instrumento abrangente sobre a protecção 
das vítimas e de um plano de acção 
relativo a medidas práticas incluindo o 
estabelecimento de uma decisão europeia 
de protecção.
_____________
1 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
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Comité das Regiões – Realização de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça para os cidadãos europeus – Plano 
de Acção de aplicação do Programa de 
Estocolmo.

Or. en

Alteração 3

Projecto de directiva
Considerando 4

Texto da iniciativa Alteração

(4) A resolução do Parlamento Europeu 
de 2 de Fevereiro de 2006 sobre a actual 
situação e eventuais futuras acções em 
matéria de combate à violência contra as 
mulheres recomenda que os 
Estados-Membros adoptem uma atitude 
de tolerância zero em relação a todas as 
formas de violência contra as mulheres e 
pela aos Estados-Membros para que 
tomem medidas adequadas para garantir 
uma melhor protecção e apoio às vítimas, 
reais e potenciais.

(4) A resolução do Parlamento Europeu de 
26 de Novembro de 2009 sobre a 
eliminação da violência contra as 
mulheres1 convida os Estados-Membros a 
aperfeiçoarem a legislação e as políticas 
nacionais destinadas a combater todas as 
formas de violência contra as mulheres e 
a agirem no sentido de combater as 
causas da violência contra as mulheres, 
nomeadamente através de medidas de 
prevenção, e exorta a União a assegurar o 
direito à assistência e ao apoio a todas as 
vítimas de violência. A resolução do 
Parlamento Europeu de 10 de Fevereiro 
de 2010 sobre a igualdade entre homens e 
mulheres na União Europeia – 20092

apoia as propostas da Presidência 
espanhola para o lançamento de uma 
ordem de protecção europeia das vítimas e 
a criação de um número de telefone 
comum de ajuda às vítimas à escala da 
União Europeia,
_________
1 P7_TA(2009)0098
2 P7_TA (2010)0021

Or. en
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Alteração 4

Projecto de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(4-A) A fim de determinar as causas de 
violência e aumentar a protecção das 
vítimas, é necessário dispor de estatísticas 
e dados comparáveis sobre a violência a
nível da União. Para este efeito, importa 
que os Estados-Membros recolham dados 
relativos ao número de decisões europeias 
de protecção requeridas, emitidas e 
aplicadas e dados relativos à violação das 
medidas de protecção adoptadas, bem 
como informação sobre o tipo de crime, 
por exemplo violência doméstica, 
casamento forçado, mutilação genital 
feminina, violência relacionada com a 
honra, perseguição e assédio e outras 
formas de violência baseada no género.
Importa ainda que a recolha de dados 
inclua dados sobre vítimas de terrorismo e 
do crime organizado e que todos os dados 
sejam diferenciados por género e 
transmitidos anualmente à Comissão e ao 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 5

Projecto de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(6-A) A presente directiva é aplicável a 
medidas de protecção que visam proteger 
uma pessoa contra um acto ou 
comportamento de outrem, o qual é, de 
alguma forma, susceptível de pôr em 
perigo a sua vida, integridade e dignidade 
física ou psicológica, liberdade pessoal ou 
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integridade sexual, por exemplo;
prevenindo qualquer forma de assédio, 
bem como protegendo a sua liberdade 
pessoal, por exemplo; evitando raptos, 
perseguições e outras formas de coerção 
indirecta e visando evitar novos actos 
criminosos ou minorar as consequências 
de actos criminosos anteriores. É 
importante salientar que a presente 
directiva é aplicável a medidas de 
protecção que visam proteger quaisquer 
vítimas e não apenas as vítimas de 
violência de género. A presente directiva 
destina-se a ser aplicável a medidas de 
protecção emitidas em favor de vítimas ou 
possíveis vítimas de crimes.

Or. en

Alteração 6

Projecto de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(6-B) Importa que os Estados-Membros 
tenham igualmente em consideração a 
protecção de vítimas que possam conhecer 
riscos de casamentos forçados, assassínios 
de honra, mutilações genitais femininas, 
pedofilia, tráfico de seres humanos, crime 
organizado e terrorismo.

Or. en

Alteração 7

Projecto de directiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(6-C) Para efeitos da aplicação da 
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presente directiva, uma medida de 
protecção pode ter sido imposta no 
seguimento de uma sentença, na acepção 
do artigo 2.º da Decisão-Quadro 
2008/947/JAI do Conselho de 27 de 
Novembro de 2008 respeitante à aplicação 
do princípio do reconhecimento mútuo às 
sentenças e decisões relativas à liberdade 
condicional para efeitos da fiscalização 
das medidas de vigilância e das sanções 
alternativas1, ou no seguimento de uma 
decisão sobre medidas de controlo, na 
acepção do artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2009/829/JAI do Conselho de 23 de 
Outubro de 2009 relativa à aplicação, 
entre os Estados-Membros da União 
Europeia, do princípio do reconhecimento 
mútuo às decisões sobre medidas de 
controlo, em alternativa à prisão 
preventiva2.
____________________________

1 JO L 337 de 16.12.2008, p. 102
2 JO L 294 de 11.11.2009, p. 20.

Or. en

Alteração 8

Projecto de directiva
Considerando 7

Texto da iniciativa Alteração

(7) A fim de prevenir a prática de novo
crime contra a vítima no Estado de 
execução, este último deverá dispor de uma 
base legal para reconhecer a decisão 
previamente adoptada a favor da vítima no 
Estado de emissão, evitando ao mesmo 
tempo a necessidade de a vítima instaurar 
um novo processo ou voltar a apresentar 
provas no Estado de execução como se o 
Estado de emissão não tivesse adoptado 
aquela decisão.

(7) A fim de prevenir a prática de um
crime contra a vítima no Estado de 
execução, este último deverá dispor de uma 
base legal para reconhecer a decisão 
previamente adoptada a favor da vítima no 
Estado de emissão, evitando ao mesmo 
tempo a necessidade de a vítima instaurar 
um novo processo ou voltar a apresentar 
provas no Estado de execução como se o 
Estado de emissão não tivesse adoptado 
aquela decisão. O reconhecimento da 
decisão europeia de protecção pelo Estado 
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de execução implica nomeadamente que a 
autoridade competente desse Estado, sem 
prejuízo das restrições previstas na 
presente directiva, aceita 
automaticamente a existência e a validade 
da decisão de protecção adoptada no 
Estado de emissão, reconhece a situação 
de facto descrita na decisão europeia de 
protecção e concorda que a protecção 
deve ser dada e continuar a ser dada.

Or. en

Alteração 9

Projecto de directiva
Considerando 8

Texto da iniciativa Alteração

(8) A presente directiva deverá ser aplicada 
e executada de forma a que a pessoa 
protegida receba no Estado de execução a 
mesma protecção ou uma protecção 
equivalente à que teria recebido se a 
medida de protecção tivesse sido desde o 
início emitida nesse Estado, evitando toda 
e qualquer discriminação.

(8) A presente directiva deverá ser aplicada 
e executada de forma a que a pessoa 
protegida receba no Estado de execução a 
mesma protecção ou uma protecção 
equivalente à que teria recebido se a 
medida de protecção tivesse sido desde o 
início emitida nesse Estado, evitando toda 
e qualquer discriminação. Os 
Estados-Membros deverão adoptar as 
medidas necessárias a fim de garantir que 
não seja imposto nenhum custo 
financeiro à vítima ou potencial vítima 
quando esta requer a emissão de uma 
decisão europeia de protecção.

Or. en
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Alteração 10

Projecto de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-A) Tendo em consideração os sistemas 
judiciários distintos dos 
Estados-Membros, parece adequado 
prever um elevado grau de flexibilidade 
do mecanismo de cooperação entre os 
Estados-Membros ao abrigo da presente 
directiva. Na sequência da recepção de 
uma decisão europeia de protecção, o 
Estado de execução, embora estando sob 
a obrigação geral de actuar, deve ser 
autorizado a levar a cabo esta decisão da 
forma mais adequada em função do seu 
sistema jurídico. Isto pode implicar que a 
medida adoptada no Estado de execução 
seja conceptual e juridicamente 
independente da decisão de protecção 
original adoptada pelo Estado de emissão 
e que subjaz à decisão europeia de 
protecção.

Or. en

Alteração 11

Projecto de directiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-B) A presente directiva contém um 
número taxativo de obrigações ou 
proibições, as quais, sempre que são 
impostas no Estado de emissão e constam 
da decisão europeia de protecção, deverão 
ser reconhecidas e aplicadas no Estado de 
execução, sem prejuízo das restrições 
previstas na presente directiva. A 
autoridade competente do Estado de 
execução não tem que adoptar em todos 
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os casos a mesma medida de protecção 
adoptada no Estado de emissão, tendo a 
faculdade de adoptar qualquer medida 
que entenda adequada e apropriada no 
âmbito da sua legislação nacional a fim 
de dar protecção contínua à pessoa 
protegida em função da medida de 
protecção adoptada no Estado de emissão 
e descrita na decisão europeia de 
protecção.

Or. en

Alteração 12

Projecto de directiva
Considerando 8-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-C) As obrigações ou proibições às 
quais a presente directiva é aplicável 
incluem, entre outras, medidas limitativas 
da liberdade de movimento da pessoa 
causadora de perigo, se impostas a fim de 
proteger a pessoa protegida, e medidas 
destinadas a limitar os contactos pessoais 
ou à distância entre a pessoa protegida e a 
pessoa causadora de perigo, por exemplo, 
impondo determinadas modalidades no 
que se refere a estes contactos ou 
impondo restrições ao conteúdo das 
comunicações.

Or. en

Alteração 13

Projecto de directiva
Considerando 8-D (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-D) A autoridade competente do Estado 
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de execução deverá informar a pessoa 
causadora de perigo, a autoridade 
competente do Estado de emissão e, se for 
caso disso, a autoridade ou autoridades 
competentes do outro Estado ou Estados 
de execução e a pessoa protegida de 
qualquer medida adoptada com base na 
decisão europeia de protecção. Na 
notificação à pessoa causadora de perigo 
importa prestar atenção ao interesse da 
pessoa protegida de que o seu endereço ou 
outros contactos não sejam divulgados.
Estes dados deverão ser omitidos da 
notificação, desde que o endereço ou 
outros contactos não estejam incluídos na 
obrigação ou proibição imposta como 
medida executória à pessoa causadora de 
perigo.

Or. en

Alteração 14

Projecto de directiva
Considerando 8-E (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-E) Sempre que a autoridade 
competente do Estado de emissão tenha 
retirado a decisão europeia de protecção, 
a autoridade competente do Estado de 
execução deverá cessar as medidas que 
adoptou a fim de executar a decisão 
europeia de protecção, embora a 
autoridade competente do Estado de 
execução possa – autonomamente, por 
sua própria iniciativa – adoptar qualquer 
medida de protecção ao abrigo da sua 
legislação nacional a fim de proteger a 
pessoa em causa.

Or. en
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Alteração 15

Projecto de directiva
Considerando 8-F (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(8-F) Ao aplicar a presente directiva, 
convém que os Estados-Membros 
considerem o estabelecimento de 
procedimentos que prevejam que a pessoa 
protegida e a pessoa causadora de perigo 
sejam ouvidas antes de reconhecerem e 
aplicarem uma decisão europeia de 
protecção, bem como possibilidades de 
recurso contra as decisões de reconhecer 
e executar uma decisão europeia de 
protecção.

Or. en

Alteração 16

Projecto de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(10-A) No âmbito da cooperação entre as 
autoridades intervenientes na protecção 
da pessoa protegida, a autoridade 
competente do Estado de execução deverá 
comunicar imediatamente à autoridade 
competente do Estado de emissão 
qualquer violação das medidas adoptadas 
no Estado de execução com vista a 
executar a decisão europeia de protecção.
Esta comunicação deverá permitir à 
autoridade competente do Estado de 
emissão decidir prontamente sobre 
qualquer reacção apropriada em termos
da medida de protecção imposta no seu 
Estado à pessoa causadora de perigo. Esta 
reacção pode incluir, se for caso disso, a 
imposição de uma medida privativa da 
liberdade em substituição da medida não 
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privativa da liberdade originalmente 
adoptada, por exemplo, em alternativa à 
detenção preventiva ou em consequência 
da suspensão condicional de uma pena.
Entende-se que esta decisão, uma vez que 
não consiste na imposição ex novo de 
uma sanção penal em relação a uma nova 
infracção penal, não afecta a 
possibilidade de que o Estado de execução 
imponha, se aplicável, sanções penais ou 
não penais em caso de violação das 
medidas adoptadas a fim de executar a 
decisão europeia de protecção.

Or. en

Alteração 17

Projecto de directiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(10-B) Importa que os Estados-Membros 
prestem especial atenção aos casos que 
envolvam crianças, e que adoptem as 
medidas necessárias a fim de garantir que 
lhes seja dada assistência, apoio e 
protecção, tendo em consideração o 
superior interesse da criança.

Or. en

Alteração 18

Projecto de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-A) A presente directiva, no que 
respeita a matéria penal, não altera nem 
substitui instrumentos de reconhecimento 
mútuo em matéria civil tais como o 
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Regulamento (CE) n.º 44/2001 relativo à 
competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria civil e comercial1. Sempre que 
uma decisão relativa a uma medida de 
protecção se encontra abrangida pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva 
e pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 44/2001, 
nomeadamente em matéria de 
indemnização por perdas e danos, o 
reconhecimento e a execução dessa 
decisão deverão ser realizados em 
conformidade com as disposições do 
referido regulamento.
1 JO L 12 de 16.1.2001, p. 1-23 

Or. en

Alteração 19

Projecto de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-B) Igualmente, em relação a decisões 
judiciais adoptadas para a protecção de 
menores, nos casos de responsabilidade 
parental abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
2201/2003 relativo à competência, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria matrimonial e em matéria de 
responsabilidade parental1, o 
reconhecimento e a execução dessas 
decisões deverão ser pedidos em 
conformidade com esse regulamento.
1 JO L 338 de 23.12.2003, p. 1

Or. en
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Alteração 20

Projecto de directiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-C) Para o reconhecimento e a 
execução de outras decisões visando a 
protecção de menores, abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da Convenção da 
Haia de 1996 relativa à competência, à lei 
aplicável, ao reconhecimento, à execução 
e à cooperação em matéria de 
responsabilidade parental e de medidas de 
protecção dos filhos, esta convenção 
deverá ser aplicável.

Or. en

Alteração 21

Projecto de directiva
Considerando 12-D (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-D) O tratamento dos dados pessoais 
no âmbito da execução da presente 
directiva deverá obedecer aos princípios 
da Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho, de 27 de Novembro de 2008, 
relativa à protecção dos dados pessoais 
tratados no âmbito da cooperação policial 
e judiciária em matéria penal e aos 
princípios estabelecidos na Convenção do 
Conselho da Europa de 28 de Janeiro de 
1981 para a Protecção das Pessoas 
relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Carácter 
Pessoal, que foi ratificada por todos os 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 22

Projecto de directiva
Considerando 12-E (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-E) A presente directiva deverá 
respeitar os direitos fundamentais e 
observar os princípios reconhecidos em 
especial na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e na 
Convenção Europeia para a Protecção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais. Em especial, a presente 
directiva deverá garantir o pleno respeito 
por esses direitos e princípios e ser 
aplicada em conformidade.

Or. en

Alteração 23

Projecto de directiva
Considerando 12-F (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(12-F) Na aplicação da presente directiva, 
os Estados-Membros são incentivados a 
ter em consideração os direitos e 
princípios consagrados na Convenção 
para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as mulheres.

Or. en
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Alteração 24

Projecto de directiva
Artigo -1 (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo -1.º

Objectivo
A presente directiva estabelece regras que 
permitem a uma autoridade judicial ou 
outra equivalente de um Estado-Membro, 
no qual uma medida de protecção foi 
emitida com vista a proteger uma pessoa 
contra uma infracção penal ou um 
comportamento injurioso ou intimidatório 
de outrem, que é susceptível de pôr em 
perigo a sua vida, integridade e dignidade 
física ou psicológica, liberdade pessoal ou 
integridade sexual, emitir uma decisão 
europeia de protecção permitindo a uma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro continuar a protecção da 
pessoa em causa no território deste 
Estado-Membro, na sequência da prática 
de um acto que foi ou poderia ter sido 
objecto de processo num tribunal 
competente em especial em matéria penal.

Or. en

Alteração 25

Projecto de directiva
Artigo 1 – ponto 1

Texto da iniciativa Alteração

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão judicial relativa a uma medida de 
protecção emitida por um Estado-Membro 
e destinada a facilitar que outro Estado-
Membro tome, quando adequado, uma 
medida de protecção ao abrigo da sua 
legislação nacional com vista a 

1) "Decisão europeia de protecção", uma 
decisão tomada por uma autoridade 
judicial ou outra equivalente de um 
Estado-Membro relativa a uma medida de 
protecção, com base na qual uma 
autoridade judicial ou outra equivalente 
de outro Estado-Membro adopta qualquer 
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salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade ou a integridade 
sexual de uma pessoa;

medida apropriada ao abrigo da sua 
legislação nacional com vista a continuar 
a salvaguardar a vida, a integridade e 
dignidade física e psicológica, a liberdade 
ou a integridade sexual de uma pessoa;

Or. en

Alteração 26

Projecto de directiva
Artigo 1 – ponto 2

Texto da iniciativa Alteração

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro que imponha a 
uma pessoa causadora de perigo uma ou 
mais das obrigações ou proibições 
previstas no artigo 2.º, n.º 2, desde que a 
violação dessas obrigações ou proibições 
constitua uma infracção penal nos termos 
da legislação do Estado-Membro em 
causa ou seja de outro modo punível com 
pena privativa de liberdade nesse 
Estado-Membro;

2) "Medida de protecção", uma decisão 
adoptada no Estado de emissão em 
conformidade com a sua legislação e os 
seus procedimentos nacionais, pela qual 
uma ou mais das obrigações ou proibições 
previstas no artigo 2.º, n.º 2 são impostas a 
uma ou mais pessoas causadoras de 
perigo em benefício de uma pessoa 
protegida com vista a proteger esta última 
contra uma infracção penal que é 
susceptível de pôr em perigo a sua vida, 
integridade e dignidade física ou 
psicológica, liberdade pessoal ou 
integridade sexual;

Or. en

Alteração 27

Projecto de directiva
Artigo 1 – ponto 3

Texto da iniciativa Alteração

3) "Pessoa protegida", a pessoa cuja vida, 
integridade física e psicológica, liberdade 
ou integridade sexual sejam objecto da 
protecção decorrente de uma medida de 
protecção adoptada pelo Estado de 

3) "Pessoa protegida", a pessoa singular –
homem, mulher ou criança – cuja vida, 
integridade e dignidade física e 
psicológica, liberdade ou integridade 
sexual sejam objecto da protecção 
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emissão; decorrente de uma medida de protecção 
adoptada pelo Estado de emissão;

Or. en

Alteração 28

Projecto de directiva
Artigo 1 – ponto 4

Texto da iniciativa Alteração

4) "Pessoa causadora de perigo", a pessoa 
à qual tenha sido imposta uma ou mais das 
obrigações ou proibições referidas no 
artigo 2.º, n.º 2;

4) "Pessoa causadora de perigo", uma ou 
mais pessoas singulares às quais tenha 
sido imposta uma ou mais das obrigações 
ou proibições referidas no artigo 2.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 29

Projecto de directiva
Artigo 1 - ponto 6

Texto da iniciativa Alteração

6) "Estado de execução", o 
Estado-Membro ao qual tenha sido 
transmitida uma decisão europeia de 
protecção com vista ao seu 
reconhecimento;

(6) "Estado ou Estados de execução", o 
Estado-Membro ou os Estados-Membros 
aos quais tenha sido transmitida uma 
decisão europeia de protecção com vista ao 
seu reconhecimento;

Or. en

Alteração 30

Projecto de directiva
Artigo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

(7-A) "Autoridade judicial", um juiz, 
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magistrado de investigação ou um 
magistrado do Ministério Público ou 
outra autoridade judicial.

Or. en

Alteração 31

Projecto de directiva
Artigo 2 - n.º 1 - alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) Proibição de entrar em determinadas
localidades ou lugares ou em zonas 
definidas em que a pessoa protegida reside 
ou em que se encontra de visita;

a) Proibição de entrar em quaisquer
localidades ou lugares ou em zonas 
definidas em que a pessoa protegida reside, 
trabalha ou em que se encontra de visita;

Or. en

Alteração 32

Projecto de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) Obrigação de evitar o contacto com a 
pessoa protegida; ou

d) Proibição ou regulamentação de 
contacto, qualquer que seja a sua forma,
com a pessoa protegida, incluindo por 
telefone, correio electrónico ou ordinário, 
fax ou por quaisquer outros meios;

Or. en

Alteração 33

Projecto de directiva
Artigo 2 - n.º 1 - alínea e)

Texto da iniciativa Alteração

e) Proibição de se aproximar da pessoa e) Proibição ou regulamentação de se 
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protegida a menos de uma distância 
prescrita.

aproximar da pessoa protegida a menos de 
uma distância prescrita; ou

Or. en

Alteração 34

Projecto de directiva
Artigo 2 - n.º 1 - alínea e-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

e-A) Quaisquer outras obrigações ou 
proibição impostas para garantir a 
protecção das vítimas.

Or. en

Alteração 35

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Cada Estado-Membro informa o 
Secretariado-Geral do Conselho da 
autoridade ou das autoridades judiciárias 
que, segundo a respectiva legislação 
nacional, são competentes para emitir uma 
decisão europeia de protecção e para 
reconhecer essa decisão, nos termos da 
presente directiva, quando esse 
Estado-Membro for o Estado de emissão 
ou o Estado de execução.

1. Cada Estado-Membro informa o 
Secretariado-Geral do Conselho e a 
Comissão da autoridade ou das autoridades 
judiciárias que, segundo a respectiva 
legislação nacional, são competentes para 
emitir uma decisão europeia de protecção e 
para reconhecer essa decisão, nos termos 
da presente directiva, quando esse 
Estado-Membro for o Estado de emissão 
ou o Estado de execução.

Or. en
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Alteração 36

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Em derrogação ao disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem designar 
autoridades não judiciárias como 
autoridades competentes para tomar 
decisões nos termos da presente directiva, 
desde que essas autoridades tenham 
competência para tomar decisões de 
natureza análoga nos termos dos 
procedimentos internos e da respectiva 
legislação nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 37

Projecto de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. O Secretariado-Geral do Conselho 
faculta as informações recebidas a todos os 
Estados-Membros e à Comissão.

3. A Comissão faculta as informações 
recebidas a todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 38

Projecto de directiva
Artigo 4-A (novo) – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 4.º-A

Recurso à autoridade central

1. Os Estados-Membros podem designar 
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uma autoridade central ou, quando o seu 
ordenamento jurídico o preveja, várias 
autoridades centrais, para assistir as 
autoridades competentes.
2. Um Estado-Membro pode, se a 
organização do seu sistema judiciário 
interno o exigir, confiar à sua autoridade 
central ou às suas autoridades centrais a 
transmissão e a recepção administrativas 
de quaisquer decisões europeias de 
protecção, bem como de qualquer outra 
correspondência oficial que lhes diga 
respeito. Em consequência, todas as 
comunicações, consultas, trocas de 
informação, inquirições e notificações 
entre autoridades competentes podem ser 
tratadas, se for apropriado, com a 
assistência da(s) autoridade(s) central(is) 
do Estado-Membro em causa.
3. Os Estados-Membros que pretendam 
utilizar as possibilidades estabelecidas no 
presente artigo devem comunicar à 
Comissão as informações relativas à 
autoridade central ou às autoridades 
centrais designadas. Essas indicações 
vinculam todas as autoridades do Estado 
de emissão.

Or. en

Alteração 39

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Com base numa medida de protecção 
adoptada no Estado de emissão, a decisão 
europeia de protecção é emitida por uma 
autoridade judiciária desse Estado ou por 
outra autoridade competente referida no 
artigo 4.º, n.º 2, apenas a pedido da pessoa 
protegida e após verificação de que a 
medida de protecção preenche todos os 

1. Com base numa medida de protecção 
adoptada no Estado de emissão, a decisão 
europeia de protecção pode ser emitida 
sempre que uma pessoa protegida decide 
residir ou já reside noutro 
Estado-Membro ou noutros 
Estados-Membros ou decide fazer ou já 
faz uma estadia no território de outro 
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requisitos estabelecidos no artigo 3.º, n.º 1. Estado-Membro. Uma autoridade 
judiciária ou outra equivalente do Estado 
de emissão pode emitir uma decisão 
europeia de protecção apenas a pedido da 
pessoa protegida ou do seu representante 
legal, guardião ou tutor e após verificação 
de que a medida de protecção preenche 
todos os requisitos estabelecidos no artigo 
2.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 40

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. A pessoa protegida ou o seu 
representante legal pode apresentar um 
pedido de emissão de decisão europeia de 
protecção quer à autoridade competente do 
Estado de emissão quer à autoridade 
competente do Estado de execução.

2. A pessoa protegida, o seu representante
legal, guardião ou tutor pode apresentar 
um pedido de emissão de decisão europeia 
de protecção quer à autoridade competente 
do Estado de emissão quer à autoridade 
competente do Estado de execução. Nos 
casos em que são intervenientes um ou 
mais Estados de execução, a autoridade 
competente do Estado no qual o pedido é 
apresentado informa as autoridades 
competentes do outro Estado ou dos 
outros Estados de execução sobre o 
pedido.

Se esse pedido for apresentado no Estado 
de execução, a respectiva autoridade 
competente deve transferi-lo o mais 
rapidamente possível para a autoridade 
competente do Estado de emissão tendo 
em vista o processamento da decisão 
europeia de protecção.

Or. en
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Alteração 41

Projecto de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. A autoridade que adopte uma medida de 
protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, 
n.º 2, informa a pessoa protegida sobre a 
possibilidade que esta tem de requerer uma 
decisão europeia de protecção quando 
tencione deslocar-se para outro 
Estado-Membro. A autoridade aconselha a 
pessoa protegida a apresentar o pedido 
antes de sair do território do Estado de 
emissão.

3. A autoridade que adopte uma medida de 
protecção que contenha uma ou mais das 
obrigações estabelecidas no artigo 2.º, n.º 
2, informa a pessoa protegida ou o seu 
representante legal, guardião ou tutor, de 
qualquer forma apropriada de acordo 
com os procedimentos da sua legislação 
nacional, sobre a possibilidade de requerer 
uma decisão europeia de protecção quando 
decida residir ou já resida noutro 
Estado-Membro ou decida fazer ou já faça 
uma estadia no território de outro 
Estado-Membro. A autoridade aconselha a 
pessoa protegida a apresentar o pedido 
antes de sair do território do Estado de 
emissão, informando a pessoa protegida 
sobre a possibilidade de requerer a 
emissão da decisão europeia de protecção 
no Estado de execução.

Or. en

Alteração 42

Projecto de directiva
Artigo 6 - alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) A identidade e a nacionalidade da pessoa 
protegida, bem como a identidade e a 
nacionalidade do seu representante legal, 
se a pessoa protegida for menor ou 
legalmente incapaz;

a) A identidade e a nacionalidade da pessoa 
protegida, bem como a identidade e a 
nacionalidade do seu representante legal,
guardião ou tutor, se a pessoa protegida 
for menor ou legalmente incapaz;

Or. en
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Alteração 43

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a-A) A data a partir da qual a pessoa 
protegida tenciona residir ou fazer a sua 
estadia no Estado de execução e o período 
ou os períodos de estadia, se conhecidos;

Or. en

Alteração 44

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A utilização de eventuais instrumentos 
tecnológicos que tenham sido fornecidos à 
pessoa protegida para concretizar a 
execução imediata da medida de protecção, 
se adequado;

b) A utilização de eventuais dispositivos 
técnicos que tenham sido fornecidos à 
pessoa protegida para concretizar a 
execução imediata da medida de protecção, 
se adequado;

Or. en

Alteração 45

Projecto de directiva
Artigo 6 - alínea c-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

c-A) O nome, o endereço, os números de 
telefone e de fax e o endereço electrónico 
da autoridade ou das autoridades 
competente do Estado ou dos Estados de 
emissão;

Or. en
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Alteração 46

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea f)

Texto da iniciativa Alteração

f) As obrigações ou proibições impostas ao 
abrigo da medida de protecção à pessoa 
causadora de perigo, a sua duração e a 
indicação expressa de que a sua violação 
constitui uma infracção penal nos termos 
da legislação do Estado de emissão ou é 
de outro modo punível com pena privativa 
de liberdade;

f) As obrigações ou proibições impostas ao 
abrigo da medida de protecção à pessoa 
causadora de perigo, a sua duração e a 
indicação da pena ou sanção, se aplicável, 
em caso de violação da respectiva 
obrigação ou proibição;

Or. en

Alteração 47

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea g)

Texto da iniciativa Alteração

g) A identidade e a nacionalidade da 
pessoa causadora de perigo;

g) A identidade e a nacionalidade da 
pessoa ou das pessoas causadoras de 
perigo, bem como os seus contactos;

Or. en

Alteração 48

Projecto de directiva
Artigo 6 – alínea i-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

i-A) Se apropriado, o nome e os contactos 
dos advogados que tratam do processo e, 
se for caso disso, a existência do direito de 
auxílio judiciário grátis no Estado de 
emissão, a fim de garantir a continuidade 
de auxílio judiciário grátis e uma acção 
imediata em caso de violação da decisão 
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europeia de protecção.

Or. en

Alteração 49

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

Procedimento de transmissão Procedimento de transmissão
1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado de execução, a autoridade 
competente do Estado de emissão utiliza 
qualquer meio que permita conservar 
registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de execução possa verificar a sua 
autenticidade.

1. Para transmitir a decisão europeia de 
protecção à autoridade competente do 
Estado ou dos Estados de execução, a 
autoridade competente do Estado de 
emissão utiliza qualquer meio que permita 
conservar registo escrito, por forma a que a 
autoridade competente do Estado ou dos 
Estados de execução possa verificar a sua 
autenticidade. Todas as comunicações 
oficiais são também efectuadas 
directamente entre as referidas 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 50

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Se a autoridade competente do Estado de 
execução ou de emissão não for conhecida 
da autoridade competente do outro Estado, 
esta última autoridade procede a todas as 
inquirições pertinentes, inclusive através 
dos pontos de contacto da Rede Judiciária 
Europeia criada pela Acção 
Comum 98/428/JAI do Conselho, 
de 29 de Junho de 1998, que cria uma rede 
judiciária europeia, do membro nacional da 
Eurojust ou do sistema nacional de 

2. Se a autoridade competente do Estado 
ou dos Estados de execução ou do Estado 
de emissão não for conhecida da 
autoridade competente do outro Estado, 
esta última autoridade procede a todas as 
inquirições pertinentes, inclusive através 
dos pontos de contacto da Rede Judiciária 
Europeia criada pela Acção 
Comum 98/428/JAI do Conselho, 
de 29 de Junho de 1998, que cria uma rede 
judiciária europeia, do membro nacional da 
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coordenação da Eurojust do seu Estado, a 
fim de obter as informações necessárias.

Eurojust ou do sistema nacional de 
coordenação da Eurojust do seu Estado, a 
fim de obter as informações necessárias.

Or. en

Alteração 51

Projecto de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. Se uma autoridade do Estado de 
execução receber uma decisão europeia de 
protecção e não tiver competência para a 
reconhecer, deve transmitir oficiosamente a 
decisão à autoridade competente.

3. Se uma autoridade do Estado de 
execução receber uma decisão europeia de 
protecção e não tiver competência para a 
reconhecer, deve transmitir oficiosamente a 
decisão à autoridade competente e informa 
imediatamente desse facto a autoridade 
competente do Estado de emissão por 
qualquer meio que permita conservar 
registo escrito.

Or. en

Alteração 52

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) Ao receber uma decisão europeia de 
protecção transmitida nos termos do 
artigo 7.º, reconhecer essa decisão e tomar, 
quando adequado, todas as medidas que 
seriam aplicáveis nos termos da sua 
legislação nacional num caso semelhante, 
tendo em vista assegurar a protecção da 
pessoa protegida, a menos que decida 
invocar um dos motivos de recusa do 
reconhecimento referidos no artigo 9.º;

a) Ao receber uma decisão europeia de 
protecção transmitida nos termos do 
artigo 7.º, reconhecer imediatamente essa 
decisão e tomar quaisquer medidas 
correspondentes que garantam o mesmo 
nível de protecção nos termos da sua 
legislação nacional num caso semelhante, 
tendo em vista assegurar a protecção da 
pessoa protegida, a menos que decida 
invocar um dos motivos de recusa do 
reconhecimento referidos no artigo 9.º;

Or. en
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Alteração 53

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) Informar a pessoa causadora de perigo, 
quando adequado, de quaisquer medidas 
tomadas no Estado de execução;

b) Informar a pessoa causadora de perigo, 
quando adequado, de quaisquer medidas 
tomadas no Estado de execução e das 
consequências jurídicas de qualquer 
violação da medida de protecção nela 
descrita;

Or. en

Alteração 54

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) Notificar imediatamente a autoridade 
competente do Estado de emissão e, se o 
Estado de emissão for diferente do Estado 
de controlo judicial, a autoridade 
competente do Estado de controlo judicial, 
de toda e qualquer violação da medida de 
protecção subjacente à decisão europeia de 
protecção e nela descrita. A notificação é 
feita por meio do formulário constante do 
Anexo II.

d) Notificar imediatamente a autoridade 
competente do Estado de emissão e, se o 
Estado de emissão for diferente do Estado 
de controlo judicial, a autoridade 
competente do Estado de controlo judicial, 
e no caso de existirem vários Estados de 
execução, a autoridade competente do 
outro Estado ou dos outros Estados de
execução, de toda e qualquer violação da 
medida de protecção subjacente à decisão 
europeia de protecção e nela descrita. A 
notificação é feita por meio do formulário 
constante do Anexo II.

Or. en
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Alteração 55

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa a autoridade competente 
do Estado de emissão e a pessoa protegida 
sobre as medidas adoptadas nos termos do 
presente artigo.

2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa imediatamente a pessoa 
causadora de perigo, a autoridade 
competente do Estado de emissão e a 
pessoa protegida sobre as medidas 
adoptadas nos termos do presente artigo 
sem divulgar o endereço ou outros 
contactos da pessoa protegida.

Or. en

Alteração 56

Projecto de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

2-A. Se a autoridade competente do 
Estado de execução considerar que as 
informações transmitidas com a decisão 
europeia de protecção em conformidade 
com o artigo 6.º são incompletas, informa 
imediatamente a autoridade emissora por 
qualquer meio que permita conservar 
registo escrito, fixando um prazo para que 
o autoridade emissora faculte as 
informações em falta.

Or. en
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Alteração 57

Projecto de directiva
Artigo 8-A (novo) – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 8.º-A

Prevenção, campanhas de informação e 
formação

1. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para evitar a violência 
contra as pessoas.
2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, tais como campanhas 
de informação e sensibilização e 
programas de investigação e educação, se 
necessário em cooperação com 
organizações da sociedade civil, a fim de 
sensibilizar para a existência da 
possibilidade de emitir a decisão europeia 
de protecção e de reduzir o risco de que as 
pessoas sejam vítimas de violência.
3. Os Estados-Membros devem promover 
formações regulares destinadas às 
autoridades judiciárias e outras 
autoridades competentes susceptíveis de 
estar em contacto com as vítimas e as 
potenciais vítimas a fim de lhes permitir 
prestar a assistência adequada.

Or. en

Alteração 58

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. Deve ser justificada a recusa de 
reconhecimento de uma decisão europeia 
de protecção.

1. Devem ser especificadas as razões da 
recusa de reconhecimento de uma decisão 
europeia de protecção.

Or. en
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Alteração 59

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da iniciativa Alteração

c) A protecção deriva da execução de uma 
pena ou medida abrangida por amnistia 
nos termos da legislação nacional do 
Estado de execução e os factos que estão 
na sua origem são da competência deste 
Estado, nos termos da sua legislação 
nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 60

Projecto de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) A pessoa causadora de perigo beneficia 
de uma imunidade ao abrigo termos da 
legislação do Estado de execução, que o 
impede de adoptar as medidas de 
protecção;

Suprimido

Or. en

Alteração 61

Projecto de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 9.º-A
Lei aplicável e competência no Estado de 
execução
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1. O Estado de execução, após consulta do 
Estado de emissão, tem competência para 
adoptar e aplicar medidas naquele Estado 
no seguimento do reconhecimento de uma 
decisão de protecção europeia.  A lei do 
Estado de execução á aplicável à adopção 
e aplicação da decisão prevista no n.º 1 do 
artigo 8.º, incluindo regras relativas às 
possibilidades de recurso contra decisões 
adoptadas no Estado de execução em 
relação à decisão europeia de protecção.
2. Em caso de violação de uma ou mais 
das medidas adoptadas pelo Estado de 
execução no seguimento do 
reconhecimento de uma decisão europeia 
de protecção, a autoridade competente do 
Estado de execução tem competência, nos 
termos do n.º 1, para:
a) Impor sanções penais e adoptar 
qualquer outra medida em consequência 
da violação dessa medida, se este facto 
consubstanciar uma infracção penal nos 
termos da lei do Estado de execução;
b) Tomar quaisquer decisões não penais 
relativas à violação;
c) Adoptar qualquer medida urgente e 
cautelar a fim de pôr termo à violação na 
pendência de uma decisão subsequente 
pelo Estado de emissão, se for caso disso.
3. Sempre que a autoridade competente do 
Estado de execução recusar o 
reconhecimento de uma decisão europeia 
de protecção com base num dos 
fundamentos referidos nas alíneas a) e b) 
do n.º 2 do artigo 9.º, informará a pessoa 
protegida sobre a possibilidade de 
requerer a adopção de uma medida de 
protecção em conformidade com a sua 
legislação nacional.

Or. en
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Alteração 62

Projecto de directiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 9.º-B
Notificação em caso de violação
A autoridade competente do Estado de 
execução notifica a autoridade 
competente do Estado de emissão e a do 
Estado de controlo judicial de qualquer 
violação da medida ou das medidas 
adoptadas com base na decisão europeia 
de protecção. A notificação é feita por 
meio do formulário constante do 
Anexo II.

Or. en

Alteração 63

Projecto de directiva
Artigo 10 – título

Texto da iniciativa Alteração

Decisões subsequentes no Estado de 
emissão

Competência no Estado de emissão

Or. en

Alteração 64

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A autoridade competente do Estado de 
emissão tem competência para tomar todas 
as decisões subsequentes relacionadas com
a medida de protecção subjacente a uma 
decisão europeia de protecção. Essas 

1. A autoridade competente do Estado de 
emissão tem competência exclusiva para 
tomar decisões relacionadas com:
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decisões subsequentes incluem, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 65

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da iniciativa Alteração

a) A renovação, revisão e retirada da 
medida de protecção;

a) A renovação, revisão, modificação, 
revogação e retirada da medida de 
protecção e, consequentemente, da 
decisão europeia de protecção;

Or. en

Alteração 66

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a-A) A imposição de uma medida 
privativa da liberdade em consequência 
da revogação da medida de protecção, 
desde que a medida de protecção tenha 
sido aplicada com base numa sentença, 
na acepção do artigo 2.º da Decisão-
Quadro 2008/947/JAI do Conselho, ou 
com base numa decisão sobre medidas de 
controlo, na acepção do artigo 4.º da 
Decisão-Quadro 2009/829/JAI do 
Conselho;

Or. en
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Alteração 67

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da iniciativa Alteração

b) A modificação da medida de protecção; Suprimido

Or. en

Alteração 68

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da iniciativa Alteração

c) A emissão de um mandado de detenção 
ou de qualquer outra decisão judicial 
executória com os mesmos efeitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 69

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da iniciativa Alteração

d) A instauração de novo processo penal 
contra a pessoa causadora de perigo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 70

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da iniciativa Alteração

3. Quando já tenha sido transferida para 
outro Estado-Membro uma sentença, na 
acepção do artigo 2.º da Decisão-Quadro 
2008/947/JAI do Conselho, ou uma 
decisão sobre medidas de controlo, na 
acepção do artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2009/829/JAI do Conselho, as decisões 
subsequentes são tomadas em 
conformidade com as disposições 
aplicáveis constantes dessas decisões -
quadro.

3. Quando já tenha sido transferida para 
outro Estado-Membro ou é transferida 
após a emissão da decisão europeia de 
protecção uma sentença, na acepção do 
artigo 2.º da Decisão-Quadro 2008/947/JAI 
do Conselho, ou uma decisão sobre 
medidas de controlo, na acepção do 
artigo 4.º da Decisão-Quadro 2009/829/JAI 
do Conselho, as decisões subsequentes são 
tomadas em conformidade com as 
disposições aplicáveis constantes dessas 
decisões - quadro.

Or. en

Alteração 71

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. A autoridade competente do Estado 
de emissão informa imediatamente a 
autoridade competente do Estado de 
execução de qualquer decisão tomada em 
conformidade com o n.º 1.

Or. en
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Alteração 72

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-B. Se a autoridade competente do 
Estado de emissão revogar ou retirar a 
decisão europeia de protecção em 
conformidade com a alínea a) do n.º 1, a 
autoridade competente no Estado de 
execução termina as medidas adoptadas 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 8.º 
assim que seja notificada pela autoridade 
competente do Estado de emissão.

Or. en

Alteração 73

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-C (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-C. Se a autoridade competente do 
Estado de emissão tiver modificado a 
decisão europeia de protecção em 
conformidade com a alínea a) do n.º 1, a 
autoridade competente do Estado de 
execução deve, consoante o caso:

Or. en

Alteração 74

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-C – alínea a) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

a) Modificar as medidas adoptadas com 
base na decisão europeia de protecção, 
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agindo em conformidade com o artigo 8.º;

Or. en

Alteração 75

Projecto de directiva
Artigo 10 – n.º 3-C – alínea b) (nova)

Texto da iniciativa Alteração

b) Recusar a aplicação da obrigação ou 
proibição alterada caso não se enquadre 
nos tipos de obrigações ou de proibições 
referidas no artigo 4.º ou se as 
informações transmitidas com a decisão 
europeia de protecção em conformidade 
com o artigo 6.º forem incompletas e não 
tiverem sido completadas no prazo fixado 
pela autoridade competente do Estado de 
execução em conformidade com o n.º 2-A 
do artigo 8.º.

Or. en

Alteração 76

Projecto de directiva
Artigo 11  

Texto da iniciativa Alteração

Motivos de revogação do reconhecimento
de uma decisão europeia de protecção

Motivos de cessação das medidas 
adoptadas com base numa decisão 

europeia de protecção
A autoridade competente do Estado de 
execução pode revogar o reconhecimento 
de uma decisão europeia de protecção nos 
casos em que haja provas de que a pessoa 
protegida saiu definitivamente do Estado 
de execução.

1. A autoridade competente do Estado de 
execução pode cessar às medidas 
adoptadas em execução de uma decisão 
europeia de protecção:

a) Sempre que existam indícios 
indubitáveis e claros que provem que a 
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pessoa protegida não reside ou não faz 
uma estadia no território do Estado de 
execução ou abandonou definitivamente o 
seu território;
b) Sempre que, de acordo com a sua 
legislação nacional, tenha caducado a 
duração máxima das medidas adoptadas 
em execução da decisão europeia de 
protecção;
c) No caso referido na alínea b) do n.º 6 
do artigo 10.º;
d) Sempre que é transferida para o Estado 
de execução após o reconhecimento da 
decisão europeia de protecção uma 
sentença, na acepção do artigo 2.º da 
Decisão-Quadro 2008/947/JAI do 
Conselho, ou uma decisão sobre medidas 
de controlo, na acepção do artigo 4.º da 
Decisão-Quadro 2009/828/JAI do 
Conselho.
2. A autoridade competente do Estado de 
execução informa imediatamente de tal 
decisão a autoridade competente do 
Estado de emissão e a pessoa protegida.
3. Antes de cessar as medidas em 
conformidade com a alínea b) do n.º 1, a 
autoridade competente do Estado de 
execução pode convidar a autoridade 
competente do Estado de emissão a 
facultar informações sobre se a protecção 
prevista pela decisão europeia de 
protecção ainda é necessária nas 
circunstâncias do caso concreto em 
questão.  A autoridade competente do 
Estado de emissão responde 
imediatamente a este convite.

Or. en
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Alteração 77

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser reconhecida sem demora.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser executada no prazo de 20 dias.

Or. en

Alteração 78

Projecto de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. A autoridade competente do Estado de 
execução deve decidir sem demora da 
adopção de qualquer medida, nos termos 
da sua legislação nacional, na sequência 
do reconhecimento de uma decisão 
europeia de protecção, em conformidade 
com o artigo 8.º.

2. De acordo com a natureza da protecção 
necessária, deve garantir-se que a 
emissão de uma decisão europeia de 
protecção siga um procedimento rápido a 
nível nacional.

Or. en

Alteração 79

Projecto de directiva
Artigo 13

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 13 Suprimido
Legislação aplicável

As decisões tomadas pela autoridade 
competente do Estado de execução ao 
abrigo da presente directiva regem-se pela 
respectiva legislação nacional.

Or. en
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Alteração 80

Projecto de directiva
Artigo 14  

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Obrigações das autoridades envolvidas

1. Quando, em aplicação do artigo 10.º, 
n.º 1, alínea b), tenha modificado a 
medida de protecção subjacente à decisão 
europeia de protecção, a autoridade 
competente do Estado de emissão deve 
sem demora informar dessa modificação a 
autoridade competente do Estado de 
execução.
Quando adequado, a autoridade 
competente do Estado de execução toma 
todas as medidas necessárias para a 
concretização da medida de protecção 
modificada, se essas medidas forem 
aplicáveis, nos termos da sua legislação 
nacional, num caso semelhante, 
informando a autoridade competente do 
Estado de emissão, a pessoa protegida e, 
quando adequado, a pessoa causadora de 
perigo, quando esta última se encontre no 
território do Estado de execução.
2. A autoridade competente do Estado de 
emissão informa sem demora a 
autoridade competente do Estado de 
execução e a pessoa protegida da 
caducidade ou revogação da medida de 
protecção subjacente à decisão europeia 
de protecção emitida no Estado de 
emissão e, subsequentemente, da 
revogação da decisão.

Or. en
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Alteração 81

Projecto de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da iniciativa Alteração

A decisão europeia de protecção deve ser 
traduzida para a ou as línguas oficiais do 
Estado de execução.

1. A decisão europeia de protecção deve 
ser traduzida pela autoridade competente 
do Estado de emissão para a ou as línguas 
oficiais do Estado ou dos Estados de 
execução.

Or. en

Alteração 82

Projecto de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

1-A. O formulário referido no artigo 9.º-B 
é traduzido pela autoridade competente do 
Estado de execução para a língua oficial 
ou uma das línguas oficiais, consoante o 
caso, do Estado de emissão.

Or. en

Alteração 83

Projecto de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

Aquando da adopção da presente directiva 
ou em data posterior, qualquer Estado-
Membro pode indicar, em declaração 
depositada junto do Secretariado-Geral do 
Conselho, que aceita a tradução para uma 
ou várias outras línguas oficiais das 
instituições da União Europeia.

2. Aquando da adopção da presente 
directiva ou em data posterior, qualquer 
Estado-Membro pode indicar, em 
declaração depositada junto da Comissão, 
que aceita a tradução para uma ou várias 
outras línguas oficiais das instituições da 
União Europeia.



PE441.299v02-00 48/54 PR\817530PT.doc

PT

Or. en

Alteração 84

Projecto de directiva
Artigo 18-A (novo) 

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 18.º-A
Relação com outros instrumentos
1. A presente directiva não afecta a 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
44/2001 do Conselho relativo à 
competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria civil e comercial, nem do 
Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do 
Conselho relativo à competência, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria matrimonial e em matéria de 
responsabilidade parental e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1347/2000, nem da 
Convenção da Haia de 1996 relativa à 
competência, à lei aplicável, ao 
reconhecimento, à execução e à 
cooperação em matéria de 
responsabilidade parental e de medidas de 
protecção dos filhos, nem da Convenção 
da Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis 
do Rapto Internacional de Crianças.
2. A presente directiva não afecta a 
aplicação da Decisão-Quadro 
2008/947/JAI do Conselho e da Decisão-
Quadro 2009/829/JAI do Conselho.

Or. en
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Alteração 85

Projecto de directiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para dar cumprimento 
à presente directiva até ….*.

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até ….* e informar 
imediatamente a Comissão desse facto.
Quando os Estados-Membros adoptarem 
essas medidas, estas deverão conter uma 
referência à presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referência aquando 
da respectiva publicação oficial. As 
modalidades dessa referência são 
aprovadas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 86

Projecto de directiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da iniciativa Alteração

2. Os Estados-Membros devem transmitir 
ao Secretariado-Geral do Conselho e à 
Comissão o texto das disposições que 
transpõem para a respectiva legislação 
nacional as obrigações resultantes da 
presente directiva.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das disposições
essenciais de direito nacional que 
adoptarem no domínio da presente 
directiva.

Or. en
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Alteração 87

Projecto de directiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

Artigo 19.º-A

Recolha de dados

1. Os Estados-Membros recolhem dados 
com base na decisão europeia de 
protecção, em particular dados relativos 
ao número de decisões europeias de 
protecção requeridas, emitidas e 
aplicadas. Além disso, dever-se-ão 
recolher dados relativos à violação das 
medidas de protecção adoptadas, bem 
como informação sobre o tipo de crime, 
por exemplo violência doméstica, 
casamento forçado, mutilação genital 
feminina, violência relacionada com a 
honra, perseguição e assédio e outras 
formas de violência baseada no género. 
Importa ainda que a recolha de dados 
inclua dados sobre vítimas de terrorismo e 
do crime organizado. Todos os dados 
deverão ser diferenciados por género.
2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão e ao Parlamento Europeu as 
informações recolhidas com base na 
decisão europeia de protecção.

Or. en

Alteração 88

Projecto de directiva
Artigo 20

Texto da iniciativa Alteração

Revisão Revisão
1. Até ….* , a Comissão deve elaborar um 
relatório com base na informação 

Até ….*, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
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prestada pelos Estados-Membros por 
força do artigo 19.º, n.º 2.

relatório sobre a aplicação da presente 
directiva. O relatório será, se necessário, 
acompanhado de propostas legislativas.

2. Com base nesse relatório, a Comissão 
avalia:
a) Em que medida os Estados-Membros 
tomaram as medidas necessárias para dar 
cumprimento às disposições da presente 
directiva, e
b) a aplicação da presente directiva.
3. O relatório será, se necessário, 
acompanhado de propostas legislativas.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta de directiva que foi apresentada por 12 Estados-Membros relativa à decisão 
europeia de protecção é uma iniciativa destinada à prevenção da criminalidade. Com efeito, a 
actuação dos Estados-Membros quando aplicam decisões de protecção das vítimas termina na 
fronteira do Estado emissor. Mas as vítimas deslocam-se através dos vários Estados-Membros 
por muitas razões, em muitos casos para evitar o crime. Estas deslocações deixam-nas 
indefesas quando a cooperação judiciária e policial não acciona um mecanismo de alerta e 
prevenção para a sua própria defesa que funcione rápida e eficazmente em todo o território 
europeu. A introdução deste mecanismo de cooperação judicial e policial é a origem desta 
iniciativa. A actuação dos Estados-Membros demonstra que a nível europeu a criminalidade 
pode ser evitada quando o agressor ou os agressores estão identificados. 

A Decisão-Quadro do Conselho de 15 de Março de 2001 relativa ao estatuto da vítima em 
processo penal e a Directiva 2004/80/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa à 
indemnização das vítimas da criminalidade acolhem a Recomendação do Conselho da Europa 
de 28 de Junho de 2005 sobre a situação da vítima no quadro do direito penal e do processo 
penal, mas não abordam a prevenção da criminalidade – o tema que aqui se coloca. 

O Programa de Estocolmo e o seu Plano de Acção acolhem a necessidade de abordar a 
situação de vítimas, a luta contra a violência e a necessidade de simplificar o acesso à justiça 
no espaço judiciário europeu, particularmente nos procedimentos de cooperação transnacional 
(Programa de Estocolmo, 3.4.1). A comunicação sobre o Plano de Acção de aplicação do 
Programa de Estocolmo (COM(2010)171)1 realça que devem ser examinadas e reduzidas as 
diferenças em matéria de protecção das vítimas da criminalidade, tendo em vista aumentar o 
nível de protecção através de todos os meios disponíveis e, neste contexto, é proposta a 
adopção de uma proposta legislativa relativa a um instrumento abrangente sobre a protecção 
das vítimas e de um plano de acção relativo a medidas práticas incluindo o estabelecimento de 
uma decisão europeia de protecção.

De acordo com os procedimentos derivados da aplicação do Tratado de Lisboa, o artigo 51.º 
de Regimento do Parlamento permite a transversalidade na elaboração de relatórios. O 
presente relatório teve a oportunidade de contar com os contributos dos debates da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros, bem como a cooperação entre as duas relatoras. 

O Conselho Europeu apresentou a sua primeira proposta de directiva relativa a uma decisão 
europeia de protecção das vítimas em 5 de Janeiro de 2010. Desde então a proposta foi 
múltiplas vezes alterada e revista pelo Conselho. Grande parte do conteúdo e a construção da 
base jurídica da proposta do Conselho basearam-se num questionário ao qual 20 
Estados-Membros da UE responderam em Outubro de 2009. 

O presente relatório e as alterações propostas por ambas as relatoras baseiam-se na versão do 
Conselho de 22 de Janeiro.

O Conselho define a protecção das vítimas como a aplicação dos mecanismos adequados 
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destinados a evitar a repetição do mesmo crime ou o cometimento de outro crime diferente, 
eventualmente mais grave que o anterior, pelo mesmo autor contra uma pessoa que já tenha 
sido vítima da sua conduta. Estas medidas de protecção são aplicáveis apenas no território 
onde as medidas foram estabelecidas por uma autoridade legal. O que o Conselho tem em 
vista é um mecanismo que alargue estas medidas de protecção a outro Estado-Membro. Ou 
por outras palavras, quer-se evitar uma situação na qual a vítima teria de reiniciar todo o 
procedimento judicial de obtenção de medidas de protecção ao mudar-se para outro 
Estado-Membro. 

Posição das relatoras

As relatoras concordam amplamente com a proposta do Conselho. Tendo em conta o Plano de 
Acção de Estocolmo, a iniciativa da União Europeia que visa manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, segurança e justiça, que foi aprovado pelo Conselho Europeu na sua reunião de 
10 e 11 de Dezembro, a presente directiva é a primeira de muitas iniciativas que se vão seguir 
a fim de alcançar estes objectivos. Importa não só impedir que as vítimas de violência sejam 
ofendidas no seu país pelos agressores, mas também que beneficiem em toda a União 
Europeia deste tipo de medidas preventivas. Por essas razões, as relatoras apoiam o conceito 
global da decisão de protecção.

O âmbito de aplicação da iniciativa é deliberadamente aberto. Embora a maioria das decisões 
de protecção vigentes se destinem às mulheres vítimas de violência de género, qualquer outra 
vítima de violência – menina, menino, mulher ou homem – com um agressor identificado 
pode ser abrangida por esta iniciativa. Neste contexto, o Programa de Estocolmo especifica 
que as vítimas de crimes, incluindo terrorismo, mais vulneráveis ou em situações 
particularmente expostas, como as pessoas sujeitas a repetidas violências em relações íntimas, 
as pessoas vítimas de violência com base no sexo, ou as pessoas vítimas de outros tipos de 
crimes num Estado-Membro de que não são nacionais nem residentes, necessitam de especial 
apoio e protecção jurídica. Uma decisão europeia de protecção deverá por conseguinte ser 
aplicável a todas as vítimas de crimes, como vítimas de tráfico de seres humanos, vítimas de 
mutilações genitais femininas, casamentos forçados, assassínios de honra, incesto, violência 
de género, testemunhas, vítimas de terrorismo e vítimas da criminalidade organizada, 
independentemente da idade ou do sexo da vítima, sempre que a identidade do agressor é 
conhecida. Se a vítima for demasiado jovem para a emissão de uma decisão, precisa da 
assistência e aprovação de um tutor ou de um representante legal. 

As alterações propostas à directiva melhoram o texto nos seguintes aspectos: 

– melhoria das condições nas quais se fundamenta a revogação da decisão europeia de 
protecção,
– continuidade na defesa legal,
– redução dos motivos de não reconhecimento ou rejeição da decisão europeia de 
protecção, 
– prazos para a eficácia da decisão que deverá ser emitida em 20 dias,
– especificação na situação de deslocação da vítima.

Contudo, as relatoras estão conscientes da complexidade da iniciativa e dos desafios que a 
directiva poderá enfrentar no futuro. É preciso ultrapassar o facto de os sistemas judiciários 
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dos Estados-Membros serem diferentes e de os processos poderem ser penais, civis ou 
administrativos.

A intenção das relatoras é assegurar a melhor protecção possível das vítimas, nomeadamente 
garantindo a segurança jurídica necessária. Convém que as vítimas beneficiem de 
procedimentos claros e sejam sempre informadas sobre as medidas disponíveis no Estado de 
emissão e nos Estados nos quais tencionam instalar-se ou já se instalaram. Além disso, 
convém que os motivos de recusa sejam tão restritivos quanto possível e que a vítima seja 
claramente informada sobre as razões da recusa. 

Além disso, a protecção das vítimas não significa apenas a protecção física. A dignidade das 
vítimas também tem de ser tida em consideração quando se fala na protecção das vítimas. 
Como referido na Decisão-Quadro do Conselho relativa à prevenção e luta contra o tráfico de 
seres humanos e à protecção das vítimas e que revoga a Decisão-Quadro 2002/629/JAI, 
"qualquer acção da União neste domínio tem de respeitar os direitos fundamentais e observar 
os princípios reconhecidos, em especial na Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (Carta da UE) e na Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (CEDH), nomeadamente a dignidade humana". Refere-se 
igualmente que importa que todas as disposições que visam apoiar as vítimas no exercício 
concreto dos seus direitos no processo penal, como medidas de assistência, assistência 
psicológica e aconselhamento jurídico, fortaleçam as vítimas e contribuam para reforçar o 
respeito pela sua dignidade. As relatoras consideram imperativo incluir a protecção às vítimas 
que vise restabelecer a sua dignidade e o respeito que lhes é devido como seres humanos 
sempre que as vítimas decidam mudar-se para outro país ou já estejam a viver noutro 
Estado-Membro.  

A directiva protege as vítimas que são maltratadas por uma única pessoa. A realidade mostra, 
contudo, que mais do que uma pessoa poderá ameaçar ou ofender outra pessoa. Se um 
tribunal judicial julga um grupo de pessoas e são impostas medidas de protecção, importa que 
a decisão europeia de protecção, caso tenha sido emitida, também abranja a protecção contra a 
violência cometida por um grupo de pessoas.

Esta iniciativa de um grupo de Estados-Membros não prevê a assistência moral, a qual deverá 
ser incluída na directiva. As vítimas que sofrem danos morais em resultado de qualquer tipo 
de violência precisam da informação certa e de assistência sobre a forma como podem 
começar uma nova vida sem perder as medidas de protecção que foram impostas, antes 
mesmo de terem a ideia de se instalar noutro Estado-Membro. Durante o processo esta 
assistência deverá ser considerada. 

O presente relatório é o resultado do trabalho das duas relatoras a fim de garantir que a 
decisão europeia de protecção seja um instrumento forte em termos de proporcionar um porto 
mais seguro para as vítimas de violência através das fronteiras dos Estados-Membros.


