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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o evropski odredbi o zaščiti
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pobude skupine držav članic (00002/2010),

– ob upoštevanju točke (d) drugega pododstavka člena 82(1) in člena 289(4) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Svet predložil Parlamentu pobudo (C7-
0006/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju prispevkov, ki jih je predsednik v obliki obrazloženih mnenj prejel od 
nacionalnih parlamentov o tem, ali je pobuda v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju členov 44, 51 in 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov v skladu s členom 51 poslovnika 
(A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.

Predlog spremembe 1

Osnutek direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 82(1)(d) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 82(1)(a) in 
(d) Pogodbe,

Or. en
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Predlog spremembe 2

Osnutek direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

(3) V skladu s stockholmskim programom, 
ki ga je Evropski svet sprejel na zasedanju 
10 in 11. decembra 2009, bi lahko bilo 
vzajemno priznavanje razširjeno na vse 
vrste sodb in sodnih odločb, ki so lahko, 
odvisno od pravnega sistema, kazenske ali 
upravne. V programu je tudi izpostavljeno, 
da se lahko žrtvam kaznivih dejanj 
ponudijo posebni zaščitni ukrepi, ki bi 
morali veljati v vsej Uniji.

(3) V skladu s stockholmskim programom, 
ki ga je Evropski svet sprejel na zasedanju 
10 in 11. decembra 2009, bi lahko bilo 
vzajemno priznavanje razširjeno na vse 
vrste sodb in sodnih odločb, ki so lahko, 
odvisno od pravnega sistema, kazenske ali 
upravne. V programu je tudi izpostavljeno, 
da se lahko žrtvam kaznivih dejanj 
ponudijo posebni zaščitni ukrepi, ki bi 
morali veljati v vsej Uniji. Poudariti je 
treba sledeče točke stockholmskega 
programa, in sicer točko 2.3.4 o žrtvah 
kaznivih dejanj, točko 3.1.1 v zvezi s 
pričami in točko 3.4.1 o poenostavitvi 
dostopa do pravnega varstva v evropskem 
pravosodnem prostoru, zlasti v čezmejnih 
postopkih.
V sporočilu o akcijskem načrtu izvajanja 
stockholmskega programa (KOM 
(2010)171, končno)1 je poudarjeno, da je 
treba preučiti in zmanjšati razlike v 
jamstvih, ki so zagotovljena žrtvam 
kaznivih dejanj, da bi povečali njihovo 
zaščito z vsemi možnimi sredstvi. V tem 
okviru se predlaga sprejetje 
zakonodajnega predloga o obsežnem 
instrumentu za zaščito žrtev in akcijskega 
programa o praktičnih ukrepih, med 
drugimi oblikovanje evropske odredbe o 
zaščiti.
_____________
1 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij - Zagotavljanje območja svobode, 
varnosti in pravice za državljane -
Akcijski načrt izvajanja stockholmskega 
programa.
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Predlog spremembe 3

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

(4) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja 
nad ženskami1 pozval države članice, naj 
izboljšajo svojo zakonodajo in politiko za 
boj proti vsem oblikam nasilja nad 
ženskami in naj sprejmejo ukrepe za 
odpravo vzrokov tega nasilja, med drugim 
tudi s preventivnimi ukrepi. Nadalje je 
pozval Komisijo, naj vsem žrtvam nasilja 
zagotovi pravico do pomoči in podpore. V 
resoluciji z dne 10. februarja 2010 o 
enakosti žensk in moških v Evropski uniji 
– 20092 pa je Evropski parlament podprl 
predloge španskega predsedstva za uvedbo 
evropske odredbe o zaščiti žrtev in 
vzpostavitev skupne telefonske številke za 
pomoč žrtvam po vsej Evropi.
_________
1 P7_TA(2009)0098

2 P7_TA (2010)0021

Or. en



PE441.299v02-00 8/50 PR\817530SL.doc

SL

Predlog spremembe 4

Osnutek direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 5

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(6a) Ta direktiva se nanaša na zaščitne 
ukrepe, ki so namenjeni varovanju oseb 
pred dejanji in obnašanjem drugih oseb, 
ki lahko na kakršen koli način ogrozijo 
njihovo življenje, telesno ali duševno 
celovitost in dostojanstvo, osebno svobodo 
ali spolno nedotakljivost, med drugim s 
preprečevanjem vseh oblik nadlegovanja,  
ugrabitev, zalezovanja in drugih oblik 
posredne prisile ter s preprečevanjem 
novih kaznivih dejanj oziroma ublažitvijo 
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posledic storjenih kaznivih dejanj. Treba 
je poudariti, da se direktiva nanaša na 
zaščitne ukrepe, ki poskušajo varovati vse 
žrtve in ne le žrtve spolnega nasilja. 
Direktiva je namenjena uporabi zaščitnih 
ukrepov v korist žrtev ali morebitnih žrtev 
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 6

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(6b) Države članice bi morale upoštevati 
tudi zaščito žrtev, ki so izpostavljene 
nevarnostim, kot so prisilne poroke, 
zločini iz časti, pohabljanje ženskih 
spolnih organov, pedofilija, trgovina z 
ljudmi, organizirani kriminal in 
terorizem.

Or. en

Predlog spremembe 7

Osnutek direktive
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(6c) Za uporabo te direktive je morda 
uveden zaščitni ukrep v skladu s sodbo, 
opredeljeno v členu 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. 
novembra 2008 o uporabi načela 
vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih 
odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva 
nad spremljevalnimi ukrepi in 
alternativnimi sankcijami1, ali v skladu z 
odločbo o nadzornih ukrepih, opredeljeno 
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v členu 4 Okvirnega sklepa Sveta 
2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o 
uporabi načela vzajemnega priznavanja 
odločb o nadzornih ukrepih med državami 
članicami Evropske unije kot alternativi 
začasnemu priporu.2
____________________________

1 UL L 337, 16.12.2008, str. 102
2 UL L 294, 11.11.2009, str. 20.

Or. en

Predlog spremembe 8

Osnutek direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

(7) Da bi se preprečilo, da bi bilo proti 
žrtvi v državi izvršiteljici storjeno novo 
kaznivo dejanje, bi bilo treba tej državi 
ponuditi pravno osnovo za priznavanje 
odločb, sprejetih predhodno v korist žrtve v 
državi izdajateljici, in obenem tudi 
preprečiti, da bi morala žrtev v državi 
izvršiteljici sprožiti nov postopek ali 
predložiti dokaze, kot da država 
izdajateljica ni sprejela odločitve.
Priznanje evropske odredbe o zaščiti s 
strani države izvršiteljice med drugim 
pomeni, da pristojni organ te države ob 
upoštevanju omejitev iz te direktive 
avtomatsko priznava obstoj in veljavnost 
zaščitnega ukrepa, sprejetega v državi 
izdajateljici, priznava dejansko stanje, 
opisano v evropski odredbi o zaščiti, in 
soglaša, da je treba zagotoviti zaščito in jo 
tudi neprekinjeno zagotavljati.

Or. en



PR\817530SL.doc 11/50 PE441.299v02-00

SL

Predlog spremembe 9

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

(8) Ta direktiva bi se morala torej brez 
diskriminacije uporabljati in izvajati tako, 
da bi bila zaščitena oseba v državi 
izvršiteljici zaščitena enako ali 
enakovredno, kot bi bila zaščitena, če bi bil 
zaščitni ukrep že v izhodišču izdan v tej 
državi. Države članice morajo sprejeti 
potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
se žrtvam ali morebitnim žrtvam, ki 
zaprosijo za izdajo evropske odredbe o 
zaščiti, ne naprti finančnih stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 10

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 11

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8b) Ta direktiva vsebuje zaključeno 
število obveznosti oziroma prepovedi, ki 
morajo, če so bile uvedene v državi 
izdajateljici in vsebovane v evropski 
odredbi o zaščiti, biti priznane in se 
morajo izvajati v državi izvršiteljici ob 
upoštevanju omejitev iz te direktive. 
Pristojnemu organu države izvršiteljice ni 
treba vedno sprejeti enakega zaščitnega 
ukrepa, kot je bil sprejet v državi 
izdajateljici, in ima diskrecijsko pravico, 
da sprejme vsak ukrep, za katerega meni, 
da je v skladu z nacionalno zakonodajo 
ustrezen in primeren za zagotavljanje 
neprekinjene zaščite osebe glede na 
zaščitni ukrep, ki je bil sprejet v državi 
izdajateljici in kot je opisan v evropski 
odredbi o zaščiti.

Or. en

Predlog spremembe 12

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8c) Obveznosti oziroma prepovedi, na 
katere se ta direktiva nanaša, med drugim 
obsegajo ukrepe, ki omejujejo svobodo 
gibanja povzročitelja nevarnosti, če so ti 
uvedeni za varovanje zaščitene osebe, ter 
ukrepe, katerih cilj je omejitev osebnih 
stikov ali stikov na daljavo med zaščiteno 
osebo in povzročiteljem nevarnosti, na 
primer z določitvijo nekaterih pogojev 



PR\817530SL.doc 13/50 PE441.299v02-00

SL

glede stikov ali uvedbo omejitev glede 
vsebine komunikacije.

Or. en

Predlog spremembe 13

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 d (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 14

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 e (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(8e) Ko pristojni organ države izdajateljice 
prekliče evropsko odredbo o zaščiti, bi 
moral pristojni organ države izvršiteljice 
ustaviti ukrepe, ki jih je sprejel za 
izvajanje evropske odredbe o zaščiti, pri 
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čemer se razume, da lahko pristojni organ 
v državi izvršiteljici – samostojno, na 
lastno pobudo – sprejme kakršen koli 
zaščitni ukrep v skladu z nacionalno 
zakonodajo za zaščito zadevne osebe.

Or. en

Predlog spremembe 15

Osnutek direktive
Uvodna izjava 8 f (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 16

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10a) V okviru sodelovanja med organi 
pri varovanju zadevne osebe bi moral 
pristojni organ države izvršiteljice 
pristojnemu organu države izdajateljice 
nemudoma sporočiti vsako kršitev 
ukrepov, ki so bili sprejeti v državi 
izvršiteljici z namenom izvrševanja 
evropske odredbe o zaščiti. To sporočilo bi 
moralo pristojnemu organu države 
izdajateljice omogočiti, da se nemudoma 
odloči za ustrezen odziv v zvezi z zaščitnim 
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ukrepom, izrečenim zoper povzročitelja 
nevarnosti v njegovi državi. Takšen odziv 
lahko po potrebi vključuje ukrep za 
odvzem prostosti namesto prvotno 
sprejetega ukrepa, ki ni vključeval 
odvzema prostosti, na primer kot 
alternativo preventivnemu priporu ali kot 
posledico pogojne odložitve kazni. 
Razumljivo je, da takšna odločitev, ki ne 
pomeni nove uvedbe kazenske sankcije v 
zvezi z novim kaznivim dejanjem, ne 
posega v možnost države izvršiteljice, da v 
primeru kršitve ukrepov, sprejetih za 
izvrševanje evropske odredbe o zaščiti, 
kjer je primerno, naloži kazenske ali 
nekazenske sankcije.

Or. en

Predlog spremembe 17

Osnutek direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(10b) Države članice morajo nameniti 
posebno pozornost primerom, v katerih so 
vpleteni otroci, in morajo sprejeti ustrezne 
ukrepe, da bo otrokom zagotovljena 
pomoč, podpora in zaščita, pri čemer je 
treba v polni meri delovati v interesu 
otroka.

Or. en

Predlog spremembe 18

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12a) Ta direktiva, kadar se nanaša na 
kazenske zadeve, ne spreminja in ne 
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nadomešča instrumentov vzajemnega 
priznavanja v civilnih zadevah, kot je 
Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 o 
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah. Kadar odločba v zvezi z 
zaščitnim ukrepom spada tako na 
področje uporabe te direktive kot na 
področje uporabe Uredbe (ES) št. 
44/2001, zlasti glede nadomestila škode, bi 
bilo treba njeno priznanje in izvrševanje 
izvesti v skladu z določbami navedene 
uredbe.
1 UL L 12, 16.1.2001, str. 1-23. 

Or. en

Predlog spremembe 19

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12b) Podobno bi si bilo treba pri 
priznavanju in izvrševanju sodnih odločb 
za zaščito mladoletnih oseb, ki se 
sprejmejo v primeru starševske 
odgovornosti in spadajo na področje 
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 
o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v zakonskih 
sporih in sporih v zvezi s starševsko 
odgovornostjo1, prizadevati za skladnost s 
to uredbo.
1 UL L 338, 23.12.2003, str. 1

Or. en
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Predlog spremembe 20

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12c) Za priznavanje in izvrševanje drugih 
odločb za zaščito mladoletnih oseb, ki 
spadajo na področje uporabe Haaške 
konvencije iz leta 1996 o pristojnosti, 
pravu, ki se uporablja, priznavanju, 
uveljavljanju in sodelovanju glede 
starševske odgovornosti in ukrepov za 
varstvo otrok, bi se morala uporabljati ta 
konvencija.

Or. en

Predlog spremembe 21

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12d) Osebni podatki, ki se obdelujejo pri 
izvajanju te direktive, bi morali biti 
varovani v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2008/977/PNZ z dne 
27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah, in v skladu z načeli, 
določenimi v konvenciji Sveta Evrope z 
dne 28. januarja 1981 o varstvu 
posameznikov pri avtomatski obdelavi
osebnih podatkov, ki so jo ratificirale vse 
države članice,

Or. en
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Predlog spremembe 22

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 e (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12e) Ta direktiva mora spoštovati 
temeljne pravice in upoštevati načela, 
uveljavljena zlasti z Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah ter Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Zlasti mora 
zagotoviti popolno spoštovanje navedenih 
pravic in načel ter bi jo bilo treba ustrezno 
izvajati.

Or. en

Predlog spremembe 23

Osnutek direktive
Uvodna izjava 12 f (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(12f)Države članice se pri izvajanju te 
direktive spodbuja, da upoštevajo pravice 
in načela iz Konvencije o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk.

Or. en

Predlog spremembe 24

Osnutek direktive
Člen -1 (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen -1

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

Or. en

Predlog spremembe 25

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

1)"evropska odredba o zaščiti" je odločba, 
ki jo sprejme sodni ali enakovredni organ 
države članice v zvezi z zaščitnim ukrepom 
in na podlagi katere sodni ali enakovredni 
organ druge države članice v skladu z 
nacionalno zakonodajo sprejme ustrezne
ukrepe za neprekinjeno zaščito življenja, 
telesne in duševne celovitosti, svobode ali 
spolne nedotakljivosti osebe;

Or. en

Predlog spremembe 26

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 27

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3) "zaščitena oseba" pomeni osebo, katero
življenje, telesna in duševna celovitost, 
svoboda ali spolna nedotakljivost je 
zaščitena z zaščitnim ukrepom, sprejetim v 
državi izdajateljici;

3) "zaščitena oseba" pomeni fizično osebo 
– moškega, žensko ali otroka – katere
življenje, telesna in duševna celovitost, 
svoboda ali spolna nedotakljivost je 
zaščitena z zaščitnim ukrepom, sprejetim v 
državi izdajateljici;

Or. en

Predlog spremembe 28

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 29

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo pobude Predlog spremembe

6)"države izvršiteljica" pomeni državo 
članico, ki ji je bila posredovana evropska 
odredba o zaščiti, da bi to odredbo 
priznala;

(6)"država izvršiteljica" pomeni državo 
članico ali države članice, ki jim je bila 
posredovana evropska odredba o zaščiti, 
da bi to odredbo priznale;

Or. en

Predlog spremembe 30

Osnutek direktive
Člen 1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(7a) „pravosodni organ” pomeni sodnika, 
preiskovalnega sodnika ali javnega tožilca 
ali kakšen drug pravosodni organ.

Or. en

Predlog spremembe 31

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 32

Osnutek direktive
Člen 2 - odstavek 1 - točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) obveznost izogibanja zaščitenim 
osebam; ali

(d) prepoved ali ureditev stikov z zaščiteno 
osebo v vseh oblikah, tudi po telefonu, 
elektronski ali navadni pošti, faksu ali 
kako drugače;

Or. en

Predlog spremembe 33

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo pobude Predlog spremembe

(e) prepoved približevanja zaščiteni osebi 
na krajšo razdaljo od predpisane.

(e) prepoved ali ureditev približevanja 
zaščiteni osebi na krajšo razdaljo od 
predpisane; ali

Or. en

Predlog spremembe 34

Osnutek direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ea) vse druge obveznosti ali prepovedi, 
uvedene za zaščito žrtev.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 36

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 37

Osnutek direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

3. Generalni sekretariat Sveta omogoči
vsem državam članicam in Komisiji dostop 

3. Komisija da prejete informacije na 
voljo vsem državam članicam.
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do prejetih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 38

Osnutek direktive
Člen 4 a (novo) - odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 4a

Udeležba osrednjih organov

1. Vsaka država članica lahko imenuje 
osrednji organ ali, kadar tako določa njen 
pravni sistem, več osrednjih organov za 
pomoč pristojnim organom.
2. Država članica lahko, kadar je to 
potrebno zaradi sestave njenega 
pravosodnega sistema, sklene, da bo(do) 
njen(i) osrednji organ(i) odgovoren(-ni) 
za administrativni prenos in prejemanje 
evropskih odredb o zaščiti in za vso z 
njimi povezano uradno korespondenco. 
Zato lahko osrednji organ(i) države 
članice po potrebi sodeluje(jo) pri vsej 
komunikaciji, posvetovanjih, izmenjavi 
informacij, poizvedbah in uradnih 
obvestilih med pristojnimi organi.
3. Države članice, ki želijo izkoristiti 
možnosti iz tega člena, Komisiji pošljejo 
podatke o imenovanem osrednjem organu 
ali organih. Te navedbe so zavezujoče za
vse organe države izdajateljice.

Or. en
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Predlog spremembe 39

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 40

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

2. Zaščitena oseba ali njen zakoniti 
zastopnik, skrbnik ali varuh lahko vloži 
zahtevo za izdajo evropske odredbe o 
zaščiti bodisi pri pristojnemu organu 
države izdajateljice ali pristojnemu organu 
države izvršiteljice. Kadar je ena ali več 
držav izvršiteljic, pristojni organ države, 
kjer je bila zahteva vložena, o njej obvesti 
pristojne organe drugih držav izvršiteljic.

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

Predlog spremembe 41

Osnutek direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 42

Osnutek direktive
Člen 6 – točka (a)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) identiteto in državljanstvo zaščitene 
osebe ter identiteto in državljanstvo 
njenega zakonitega zastopnika, če je 
zaščitena oseba mladoletna ali je pravno 
nesposobna;

(a) identiteto in državljanstvo zaščitene 
osebe ter identiteto in državljanstvo 
njenega zakonitega zastopnika, skrbnika 
ali varuha, če je zaščitena oseba 
mladoletna ali pravno nesposobna;

Or. en
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Predlog spremembe 43

Osnutek direktive
Člen 6 – točka a a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(aa) datum, od katerega namerava 
zaščitena oseba prebivati v državi 
izvršiteljici, in obdobje oziroma obdobja 
bivanja v tej državi, če je to znano;

Or. en

Predlog spremembe 44

Osnutek direktive
Člen 6 - točka b

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 45

Osnutek direktive
Člen 6 – točka c a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ca) ime, naslov, telefonsko številko, 
številko faksa in elektronski naslov 
pristojnega organa ali organov države ali 
držav izvršiteljic;

Or. en
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Predlog spremembe 46

Osnutek direktive
Člen 6 – točka f

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

(f) obveznosti ali prepovedi na podlagi 
zaščitnega ukrepa, na katerem temelji 
evropska odredba o zaščiti, za 
povzročitelja nevarnosti, njihovo dolžino in
navedbo morebitne kazni ali sankcije v 
primeru kršitve obveznosti ali prepovedi;

Or. en

Predlog spremembe 47

Osnutek direktive
Člen 6 – točka g

Besedilo pobude Predlog spremembe

g) identiteto in državljanstvo povzročitelja 
nevarnosti ter njegove kontaktne podatke;

(g) identiteto in državljanstvo povzročitelja 
ali povzročiteljev nevarnosti ter njihove
kontaktne podatke;

Or. en

Predlog spremembe 48

Osnutek direktive
Člen 6 – točka i a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(ia) če je primerno, ime in kontaktne 
podatke odvetnikov, ki se ukvarjajo s 
primerom, in, če je primerno, obstoj 
pravice do brezplačnega pravnega 
svetovanja v državi izdajateljici, da bi 
zagotovili nepretrgano brezplačno pravno 
svetovanje in takojšnje ukrepanju v 
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primeru kršitve evropske odredbe o 
zaščiti.

Or. en

Predlog spremembe 49

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 50

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 51

Osnutek direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 52

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

(a)ob prejemu evropske odredbe o zaščiti, 
posredovane v skladu s členom 7, 
nemudoma prizna navedeno odredbo in 
sprejme vse ustrezne ukrepe, ki bi 
zagotavljali enako raven zaščite po 
njegovi nacionalni zakonodaji v podobnem 
primeru, da se zagotovi zaščita zaščitene 
osebe, razen če odloči, da bo uveljavljal 
enega od razlogov za nepriznavanje iz 
člena 9;

Or. en
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Predlog spremembe 53

Osnutek direktive
Člen 8 - odstavek 1 - točka b

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

(b) po potrebi obvesti povzročitelja 
nevarnosti o vseh ukrepih, sprejetih v 
državi izvršiteljici, in o pravnih posledicah 
kršitve navedenih zaščitnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 54

Osnutek direktive
Člen 8 - odstavek 1 - točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) nemudoma obvesti pristojni organ v 
državi izdajateljici in pristojni organ v 
državi nadzornici, če ne gre za isti organ, o 
vsaki kršitvi zaščitnega ukrepa, ki je temelj 
evropske odredbe o zaščiti in je v njej 
opisan. Za obvestilo se uporabi standardni 
obrazec iz Priloge II.

(d) nemudoma obvesti pristojni organ v 
državi izdajateljici in pristojni organ v 
državi nadzornici, če ne gre za isti organ, 
in pristojni organ druge ali drugih držav 
izvršiteljic, če je teh več, o vsaki kršitvi 
zaščitnega ukrepa, ki je temelj evropske 
odredbe o zaščiti in je v njej opisan. Za 
obvestilo se uporabi standardni obrazec iz 
Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 55

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 56

Osnutek direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(2a) Če pristojni organ države izvršiteljice 
meni, da so informacije, posredovane z 
evropsko odredbo o zaščiti v skladu s 
členom 6, nepopolne, o tem na poljuben 
način, ki ohrani pisni zapis, nemudoma 
obvesti organ, ki je odredbo izdal, in 
določi rok, v katerem mora ta organ 
zagotoviti manjkajoče informacije.

Or. en

Predlog spremembe 57

Osnutek direktive
Člen 8 a (novo) - odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 8a

Preprečevanje, informacijske kampanje in 
usposabljanje

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

Or. en

Predlog spremembe 58

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske različice).

Or. en

Predlog spremembe 59

Osnutek direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo pobude Predlog spremembe

(c) zaščita izhaja iz izvršbe kazni ali 
ukrepa, za katero velja amnestija v skladu 
s pravom države izvršiteljice in se nanaša 
na dejanje, ki v skladu s tem pravom sodi 
v njeno pristojnost;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 60

Osnutek direktive
Člen 9 - odstavek 1 - točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) po pravu države izvršiteljice je 
povzročitelju nevarnosti podeljena 
imuniteta, kar onemogoča sprejem 
zaščitnih ukrepov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 61

Osnutek direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 9a
Merodajno pravo in pristojnosti države 
izvršiteljice
1. Država izvršiteljica je po posvetovanju z 
državo izdajateljico in po priznanju 
evropske odredbe o zaščiti pristojna za 
sprejetje in izvajanje ukrepov na svojem 
ozemlju.  Zakonodaja države izvršiteljice 
se uporablja za sprejetje in izvajanje 
odločitve iz člena 8(1), vključno s pravili o 
pravnih sredstvih zoper odločitve, sprejete 
v državi izvršiteljici v zvezi z evropsko 
odredbo o zaščiti.
2. V primeru kršitve enega ali več 
ukrepov, ki jih je sprejela država 
izvršiteljica po priznanju evropske 
odredbe o zaščiti, je pristojni organ države 
izvršiteljice v skladu z odstavkom 1 
pristojen, da:
a) izreče kazenske sankcije in sprejme 
druge ukrepe zaradi kršitve omenjenih 
ukrepov, če se ta šteje za kaznivo dejanje 
po zakonodaji države izvršiteljice;
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b) sprejme kakršno koli nekazensko 
odločbo v zvezi s kršitvijo;
c) sprejme vsak nujen in začasen ukrep, 
da zaustavi kršitev, po potrebi dokler 
država izdajateljica ne sprejme naslednje 
odločitve.
3. Kadar pristojni organ države 
izdajateljice ne želi priznati evropske 
odredbe o zaščiti zaradi enega izmed 
razlogov, navedenih v členu 9(2)(a) in (b), 
zaščiteno osebo obvesti o možnosti za 
zahtevo za sprejetje zaščitnega ukrepa v 
skladu z njegovo nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 62

Osnutek direktive
Člen 9 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 9b
Uradno obvestilo v primeru kršitve
Pristojni organ države izvršiteljice uradno 
obvesti pristojni organ države izdajateljice 
in države nadzornice o vsaki kršitvi 
ukrepa ali ukrepov, sprejetih na podlagi 
evropske odredbe o zaščiti. Za obvestilo se 
uporabi standardni obrazec iz Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 63

Osnutek direktive
Člen 10 – naslov

Besedilo pobude Predlog spremembe

Naknadne odločitve v državi izdajateljici Pristojnost države izdajateljice

Or. en
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Predlog spremembe 64

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Pristojni organ države izdajateljice je 
pristojen za vse naknadne odločitve v zvezi 
z Evropsko odredbo o zaščiti. Te 
naknadne odločitve vključujejo zlasti:

1. Pristojni organ države izdajateljice ima 
izključno pristojnost pri sprejemanju 
odločitev o:

Or. en

Predlog spremembe 65

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo pobude Predlog spremembe

(a) podaljšanje, pregled in odpravo 
zaščitnega ukrepa;

(a) podaljšanju, pregledu, spremembi, 
preklicu in odpravi zaščitnega ukrepa in 
posledično evropske odredbe o zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 66

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(aa) izreku ukrepa odvzema prostosti 
zaradi preklica zaščitnega ukrepa, če je bil 
zaščitni ukrep uporabljen na podlagi 
sodbe iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2008/947/PNZ ali na podlagi odločbe o 
nadzornih ukrepih iz člena 4 Okvirnega 
sklepa Sveta 2009/829/PNZ.
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Or. en

Predlog spremembe 67

Osnutek direktive
Člen 10 - odstavek 1 - točka b

Besedilo pobude Predlog spremembe

(b) spremembo zaščitnega ukrepa; črtano

Or. en

Predlog spremembe 68

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo pobude Predlog spremembe

(c) izdajo naloga za prijetje ali katere koli 
druge izvršljive sodne odločbe z enakim 
učinkom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 69

Osnutek direktive
Člen 10 - odstavek 1 - točka d

Besedilo pobude Predlog spremembe

(d) začetek novega kazenskega postopka 
proti povzročitelju nevarnosti.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 70

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

3. Kadar je sodba iz člena 2 Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/947/PNZ ali odločitev o 
nadzornih ukrepih iz člena 4 Okvirnega 
sklepa Sveta 2009/829/PNZ že prenesena v 
drugo državo članico ali se tja prenese po 
izdaji evropske odredbe o zaščiti, se 
sprejmejo naknadne odločitve v skladu z 
zadevnimi določbami teh okvirnih sklepov.

Or. en

Predlog spremembe 71

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3a. Pristojni organ države izdajateljice 
nemudoma obvesti pristojni organ države 
izvršiteljice o vseh odločitvah, sprejetih v 
skladu z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 72

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3b. Če je pristojni organ države 
izdajateljice preklical ali odpravil 
evropsko odredbo o zaščiti v skladu s 
členom 1(a), pristojni organ države 
izvršiteljice preneha izvajati ukrepe, 
sprejete v skladu s členom 8(1), takoj ko 
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ga o tem ustrezno obvesti pristojni organ 
države izdajateljice.

Or. en

Predlog spremembe 73

Osnutek direktive
Člen 10 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

3c. Če je pristojni organ države 
izdajateljice spremenil evropsko odredbo o 
zaščiti v skladu z odstavkom 1(a), pristojni 
organ države izvršiteljice, kakor je 
ustrezno:

Or. en

Predlog spremembe 74

Osnutek direktive
Člen 10 - odstavek 3c (novo) - točka a (novo)

Besedilo pobude: Predlog spremembe

(a) spremeni ukrepe, sprejete na podlagi 
evropske odredbe o zaščiti, v skladu s 
členom 8;

Or. en

Predlog spremembe 75

Osnutek direktive
Člen 10 - odstavek 3 c (novo) - točka b (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

(b) zavrne izvajanje spremenjene 
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obveznosti ali prepovedi, če ta ni uvrščena 
med obveznosti ali prepovedi iz člena 4 ali 
če so informacije iz člena 6, posredovane 
z evropsko odredbo o zaščiti, nepopolne in 
niso bile dopolnjene v roku, ki ga je  
pristojni organ države izvršiteljice določil 
v skladu s členom 8(2a).

Or. en

Predlog spremembe 76

Osnutek direktive
Člen 11  

Besedilo pobude Predlog spremembe

Razlogi za preklic priznanja Evropske 
odredbe o zaščiti

Razlogi za prenehanje izvajanja ukrepov, 
sprejetih na podlagi evropske odredbe o 

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

1. Pristojni organ države izvršiteljice lahko 
preneha izvajati ukrepe, ki so bili sprejeti 
pri izvrševanju evropske odredbe o zaščiti:

(a) kadar obstaja dovolj nespornih in 
jasnih dokazov, da zaščitena oseba ne 
prebiva ali se zadržuje na ozemlju države 
izvršiteljice ali da je dokončno zapustila to 
ozemlje;
(b) kadar se v skladu z nacionalno 
zakonodajo izteče najdaljši možni rok 
trajanja ukrepov, sprejetih pri izvrševanju 
evropske odredbe o zaščiti;
(c) v primerih iz člena 10(6)(b);
(d) če je sodba iz člena 2 Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/947/PNZ ali odločitev o 
nadzornih ukrepih iz člena 4 Okvirnega 
sklepa Sveta 2009/829/PNZ po priznanju 
evropske odredbe o zaščiti prenesena v 
državo izvršiteljico.
2. Pristojni organ države izvršiteljice 
nemudoma obvesti pristojni organi države 
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izdajateljice in zaščiteno osebo o takšni
odločitvi.
3. Pred prenehanjem izvajanja ukrepov v 
skladu z odstavkom 1(b) lahko pristojni 
organ države izvršiteljice pozove pristojni 
organ države izdajateljice, da zagotovi 
informacije o tem, ali je zaščita, ki se 
izvaja na podlagi evropske odredbe o 
zaščiti, še vedno potrebna glede na 
okoliščine primera. Pristojni organ države 
izdajateljice se na takšen poziv nemudoma 
odzove.

Or. en

Predlog spremembe 77

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Evropska odredba o zaščiti se 
nemudoma prizna.

1. Evropska odredba o zaščiti se izvrši v 
roku 20 dni.

Or. en

Predlog spremembe 78

Osnutek direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Pristojni organ države izvršiteljice 
nemudoma odloči o sprejemu ukrepov v 
okviru nacionalnega prava v zvezi s 
priznanjem evropske odredbe o zaščiti v 
skladu s členom 8.

2. Glede na značaj potrebne zaščite se 
zagotovi, da je evropska odredba o zaščiti 
izdana po hitrem postopku na nacionalni 
ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 79

Osnutek direktive
Člen 13

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 13 črtano
Pravo, ki se uporablja

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

Or. en

Predlog spremembe 80

Osnutek direktive
Člen 14  

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 14 črtano
Obveznosti zadevnih organov

1. Če pristojni organ države izdajateljice 
na podlagi člena 10(1)(b) spremeni 
zaščitni ukrep, na katerem temelji 
evropska odredba o zaščiti, o takšni 
spremembi nemudoma obvesti pristojni 
organ države izvršiteljice.
Po potrebi pristojni organ države 
izvršiteljice sprejme potrebne ukrepe za 
uveljavitev spremenjenega zaščitnega 
ukrepa, če bi bili ti ukrepi v podobnem 
primeru na voljo tudi po nacionalnem 
pravu, obenem pa obvesti pristojni organ 
države izdajateljice, zaščiteno osebo in po 
potrebi povzročitelja nevarnosti, če se 
nahaja na ozemlju države izvršiteljice.
2. Pristojni organ države izdajateljice 
nemudoma obvesti pristojni organ države 
izvršiteljice in zaščiteno osebo o izteku ali 
preklicu zaščitnega ukrepa, na katerem 
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temelji evropska odredba o zaščiti, ki je 
bila izdana v državi izdajateljici, in 
posledično o preklicu odredbe.

Or. en

Predlog spremembe 81

Osnutek direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo pobude Predlog spremembe

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

1. Pristojni organ države izdajateljice 
prevede evropsko odredbo o zaščiti v 
uradni jezik ali enega od uradnih jezikov 
države ali držav izvršiteljic.

Or. en

Predlog spremembe 82

Osnutek direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

1a. Pristojni organ države izvršiteljice po 
potrebi prevede obrazec iz člena 9b v 
uradni jezik ali enega od uradnih jezikov 
države izdajateljice.

Or. en

Predlog spremembe 83

Osnutek direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

Vsaka država članica lahko ob sprejetju te 2. Vsaka država članica lahko bodisi ob 
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direktive ali pozneje v izjavi, deponirani 
pri generalnem sekretariatu Sveta, izjavi, 
da bo sprejemala prevode v enega ali več 
drugih uradnih jezikov institucij Evropske 
unije.

sprejetju te direktive bodisi pozneje v 
izjavi, deponirani pri Komisiji, zapiše, da 
bo sprejela prevod(e) v enega ali več 
drugih uradnih jezikov institucij Unije.

Or. en

Predlog spremembe 84

Osnutek direktive
Člen 18 a (novo) 

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 18a
Vloga drugih aktov
1. Ta direktiva ne vpliva na uporabo 
Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o 
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadeva in Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 
o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v zakonskih 
sporih in sporih v zvezi s starševsko 
odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1347/2000 ter na uporabo Haaške 
konvencije iz leta 1996 o pristojnosti, 
pravu, ki se uporablja, priznavanju, 
izvršitvi in sodelovanju na področju 
starševske odgovornosti in ukrepov za 
zaščito otrok ali uporabo Haaške 
konvencije iz leta 1980 o civilnopravnih 
vidikih mednarodne ugrabitve otrok.
2. Ta direktiva ne vpliva na uporabo 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/947/PNZ in 
Okvirnega sklepa Sveta 2009/829/PNZ.

Or. en
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Predlog spremembe 85

Osnutek direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za uskladitev z določbami te 
direktive, do ....

1. Države članice sprejmejo zakone, 
predpise in upravne določbe, potrebne za 
uskladitev s to direktivo do … O tem takoj 
obvestijo Komisijo. Države članice se v 
sprejetih predpisih sklicujejo na to 
direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob 
njihovi uradni objavi. Način sklicevanja 
določijo države članice.

Or. en

Predlog spremembe 86

Osnutek direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo pobude Predlog spremembe

2. Države članice posredujejo 
generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji
besedilo določb, ki v njihove nacionalne 
zakonodaje prenašajo obveznosti, ki jim 
jih nalaga ta direktiva.

2. Države članice posredujejo Komisiji 
besedilo temeljnih določb nacionalne 
zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, 
ki ga ureja ta direktiva.

Or. en
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Predlog spremembe 87

Osnutek direktive
Člen 19 a (novo)

Besedilo pobude Predlog spremembe

Člen 19a

Zbiranje podatkov

1.  Države članice zberejo podatke o 
evropskih odredbah o zaščiti, zlasti 
podatke o številu zaprošenih, izdanih in 
izvršenih odredb. Zberejo tudi podatke o 
kršitvah sprejetih zaščitnih ukrepov in o 
vrstah kaznivih dejanj, kot so družinsko 
nasilje, prisilne poroke, pohabljanje 
ženskih spolnih organov, zločini iz časti, 
zalezovanje in nadlegovanje in druge 
oblike nasilja zaradi spola. Nadalje 
zberejo podatke o žrtvah terorizma in 
organiziranega kriminala. Vsi podatki so 
razvrščeni glede na spol.
2. Države članice Komisiji in Evropskemu 
parlamentu posredujejo podatke, ki so bili 
zbrani na podlagi evropskih odredb o 
zaščiti.

Or. en

Predlog spremembe 88

Osnutek direktive
Člen 20

Besedilo pobude Predlog spremembe

Pregled Pregled
1. Komisija do XXXX na podlagi 
informacij, ki jih v skladu s členom 19(2) 
prejme od držav članic, pripravi poročilo.

Komisija do […] Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o uporabi te 
direktive. Poročilu se po potrebi priložijo 
zakonodajni predlogi.

2. Svet na podlagi tega poročila oceni:
(a) v kolikšnem obsegu so države članice 
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sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s to 
direktivo, in 
(b) uporabo te direktive.
3. Poročilu se po potrebi priložijo 
zakonodajni predlogi.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Predlog za direktivo o evropski odredbi o zaščiti, ki ga je predložilo dvanajst držav članic, je 
pobuda, namenjena preprečevanju kaznivih dejanj. Tudi če so države članice izdale odredbe o 
zaščiti žrtev, se njihovo izvrševanje konča na njihovih mejah. Žrtve morda medtem odidejo v 
drugo državo članico, med drugim tudi za to, da bi ubežale zločinu. Ker se gibajo na tak 
način, so brez zaščite, kadar sodelovanje med sodnimi oblasti in organi kazenskega pregona 
ne zagotavlja hitrega in učinkovitega mehanizma zgodnjega opozarjanja in preprečevanja po 
vsej Evropi. Iz želje po oblikovanju mehanizma sodelovanja v skladu s temi smernicah je 
nastala ta pobuda. Ukrepi, ki jih sprejemajo države članice, kažejo, da je mogoče, kadar je 
identiteta napadalca znana, kazniva dejanja preprečiti na evropski ravni. 

Okvirni sklep Sveta z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku in 
Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj 
temeljita na priporočilu Sveta Evrope z dne 28. junija 2005 o položaju žrtve v kazenski 
zakonodaji in postopkih,vendar pa ne zajemata preprečevanja kaznivih dejanj, za kar gre v tej 
direktivi. 

V stockholmskem programu in z njim povezanem akcijskem načrtu je poudarjeno, da je treba 
rešiti vprašanje položaja žrtev, se boriti proti nasilju in olajšati dostop do pravnega varstva v
evropskem pravosodnem prostoru, zlasti v čezmejnih postopkih (stockholmski program, točka 
3.4.1). V sporočilu o akcijskem načrtu izvajanja stockholmskega programa 
(KOM(2010)0171) 1 je izpostavljeno, da je treba preučiti razlike pri jamstvih, ki so jih deležne 
žrtve kaznivih dejanj, ter jih zmanjšati, da bi okrepili zaščito z vsemi možnimi sredstvi. Ob 
tem je prav tako predlagano sprejetje zakonodajnega predloga o obsežnem instrumentu zaščite 
žrtev in akcijskega načrta o praktičnih ukrepih, med njimi oblikovanje evropske odredbe o 
zaščiti.

V skladu s postopki, ki izhajajo iz uporabe Lizbonske pogodbe, člen 51 poslovnika 
Parlamenta dopušča oblikovanje poročil na horizontalni osnovi. To poročilo je črpalo tudi iz 
razprav, ki so potekale v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
ter Odboru za pravice žensk in enakost spolov, in je plod sodelovanja med obema 
poročevalcema. 

Evropski svet je svoj prvi predlog direktive o evropski odredbi o zaščiti žrtev predstavil 5. 
januarja 2005. Od takrat je Svet predlog večkrat spremenil in revidiral. Velik del vsebine in 
sestave pravne osnove predloga Sveta temelji na vprašalniku, na katerega je oktobra 2009 
odgovorilo dvajset držav članic EU. 

To poročilo in predlagane spremembe obeh poročevalcev temeljijo za različici Sveta z dne 22. 
januarja.

Svet opredeljuje zaščito žrtev kot aktiviranje ustreznih mehanizmov za preprečevanje 
ponavljajočih se kaznivih dejanj ali drugih, morda celo bolj resnih kaznivih dejanj, ki jih 
zagreši ista oseba nad isto žrtvijo. Ti zaščitni ukrepi se izvajajo le na ozemlju, na katerem jih 
je pravosodni organ sprejel. Svet pa želi sedaj oblikovati mehanizem, s katerim bi te zaščitne 
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ukrepe razširili na druge države članice. Z drugimi besedami se želi izogniti primerom, ko bi 
morala žrtev znova začeti celotni sodni postopek, da bi bila deležna zaščitnih ukrepov ob 
selitvi v drugo državo članico.  

Stališče poročevalcev

Poročevalca se na splošno strinjata s predlogom Sveta. Ob upoštevanju stockholmskega 
akcijskega načrta, pobude Evropske unije za ohranjanje in razvoj območja svobode, varnosti 
in pravice, ki jo je Evropski svet potrdil na svojem srečanju 10. in 11. decembra, je ta 
direktiva prva izmed številnih prihodnjih pobud, ki naj bi dosegle omenjene cilje. Žrtve 
nasilja se mora zaščititi pred storilci kaznivih dejanj ne le v njihovi državi, temveč po vsej 
Evropski uniji. Iz tega razloga poročevalca podpirata splošni koncept odredbe o zaščiti.

Področje uporabe te pobude je namenoma široko. Čeprav večina veljavnih odredb o zaščiti 
varuje ženske, ki so žrtve spolnega nasilja, pa so namenjene vsem osebam, torej otrokom in 
odraslim, ne glede na njihov spol, ki bile žrtve napadalca, katerega identiteta je znana. V zvezi 
s tem stockholmski program navaja, da morajo biti posebne pomoči in pravne zaščite deležne 
žrtve kaznivih dejanj, med njimi terorizma, ki so najbolj ranljive in ki so še posebej 
izpostavljene, kot so žrtve ponavljajočega se nasilja v tesnem razmerju, žrtve nasilja zaradi 
spola, ali osebe, ki so žrtve drugih vrst kaznivih dejanja v državi članici, katere nimajo 
državljanstva in v njej nimajo prebivališča. Evropska odredba o zaščiti bi se zato morala 
uporabljati za vse žrtve kaznivih dejanj, kot so žrtve trgovine z ljudmi, pohabljanja ženskih 
spolnih organov, prisilnih porok, zločinov iz časti in incesta, priče in žrtve terorizma ter 
organiziranega kriminala, ne glede na njihovo starost ali spol, kadar je napadalec znan. Če je 
žrtev za izdajo odredbe premlada, potrebuje pomoč in privolitev skrbnika ali zakonitega 
zastopnika. 

Spremembe, ki so predlagane k direktivi, njeno besedilo izpopolnjujejo, saj: 

- izboljšujejo predpise glede preklica evropske odredbe o zaščiti,
-zagotavljajo neprekinjeno pravno zaščito,
-omejujejo razloge za nepriznavanje evropske odredbe o zaščiti ali njeno zavrnitev, 
- predpisujejo 20 – dnevni rok za izvršitev odredbe,
- razjasnjujejo položaj žrtve, ki se preseli iz ene države članice v drugo.

Poročevalca se zavedata zapletenosti pobude in izzivov, s katerimi se bo morda soočala 
direktiva.  Treba je rešiti vprašanje, ki pojavlja zaradi razlik med pravosodnimi sistemi držav 
članic in njihovimi postopki, ki so lahko kazenski, civilni ali upravni.

Poročevalca želita zagotoviti največjo možno zaščito za žrtve, med drugim tudi z 
zagotavljanjem potrebne pravne varnosti. Žrtvam bi bilo treba zagotoviti jasne postopke in jih 
ves čas seznanjati z ukrepi, ki so na voljo v državi izdajateljici in v državi, kamor se 
nameravajo preseliti oziroma so se že preselile. Poleg tega bi morali biti razlogi za zavrnitev 
odredbe karseda omejeni, žrtev pa bi morala prejeti jasne informacije o razlogih za zavrnitev. 

Nadalje zaščita žrtev ne pomeni le fizične zaščite. Pri varovanju žrtve je treba zaščititi tudi 
njeno dostojanstvo. Kot določa okvirni sklep Sveta o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter varstvu žrtev, ki razveljavlja Okvirni sklep 2002/629/PNZ, mora vsako 
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ukrepanje Unije na tem področju spoštovati temeljne pravice in upoštevati načela, 
uveljavljena zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina EU) ter Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), še zlasti človekovo 
dostojanstvo. Prav tako je rečeno, da bi morala biti vsaka odločba, ki namenjena pomoči 
žrtvam pri konkretnem uveljavljanju njihovih pravic v kazenskem postopku, kot so ukrepi 
pomoči, psihološka pomoč in pravno svetovanje, položaj žrtev okrepiti in bolj prispevati k 
spoštovanju njihovega dostojanstva. Poročevalca menita, da je nujno zagotoviti zaščito žrtev, 
ki bi jim povrnila dostojanstvo in spoštovanje, kadar se odločijo za selitev v drugo državo ali 
ko v drugi državi članici že bivajo.  

Direktiva ščiti osebe, ki so bile žrtve ravnanja ene osebe. Primeri pa kažejo, da žrtvi pogosto 
grozi ali škoduje več oseb. Če se sodno preganja skupino oseb in so bili uvedeni zaščitni 
ukrepi, mora evropska odredba o zaščiti, če je bila izdana, zajemati tudi zaščito pred nasiljem 
več oseb.

V pobudi skupine držav članic ni predvidena moralna podpora, ki bi morala biti vsebovana v 
direktivi. Žrtve, ki so zaradi nasilja utrpele moralno škodo, morajo imeti na voljo ustrezne 
informacije in pomoč, da si bodo lahko ustvarile novo življenje, pri čemer jih bodo še naprej 
varovali uvedeni zaščitni ukrepi, omenjeno pa jim je treba zagotoviti, že preden se odločijo za 
selitev v drugo državo članico. Pomoč jim je treba zagotavljati v celotnem procesu. 

Poročilo je delo dveh poročevalcev, ki sta skušala zagotoviti, da bo postala evropska odredba 
o zaščiti trdno orodje, ki bo nudilo varno zatočišče žrtvam nasilja prek meja v vseh državah 
članicah.


