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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu dėl reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo 
civilinėse bylose siekiama pripažinti apsaugos priemones, kurių prašo nukentėjusieji nuo 
smurto šalyse, kuriose tokių priemonių suteikimas priklauso civilinei arba administracinei 
jurisdikcijai. Šio pasiūlymo dėl reglamento pradžia – direktyvos dėl Europos apsaugos orderio 
projektas, kurį tuomet Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos iniciatyva, 2010 m. sausio mėn. 
pateikė 12 valstybių narių.
Pirminės formos Ispanijos iniciatyva apėmė visą įvairiose valstybėse narėse esamų apsaugos 
priemonių spektrą, nepriklausomai nuo to, kokio pobūdžio institucijose jos buvo skiriamos. 
Visos esamos apsaugos priemonės Europos Sąjungoje turi tą patį tikslą: užkirsti kelią padaryti 
nusikaltimą ar jį pakartoti. Taigi, įtraukiant mechanizmą, skirtą kilmės valstybės išduoto 
orderio pripažinimui ir pritaikymui, Ispanijos iniciatyva originaliu ir praktišku būdu buvo 
įvestas vienas veiksmingas mechanizmas, leidžiantis aukoms judėti ES viduje išlaikant tokį 
pat saugumą, kokį turėjo kilmės šalyje.

Pranešėja mano, kad pirmiau minėta direktyva galėjo būti taikoma ne tik toms šalims, kuriose 
apsaugos orderius išduoda baudžiamieji teismai, bet ir toms, kuriose dėl jų sprendžia civiliniai 
ir administraciniai teismai. Mechanizmas, kuris buvo iš pradžių siūlomas direktyvoje, numatė 
paprastą ir veiksmingą priemonę, leidžiančią užtikrinti abipusio pripažinimo atsargumo 
priemones, apsieinant be šio reglamento. Sunkios derybos su valstybėmis narėmis, kuriose 
aukų apsauga yra civilinės ar administracinės jurisdikcijos klausimas, privertė apriboti 
direktyvos taikymo sritį. Šis reglamentas yra atsakas į spaudimą iš šių valstybių narių, 
prašančių sukurti veikiantį pripažinimo mechanizmą šalims, kuriose aukų apsauga yra 
nagrinėjama pagal civilinę ar administracinę teisę.
Todėl pranešėja mano, kad pagal esamą situaciją, reglamentas, kuriuo leidžiama valstybei 
narei pripažinti ir įgyvendinti apsaugos orderį, išduotą kitoje valstybėje narėje, tik pateikus 
pažymą, supaprastina apsaugos orderio vykdymą, net jei tai taikoma tik tam tikrose ES 
valstybėse narėse.
Bendras šių dviejų priemonių (baudžiamosios ir civilinės) taikymas leidžia asmenims, 
kuriems buvo suteiktas apsaugos orderis laisvai ir saugiai judėti ES viduje, kaip numatyta 
Europos Sąjungos Sutarties 3 straipsnyje.

Šioje nuomonėje, pranešėja stengėsi suderinti šias dvi priemonės, kad jos papildytų viena kitą, 
taptų sudėtinėmis visos apsaugos sistemos, kuri galioja Europoje smurto bylose, kai 
agresorius yra žinomas, dalimis. Norint tai pasiekti, buvo pakoreguota terminologija ir 
sustiprintos garantijos, susijusios su pagarba pagrindinėms tiek saugomo asmens, tiek pavojų 
keliančio asmens teisėms. Šios garantijos jau buvo sustiprintos užbaigiant apsaugos orderio 
automatinį pripažinimą, savaime suprantamu dalyku laikant tai, kad kompetentingos 
institucijos turi perduoti informaciją apie pažymos išdavimą, taip sukurdamos automatinio 
perdavimo sistemą. Tikimasi, kad tai suteiks didesnę apsaugą potencialioms aukoms, 
supaprastins joms administracinę procedūrą ir užtikrins, kad jos būtų apsaugotos kur 
bekeliautų.

Galiausiai, pranešėja nori pabrėžti, kad jos nuomone, svarbu rinkti statistinius duomenis, be 
kurių mes negalėsime susidaryti vaizdo apie šio pobūdžio smurtą Europoje.
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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingus Teisės reikalų 
komitetą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, taip pat sudaryti sąlygas 
įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, visų 
pirma taikydama teisminių ir neteisminių 
sprendimų tarpusavio pripažinimo 
civilinėse bylose principą. Siekdama 
palaipsniui sukurti tokią erdvę, Sąjunga, be 
kita ko, turėtų priimti su teisminiu 
bendradarbiavimu civilinėse bylose 
susijusias priemones, ypač kai jos būtinos 
tinkamam vidaus rinkos veikimui 
užtikrinti.

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir
teisingumo erdvę, taip pat sudaryti sąlygas 
įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, visų 
pirma taikydama teisminių ir neteisminių 
sprendimų tarpusavio pripažinimo 
civilinėse bylose principą. Siekdama 
palaipsniui sukurti tokią erdvę, Sąjunga, be 
kita ko, turėtų priimti su teisminiu 
bendradarbiavimu civilinėse bylose 
susijusias priemones, ypač kai jos būtinos 
tinkamam vidaus rinkos veikimui ir 
visiškam Sąjungos piliečių teisės laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje įgyvendinimui užtikrinti .

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal Europos Vadovų Tarybos 
2009 m. gruodžio 10–11 d. posėdyje 
patvirtintą Stokholmo programą ir 
Komisijos veiksmų planą, pagal kurį ši 
programa įgyvendinama, tarpusavio 
pripažinimas galėtų būti taikomas visų 
pobūdžių teismų sprendimams ir 
nuosprendžiams, kurie priklausomai nuo 
konkrečios teisinės sistemos galėtų būti 
priimami pagal baudžiamąją arba 
administracinę teiseną. Pagal programą 
Komisija ir valstybės narės taip pat 
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raginamos išnagrinėti galimybes 
patobulinti aukų apsaugos teisės aktus ir 
praktinės paramos priemones. Joje taip 
pat pabrėžiama, kad nusikaltimų aukoms 
gali būti pasiūlytos specialios apsaugos 
priemonės, kurios turėtų būti taikomos 
visoje Sąjungoje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 2011 m. birželio 10 d. rezoliucijoje 
dėl nusikaltimų aukų teisių užtikrinimo ir 
apsaugos, ypač baudžiamosiose bylose, 
gerinimo veiksmų plano Taryba nurodė, 
jog tam, kad būtų pagerintas nusikaltimų 
aukų teisių užtikrinimas ir apsauga, 
veiksmų turėtų būti imamasi Europos 
Sąjungos lygiu, ir paragino Komisiją 
pateikti atitinkamų su tuo susijusių 
pasiūlymų. Šioje srityje reikėtų sukurti 
mechanizmą, kuriuo būtų užtikrintas 
valstybių narių teismo sprendimų dėl 
aukų apsaugos priemonių tarpusavio 
pripažinimas. Remiantis rezoliucija, šis 
reglamentas, susijęs su abipusio 
pripažinimo civilinėse bylose apsaugos 
priemonėmis, turi papildyti 
baudžiamosiose bylose paskirtų apsaugos 
priemonių tarpusavio pripažinimo 
mechanizmą, numatytą 2011 m. gruodžio 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2011/99/ES dėl Europos 
apsaugos orderio.
____________
1 OL L 338, 2011 12 21, p. 2.

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad šis reglamentas priklauso teisės aktų paketui, kuriuo siekiama 
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sustiprinti visų aukų apsaugą ir kuriuo papildomas baudžiamosiose bylose paskirtų apsaugos 
priemonių tarpusavio pripažinimo mechanizmas, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvoje dėl Europos apsaugos orderio. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Apsaugos priemones reglamentuojančių 
nacionalinių taisyklių skirtumai trukdo
vidaus rinkai veikti patikimai. Nuostatos, 
kuriomis siekiama užtikrinti greitą ir 
paprastą šio reglamento privalančių laikytis 
valstybių narių apsaugos priemonių 
pripažinimą, o prireikus ir vykdymą, yra 
itin svarbios, kad suteikta apsauga būtų 
išsaugoma, kai asmuo keliauja ar persikelia 
į kitą valstybę narę. 

(3) Apsaugos priemones reglamentuojančių 
nacionalinių taisyklių skirtumai trukdo
vienodam požiūriui į asmenis, kuriems 
gresia smurtas ir priekabiavimas. 
Nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti 
greitą ir paprastą šio reglamento 
privalančių laikytis valstybių narių 
apsaugos priemonių pripažinimą, o 
prireikus ir vykdymą, yra itin svarbios, kad 
suteikta apsauga būtų išsaugoma, kai 
asmuo keliauja ar persikelia į kitą valstybę 
narę. Šiomis nuostatomis taip pat turėtų 
būti užtikrinama, kad Europos Sąjungos 
piliečiams teisėtai naudojantis savo teise 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje pagal Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 2 dalį ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 
1  dalį nebūtų prarandama jų apsauga.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, paskirtoms civilinėse bylose, 
nepaisant institucijos pobūdžio – tai gali 
būti teismas, administracinė ar bet kuri kita 
institucija.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Abipusis pasitikėjimas teisingumo 
vykdymu Sąjungoje ir siekis užtikrinti ir 
palengvinti laisvą asmenų judėjimą 
Sąjungoje pagrindžia apsaugos priemonių 
pripažinimo ir (arba) vykdymo be jokių 
tarpinių formalumų procedūras. Todėl 
pripažinimo ir, jei reikia, vykdymo tikslais 
vienoje valstybėje narėje paskirtos 
apsaugos priemonės turėtų būti 
traktuojamos taip, tarsi jos būtų paskirtos 
valstybėje narėje, kurioje prašoma jas 
pripažinti ir (arba) vykdyti. Tuo tikslu 
pagal šį reglamentą turėtų būti pradėtas 
naudoti vienodas ES pažymos, kurią 
saugomam asmeniui paprašius išduos 
kilmės valstybė narė, modelis. Kad nebūtų 
pažeidžiamas subsidiarumo principas, šia 
pažyma neturėtų būti pakeičiama 
valstybių narių vidaus procedūra.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Tarpinės procedūros turėtų būti 
naikinamos nustatant saugiklius, kuriais 
visų pirma siekiama užtikrinti visapusišką 
pagarbą teisei į gynybą ir teisei į teisingą 
bylos nagrinėjimą, kaip tai įtvirtinta 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje 
ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
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chartijos 47 straipsnyje. Tuo tikslu kilmės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos turėtų įsitikinti, kad pažyma 
nebūtų išduodama, nebent būtų 
užtikrinama pavojų keliančio asmens teisė 
į teisingą teismą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad svarbu užtikrinti pagarbą pavojų keliančio asmens teisei į 
gynybą taikant automatinio abipusio pripažinimo apsaugos priemones.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) Nepaisant saugomo asmens teisės 
tiesiogiai remtis apsaugos priemone kitoje 
valstybėje narėje, institucija, kuri išduoda 
pažymėjimą, bet kuriuo atveju turėtų 
perduoti pažymą pripažinimo valstybės 
narės kompetentingai institucijai. Šia 
procedūra turėtų būti užtikrinama, kad 
saugomam asmeniui suteikta apsauga 
būtų išlaikoma bet kurioje kitoje 
valstybėje narėje, į kurią saugomas asmuo 
persikelia net ir tada, kai tas asmuo 
negalėjo rasti arba susisiekti su 
kompetentinga institucija pripažinimo 
valstybėje narėje.

Pagrindimas

Siekiant padidinti potencialių aukų apsaugą, būtina nustatyti kompetentingos institucijos 
pareigą perduoti pažymą kitos valstybės narės institucijai, taip pat užtikrinant teisę 
nukentėjusiajam teisę tiesiogiai kreiptis į kitos valstybės narės instituciją. Tai užtikrins, kad 
visais atvejais kitos valstybės narės kompetentinga institucija gaus pažymą, skirtą apsaugos 
priemonėms pripažinti.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tam, kad teisingumas būtų vykdomas 
darniai, dviejose valstybėse narėse neturėtų 
būti priimami nesuderinami sprendimai. 
Todėl tais atvejais, kai priimti 
nesuderinami sprendimai, šiuo reglamentu 
turėtų būti nustatyta galimybė pavojų 
keliančio asmens prašymu atsisakyti 
pripažinti ir (arba) vykdyti sprendimą. 

(8) Tam, kad teisingumas būtų vykdomas 
darniai, dviejose valstybėse narėse neturėtų 
būti priimami nesuderinami sprendimai. 
Todėl tais atvejais, kai priimti 
nesuderinami sprendimai, šiuo reglamentu 
turėtų būti nustatyta galimybė atsisakyti 
pripažinti ir (arba) vykdyti sprendimą. 

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi 12 straipsnio pakeitimai. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Abipusis pasitikėjimas teisingumo 
vykdymu Sąjungoje ir siekis užtikrinti 
mažiau laiko ir išlaidų reikalaujantį 
apsaugos priemonių judėjimą Europos 
Sąjungoje pateisina tokių priemonių 
pripažinimo ir (arba) vykdymo procedūras 
be jokių tarpinių formalumų. Todėl 
pripažinimo, o prireikus ir vykdymo 
tikslais vienoje valstybėje narėje paskirtos 
apsaugos priemonės turėtų būti 
traktuojamos taip, tarsi jos būtų paskirtos 
valstybėje narėje, kurioje prašoma jas 
pripažinti ir (arba) vykdyti. 

Išbraukta.

Žr. 7a konstatuojamosios dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Pažymos neturėtų būti galima 
apskųsti. Vis dėlto, jeigu apsaugos 
priemonė kilmės valstybėje narėje 
sustabdoma arba panaikinama, tos 
valstybės narės kompetentinga institucija 
turėtų pranešti apie tai pripažinimo 
valstybei narei, kuri atitinkamai turėtų 
nedelsdama sustabdyti arba panaikinti 
apsaugos priemonės pripažinimą ir (arba) 
vykdymą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Atsižvelgiant į skirtingas valstybių 
narių teisines tradicijas, apsaugos 
priemones, kurių buvo imtasi kilmės 
valstybėje narėje, gali būti nežinomos 
pripažinimo valstybėje narėje. Tokiais 
atvejais, pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija turėtų kiek 
įmanoma pritaikyti apsaugos priemones 
prie apsaugos priemonių, žinomų savo 
nacionalinėje teisėje, turinčių lygiavertį 
poveikį ir kuriomis siekiama panašių 
tikslų ir interesų. Pripažinimo valstybės 
narės kompetentinga institucija 
laikydamasi savo nacionalinės teisės gali 
taikyti civilines, administracines ar 
baudžiamąsias priemones.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti priežastis ir nurodyti 8 straipsnio taikymo sritį ir turinį. 
Jame iš dalies pakartojamos Direktyvos dėl Europos apsaugos orderio 26 konstatuojamosios 
dalies ir 9 straipsnio formuluotės.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kad Europos Sąjungoje būtų 
sudarytos geresnės apsaugos priemonių 
laisvo judėjimo sąlygos, šiuo reglamentu 
turėtų būti nustatytas vienas bendras 
pažymos modelis ir paskirta ją išduoti 
kompetentinga institucija. Kad nebūtų 
pažeidžiamas subsidiarumo principas, šia 
pažyma neturėtų būti pakeičiama 
valstybių narių vidaus procedūra.

Išbraukta. 

Žiūrėti 7a konstatuojamosios dalies (naujos) pakeitimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Bendrame Europos pažymos 
modelyje turėtų būti nurodytas šią pažymą 
pripažįstančių valstybių narių sąrašas 
siekiant sudaryti geresnes laisvo asmenų, 
kuriems taikoma apsauga, judėjimo 
sąlygas Sąjungoje ir išvengti to, kad 
kilmės valstybėms narėms būtų 
užkraunama papildoma administracinė 
našta reikalaujant, jog jos išduotų naują 
pažymą, kai saugomas asmuo persikelia į 
kitą valstybę narę. Bendras pažymos 
modelis taip pat turėtų supaprastinti 
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vertimo procesą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pažymos neturėtų būti galima 
apskųsti. Tačiau, jeigu apsaugos 
priemonė pirmoje valstybėje narėje 
sustabdoma arba panaikinama, antros 
valstybės narės kompetentinga institucija 
pavojų keliančio asmens prašymu turėtų 
sustabdyti arba panaikinti apsaugos 
priemonės pripažinimą ir (arba) vykdymą.

Išbraukta.

Žiūrėti 9a konstatuojamosios dalies (naujos) pakeitimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Atsižvelgiant į abipusio pripažinimo 
principą, kuriuo grindžiamas šis 
reglamentas, visi oficialūs pranešimai, 
susiję su apsaugos priemonėmis, tarp 
kilmės valstybės narės ir pripažinimo 
valstybės narės, kompetentingų institucijų 
turėtų būti perduodami kiek įmanoma 
labiau tiesiogiai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateisinti, kodėl privaloma informaciją apie apsaugos priemonę tarp 
kompetentingų institucijų perduoti tiesiogiai, nes tai nustatyta 12 straipsnio pakeitimuose. 



AD\889322LT.doc 13/32 PE473.887v04-00

LT

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Pagal šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas kompetentingos institucijos turėtų 
tinkamai atsižvelgti į aukų, ypač į 
pažeidžiamų asmenų, pavyzdžiui, 
nepilnamečių arba neįgaliųjų, poreikius ir 
apsvarstyti valstybių narių siūlomą 
reikalingą pagalbą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) Tais atvejais, kai informacija turi 
būti teikiama pagal šį reglamentą 
saugomam asmeniui arba pavojų 
keliančiam asmeniui, ši informacija taip 
pat turėtų būti pateikiama atitinkamo 
asmens teisiniam atstovui, globėjui ar 
kuratoriui, jei tokių yra. Be to, deramas 
dėmesys turėtų būti skiriamas saugomo 
asmens ir pavojų keliančio asmens arba 
jų atstovų poreikiui gauti šiame 
reglamente numatytą informaciją jiems 
suprantama kalba.

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas - stiprinti ir saugomo asmens, ir keliančio pavojų asmens teises, 
numatant atvejus, kai jie yra nepilnamečiai ar teisiškai neveiksnūs, ir užtikrinant, kad jie 
supranta visą gaunamą informaciją. Šiame pakeitime iš dalies pakartojamos Direktyvos dėl 
Europos apsaugos orderio 13 konstatuojamosios dalies formuluotės.

Pakeitimas 19



PE473.887v04-00 14/32 AD\889322LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) Pagal šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas valstybės narės turėtų imtis 
reikalingų priemonių užtikrindamos, jog 
saugomi asmenys neturėtų finansinių 
išlaidų, susijusių su apsaugos priemonės 
pripažinimu kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13e) Valstybės narės turėtų kuo labiau 
skatinti tiesioginius kompetentingų 
institucijų kontaktus įgyvendinant šį 
reglamentą ir propaguoti nuolatinius 
teisėsaugos institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų, kurios gali 
susidurti su aukomis arba galimomis 
aukomis, mokymus, kurie sudarytų 
galimybę joms teikti tinkamą pagalbą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
13 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13f) Asmens duomenys, tvarkomi pagal 
šį reglamentą, turi būti saugomi laikantis 
nacionalinių įstatymų, kuriais 
įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo1.
__________________
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1OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikymo sritis, sąvokų apibrėžtys ir 
jurisdikcija

Tikslas, taikymo sritis, sąvokų apibrėžtys ir
jurisdikcija

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Tikslas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, 
leidžiančios valstybės narės institucijai, 
kuri paskyrė apsaugos priemonę, kuria 
siekiama apsaugoti asmenį, kai esama 
rimtų priežasčių manyti, kad gresia 
pavojus to asmens gyvybei, fizinei arba 
psichinei neliečiamybei ir orumui, asmens 
laisvei ar seksualinei neliečiamybei, 
išduoti pažymą, kuria leidžiama 
kompetentingai institucijai kitoje 
valstybėje narėje tęsti atitinkamo asmens 
apsaugą tos kitos valstybės narės 
teritorijoje.
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Pagrindimas

Svarbu apibrėžti šio reglamento tikslą. Šiame pakeitime remiamasi Direktyvos dėl Europos 
apsaugos orderio 1 straipsnio formuluotėmis.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, nepriklausomai nuo to, kokia 
institucija jas paskyrė civilinėje byloje. Jis
netaikomas apsaugos priemonėms, kurias 
apima Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003.

Šis reglamentas taikomas apsaugos 
priemonėms, nepriklausomai nuo to, kokia 
institucija skiria apsaugos priemonę
civilinėje byloje. Kad civilinės teisės ir 
baudžiamosios teisės sistemos viena kitos 
nedubliuotų, jis netaikomas apsaugos 
priemonėms, kurias apima Reglamentas
(EB) Nr. 2201/2003, ir apsaugos 
priemonėms, kurias apima 2011 m.
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl 
Europos apsaugos orderio1.
____________
1 OL L 338, 2011 12 21, p. 2.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) apsaugos priemonė – bet kuris 
valstybės narės institucijos pagal jos 
nacionalinę teisę priimtas prevencinis arba 
laikinas sprendimas (kad ir kaip jis būtų 
vadinamas), kuriuo siekiama apsaugoti 
asmenį, kai esama rimtų priežasčių manyti, 
kad yra pavojaus jo fizinei ir (arba) 
psichinei neliečiamybei arba laisvei.
Sąvoka apima priemones, kurios paskirtos į 
posėdį nekviečiant pavojų keliančio 

(a) apsaugos priemonė – bet kuris 
valstybės narės institucijos pagal jos 
nacionalinę teisę priimtas prevencinis arba 
laikinas sprendimas (kad ir kaip jis būtų 
vadinamas), kuriuo siekiama apsaugoti
atskirą asmenį, kai esama rimtų priežasčių 
manyti, kad yra pavojaus jo gyvybei, fizinei 
ir (arba) psichinei neliečiamybei, orumui, 
asmens laisvei arba lytiniam 
neliečiamumui. Sąvoka apima priemones, 
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asmens. kurios paskirtos į posėdį nekviečiant 
pavojų keliančio asmens.

(Jei bus priimta šio pakeitimo dalis, kurioje 
pateikiami žodžiai „jo gyvybei, ... arba 
lytiniam neliečiamumui“, reikės visame 
tekste atlikti atitinkamus pakeitimus)

Visų pirma apsaugos priemonės yra šios: Apsaugos priemonės gali apimti vieną ar 
daugiau šių įpareigojimų arba draudimų:

(i) įpareigojimas nesilankyti tam tikrose 
vietovėse, vietose ar apibrėžtose 
teritorijose, kuriose gyvena, dirba arba 
lankosi saugomas asmuo; arba

(i) draudimą lankytis ir (arba) likti tam 
tikrose vietovėse, vietose ar apibrėžtose 
teritorijose, kuriose gyvena, dirba arba 
lankosi saugomas asmuo; arba

(ii) įpareigojimas jokia forma (be kita ko, 
nei telefonu, nei elektroniniu ar įprastu 
paštu, faksu ar kitomis priemonėmis) 
nesusisiekti su saugomu asmeniu; arba

(ii) draudimas bet kokia forma, įskaitant 
telefoną, elektroninį ar įprastinį paštą, 
faksą ar kitas priemones, kontaktuoti su 
saugomu asmeniu arba tokių kontaktų 
reguliavimas; arba

iii) įpareigojimas nesiartinti prie saugomo 
asmens arčiau negu nurodytu atstumu; arba

(iii) draudimas priartėti prie saugomo 
asmens arčiau negu nustatytu atstumu arba 
tokio priartėjimo reguliavimas; arba

(iv) sprendimas, kuriuo saugomam 
asmeniui suteikiama išimtinė teisė naudotis 
bendru dviejų asmenų būstu.

(iv) sprendimas, kuriuo saugomam 
asmeniui suteikiama išimtinė teisė naudotis 
bendru dviejų asmenų būstu; arba
(iva) bet kokius kitus draudimus ar 
taisykles, taikomus siekiant užtikrinti 
saugomo asmens apsaugą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punkto antros pastraipos iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iva) draudimas pagal Direktyvos 
95/46/EB nuostatas skelbti saugomų 
asmenų asmens duomenis be jų sutikimo.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) saugomas asmuo – fizinis asmuo, 
kuriam taikoma apsauga, pagrįsta kilmės 
valstybėje narėje skirta apsaugos 
priemone.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojama saugomo asmens apibrėžties formuluotė, pateikiama 
Direktyvoje dėl Europos apsaugos orderio. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) pavojų keliantis asmuo – fizinis 
asmuo, kuriam yra ar buvo paskirta 
apsaugos priemonė, kuria jam nustatomas 
vienas ar daugiau įpareigojimų ar 
draudimų, nurodytų a punkte.

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkartojama pavojų keliančio asmens apibrėžties formuluotė, 
pateikiama Direktyvoje dėl Europos apsaugos orderio.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šalis, norinti kitoje valstybėje narėje 1. Šalis, norinti kitoje valstybėje narėje 
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remtis pagal šį straipsnį pripažintu
apsaugos orderiu, pripažinimo valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
pateikia pagal šį straipsnį išduotą pažymą.

remtis apsaugos priemone, pripažinimo 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pateikia pagal šį straipsnį 
išduotą pažymą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) bet kuriuo kitu atveju – saugomo 
asmens prašymu; paskirdama apsaugos 
priemonę kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša 
saugomam asmeniui apie galimybę 
prašyti pažymos, kaip nustatyta šiuo 
reglamentu.

(ii) bet kuriuo kitu atveju – saugomo 
asmens prašymu;

Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio, 1a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai kompetentinga institucija paskiria 
apsaugos priemonę, ji apie galimybę 
prašyti pažymos informuoja saugomą 
asmenį, jei jis nusprendžia išvykti į kitą 
valstybę narę. Kompetentinga institucija 
pataria saugomam asmeniui prašymą 
pateikti prieš išvykstant iš kilmės valstybės 
narės teritorijos.
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Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio 3 dalies ii punkto pakeitimą. Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti apsaugą 
galimos aukos, kuriai patariama ir kuri informuojama apie galimybę prašyti pažymos, kai 
persikelia į kitą valstybę narę. Šios dalies antrame sakinyje perimamos Direktyvos dėl 
Europos apsaugos orderio 6 straipsnio 5 dalies antro sakinio formuluotės.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai kompetentinga institucija pagal 3 
dalį išduoda pažymą, ji informuoja 
saugomą asmenį, kurios institucijos yra 
kompetentingos pripažinti ir (arba) 
vykdyti apsaugos priemonę pripažinimo 
valstybėje narėje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti potencialių aukų pozicijas. Šiame pakeitime atsižvelgiama 
į tai, kad potenciali auka, persikeldama į kitą valstybę narę gali nežinoti, į kurią instituciją 
kreiptis, kad galėtų gauti apsaugos priemonę. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Nepaisant 1 dalies, kai kompetentinga 
institucija išduoda pažymą pagal 3 dalį, ji 
turi nedelsdama tą pažymą perduoti 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingai institucijai.
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Pagrindimas

Stengiantis išvengti situacijų, kai potencialios aukos susiduria su įvairaus pobūdžio kliūtimis 
(kalbos, administracinėmis kliūtimis ir t. t.) prašydamos pritaikyti apsaugos priemonę 
valstybėje narėje, į kurią persikelia, šiuo pakeitimu numatoma, kad institucija, išduodanti 
pažymą, privalėtų automatiškai ir tiesiogiai ją perduoti kompetentingai kitos valstybės narės 
institucijai. Ši tvarka užtikrins, kad potencialių aukų apsauga bet kokiomis aplinkybėmis būtų 
išsaugota ir kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pripažinimo valstybių narių 
kompetentingos institucijos prireikus gali 
paprašyti pažymos turinio transliteracijos
arba vertimo raštu pagal 15 straipsnį.

4. Prireikus kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija pažymos turinį 
transliteruoja ar išverčia į vieną iš 
oficialių pripažinimo valstybės narės 
kalbų arba į bet kurią kitą kalbą, kurią 
pripažinimo valstybė narė nurodė kaip jai 
priimtiną.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti potencialių aukų pozicijas. Saugomas asmuo gali 
neišgalėti sumokėti pažymos vertimo išlaidų. Todėl būtina pakeisti tekstą taip, kad būtų 
nustatyta, jog pažymos vertimą užtikrina institucija, paskyrusi apsaugos priemonę ir išdavusi 
pažymą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pažymos išdavimas neskundžiamas. 2. Pažymos išdavimas neskundžiamas.
Procedūrinės klaidos taisomos pagal šio 
straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 36
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu apsaugos priemonė pripažinimo 
valstybėje narėje nežinoma, tos valstybės 
narės kompetentinga institucija, kiek 
įmanoma, pritaiko tą priemonę prie jos 
teisėje numatytos priemonės, kurios 
poveikis panašus ir kuria siekiama tų pačių 
tikslų bei interesų.

Jeigu apsaugos priemonė pripažinimo 
valstybėje narėje nežinoma, tos valstybės 
narės kompetentinga institucija, kiek 
įmanoma, pritaiko tą priemonę prie jos 
teisėje numatytos priemonės, kurios 
poveikis panašus ir kuria siekiama tų pačių 
tikslų bei interesų, taip pat kuria 
užtikrinama saugomo asmens tokio paties 
lygio apsauga.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pavojų keliančio asmens prašymu 
pripažinimo valstybės narės kompetentinga 
institucija gali atsisakyti pripažinti kilmės 
teismo paskirtą apsaugos priemonę, jei ji 
nesuderinama su pripažinimo valstybėje 
narėje priimtu sprendimu.

1. Pavojų keliančio asmens prašymu arba 
savo iniciatyva pripažinimo valstybės 
narės kompetentinga institucija gali 
atsisakyti pripažinti kilmės teismo paskirtą 
apsaugos priemonę, jei ji nesuderinama su 
pripažinimo valstybėje narėje priimtu 
sprendimu.

Pagrindimas

Remiantis 8 konstatuojamąja dalimi, atsisakymas pripažinti, nesuderinamų sprendimų atveju, 
pateisinamas poreikiu užtikrinti darnų teisingumo veikimą. Todėl pagrindas atsisakyti turi 
būti taikomas taip pat ir kompetentingos institucijos iniciatyva.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Negalima atsisakyti pripažinti 
apsaugos priemonės ir (arba) ją vykdyti, 
jeigu pagal pripažinimo valstybės narės 
teisę, esant tokioms pačioms faktinėms 
aplinkybėms, tokia priemonė neleidžiama.

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio 4 dalies pakeitimą. Bus logiškiau, jei ši dalis eis iškart po dalies, kurioje 
pateikiamos atsisakymo priežastys.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kai kompetentinga institucija 
pripažinimo valstybėje narėje atsisako 
pripažinti apsaugos priemonę pagal 1 
dalį, ji turi nedelsdama apie tai informuoti 
kompetentingą instituciją kilmės 
valstybėje narėje.

Pagrindimas

Atrodo tikslinga, kad kilmės valstybės narės institucija turėtų būti informuota apie galimą 
atsisakymą pripažinti apsaugos priemonę kitoje valstybėje narėje.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu apsaugos priemonė kilmės
valstybėje narėje sustabdoma arba 
panaikinama, pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija pavojų keliančio 
asmens prašymu sustabdo arba panaikina
apsaugos priemonės pripažinimą, o 
prireikus ir vykdymą. Prašymas 
pateikiamas naudojantis II priede 
nurodyta forma.

2. Jeigu kilmės valstybės narės
kompetentinga institucija sustabdo arba 
atšaukia apsaugos priemonę, ji turi 
nedelsdama apie tai informuoti 
pripažinimo valstybės narės
kompetentingą instituciją.

Pagrindimas

Nereikia tikėtis, kad pavojų keliantis asmuo pripažinimo valstybės narės kompetentingai 
institucijai pateiks prašymą sustabdyti ar panaikinti apsaugos priemonę. Tai yra nepraktiška, 
ir asmeniui neturi būti užkraunama našta. Dėl šių priežasčių, laikantis ankstesnių pakeitimų, 
šiuo pakeitimu nustatoma prievolė tiesiogiai tarp kompetentingų institucijų perduoti 
informaciją.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei apsaugos priemonė yra sustabdyta 
arba panaikinta kilmės valstybėje narėje, 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentinga institucija sustabdo ar 
panaikina pripažinimą, ir, prireikus, 
apsaugos priemonės vykdymą iškart, kai 
tik ją tinkamai informavo kilmės valstybės 
narės kompetentinga institucija pagal 2 
dalį.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Negalima atsisakyti pripažinti apsaugos 
priemonę, jeigu pagal pripažinimo 
valstybės narės teisę, esant tokioms 
pačioms faktinėms aplinkybėms, tokia 
priemonė neleidžiama.

Išbraukta.

Žr. 12 straipsnio 1a dalies pakeitimą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos pavojų keliančiam asmeniui ir 
saugomam asmeniui nedelsdamos pagal tos 
valstybės narės teisę praneša apie:

1. Kilmės valstybės narės kompetentingos 
institucijos pavojų keliančiam asmeniui ir 
saugomam asmeniui, taip pat, jeigu 
taikoma, jo arba jos teisiniam atstovui, 
globėjui ar kuratoriui, nedelsdamos pagal 
tos valstybės narės teisę praneša apie:

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies i v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) apsaugos priemonės sustabdymą arba 
panaikinimą.

(iv) apsaugos priemonės sustabdymą, 
panaikinimą arba persvarstymą.

Pakeitimas 45
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusios saugomo asmens pateiktą
pažymą pagal 5 straipsnį, pripažinimo 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
prireikus nedelsdamos pagal Reglamento
(EB) Nr. 1393/2007 taisykles pavojų 
keliančiam asmeniui ir saugomam 
asmeniui praneša apie:

2. Gavusios pažymą pagal 5 straipsnį, 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos prireikus 
nedelsdamos pagal 2007 m. lapkričio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl 
teisminių ir neteisminių dokumentų 
civilinėse arba komercinėse bylose 
įteikimo valstybėse narėse („dokumentų 
įteikimas“)1 taisykles pavojų keliančiam 
asmeniui ir saugomam asmeniui ir, kai 
reikia, jo teisiniam atstovui, globėjui ar 
rūpintojui jiems suprantama kalba
praneša apie:

_______________
1 OL L 324, 2007 12 10, p. 79.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) jei taikoma, apsaugos priemonę, 
paskirtą pagal 8 straipsnį;

Pagrindimas

Reikalavimas pranešti pavojų keliančiam asmeniui ir saugomam asmeniui bet kokią 
informaciją, susijusią su apsaugos priemone, apima informaciją apie priemones, kurių imasi 
siekiant pritaikyti nežinomą užsienio apsaugos priemonę prie priemonės, žinomos pagal 
pripažinimo valstybės narės nacionalinę teisę.  
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies i v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) apsaugos priemonės sustabdymą arba 
panaikinimą.

(iv) atsisakymą pripažinti ir (arba) vykdyti
apsaugos priemonę, jos sustabdymą arba 
panaikinimą.

Pagrindimas
Žr. 13 straipsnio 2 dalies 1a punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teikdamos pavojų keliančiam 
asmeniui 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informaciją kilmės valstybės narės ir 
pripažinimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos ypač atkreipia 
dėmesį į tai, kad saugomo asmens 
interesams būtų pakenkta, jeigu būtų 
atskleistas jo adresas arba kitos 
asmeninės detalės, nebent tai būtų 
reikalinga apsaugos priemonės taikymo 
tikslais.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
 Transliteracija arba vertimas raštu



PE473.887v04-00 28/32 AD\889322LT.doc

LT

Jeigu pagal šį reglamentą reikalinga 
transliteracija arba vertimas raštu, 
transliteracija arba vertimas raštu 
atliekamas į pripažinimo valstybės narės 
oficialią kalbą arba vieną iš oficialių jos 
kalbų, arba į bet kurią kitą kalbą, kurią 
pripažinimo valstybė narė nurodė kaip 
priimtiną. Bet kokį vertimą raštu pagal šį 
reglamentą atlieka asmuo, įgaliotas versti 
raštu vienoje iš valstybių narių.

Žr. 5 straipsnio 4 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas, kuriam kilmės valstybėje 
narėje buvo teikiama visa arba dalinė 
teisinė pagalba, arba kuris buvo atleistas 
nuo išlaidų apmokėjimo, bet kurioje su 
apsaugos priemonės vykdymu susijusioje 
procedūroje turi teisę naudotis pačia 
palankiausia teisinės pagalbos arba 
atleidimo nuo išlaidų apmokėjimo tvarka 
pagal pripažinimo valstybės narės teisę.

Pripažinimo valstybei narei nusprendus
pareiškėjas, kuriam kilmės valstybėje 
narėje buvo teikiama visa arba dalinė 
teisinė pagalba, arba kuris buvo atleistas 
nuo išlaidų apmokėjimo, bet kurioje su 
apsaugos priemonės vykdymu susijusioje 
procedūroje gali turėti teisę naudotis 
teisinės pagalbos arba atleidimo nuo išlaidų 
apmokėjimo tvarka pagal pripažinimo 
valstybės narės teisę.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Duomenų rinkimas

Siekdamos palengvinti šio reglamento 
taikymo įvertinimą, valstybės narės 
pateikia Komisijai atitinkamus duomenis, 
susijusius su nacionalinių procedūrų 
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taikymu išduodant 5 straipsnyje nurodytas 
pažymas, ir jų perdavimą tarp 
kompetentingų institucijų. Teikiant šiuos 
duomenis nurodoma bent apsaugos 
priemonių ir prašytų, išduotų ir (arba) 
pripažintų pažymų skaičius ir neišduotų, 
sustabdytų ir (arba) panaikintų pažymų 
skaičius, taip pat tokių atsisakymų išduoti 
ir (arba) panaikinimų priežastys tinkamai 
laikantis pagrindinių privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos principų.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [per penkerius metus nuo 
taikymo dienos, nustatytos pagal 23 
straipsnį], Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
šio reglamento taikymo ataskaitą. Jei 
būtina, prie ataskaitos pridedami 
pasiūlymai dėl pakeitimų.

Ne vėliau kaip [per ketverius metus nuo 
taikymo dienos, nustatytos pagal 23 
straipsnį], Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
šio reglamento taikymo ir šio reglamento 
sąveikos su Direktyva 2011/99/ES
ataskaitą. Jei būtina, prie ataskaitos 
pridedami pasiūlymai dėl pakeitimų.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos informuoti visuomenę valstybės 
narės per Sprendimu 2001/470/EB įsteigtą 
Europos teisminį tinklą civilinėse ir 
baudžiamosiose bylose pateikia su 
apsaugos priemonėmis susijusių 
nacionalinių taisyklių ir procedūrų aprašą, 
taip pat nurodo kompetentingas 
pripažinimo ir (arba) vykdymo institucijas.

Siekdamos informuoti visuomenę valstybės 
narės per Sprendimu 2001/470/EB įsteigtą 
Europos teisminį tinklą civilinėse ir 
baudžiamosiose bylose pateikia su 
apsaugos priemonėmis susijusių 
nacionalinių taisyklių ir procedūrų aprašą, 
taip pat nurodo kompetentingas 
pripažinimo ir (arba) vykdymo institucijas.
Informacija apie individualius atvejus 
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išlieka konfidenciali.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [per 1 metus iki šio 
reglamento įsigaliojimo] valstybės narės
Komisijai nurodo:

Ne vėliau kaip [per 1 metus iki šio 
reglamento įsigaliojimo] kiekviena 
valstybė narė Komisijai nurodo:

(a) institucijas, turinčias kompetenciją į 
šio reglamento taikymo sritį patenkančiais 
klausimais;

(a) institucijų, turinčių kompetenciją į šio 
reglamento taikymo sritį patenkančiais 
klausimais, pavadinimus ir kontaktinius 
duomenis;

(b) priimtinas pažymos vertimo kalbas, 
kaip nurodyta 15 straipsnyje.

(b) priimtinas pažymos vertimo kalbas, 
kaip nurodyta 5 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priedas Priedas

Pagrindimas
Šis pakeitimas pagrindžiamas tuo, kad išbraukiamas II priedas. (Žr. II priedo pakeitimą.)
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedas Priedas išbraukiamas.

Žr. 12 straipsnio pakeitimą.
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