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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção em 
matéria civil apresentada pela Comissão tem como objetivo reconhecer as medidas de 
proteção decretadas a favor das vítimas de violência naqueles países em que a adoção de tais 
medidas pertence à jurisdição civil ou administrativa. A presente proposta de regulamento 
surge na sequência da proposta de diretiva relativa à decisão europeia de proteção apresentada 
por 12 Estados-Membros, por iniciativa da Presidência espanhola, em janeiro de 2010. 
A iniciativa espanhola foi primeiramente concebida de modo a abarcar toda a gama de 
medidas de proteção existentes nos Estados-Membros, independentemente da natureza do 
órgão que as decreta. Com efeito, todas as medidas de proteção existentes na União Europeia 
perseguem o mesmo objetivo: prevenir o delito ou a reincidência. Assim, ao prever um 
mecanismo de reconhecimento e adaptação da medida decretada no Estado-Membro de 
origem, a iniciativa espanhola estabelecia de modo original e prático um único mecanismo 
eficaz para assegurar às vítimas a possibilidade de se deslocarem no território da União com a 
mesma segurança que lhes é oferecida no seu país de origem.
No entender da relatora, a referida diretiva poderia ter abrangido não só os países que 
decretam essas medidas no âmbito da jurisdição penal mas também aqueles que as decretam 
no âmbito da jurisdição civil ou administrativa. O mecanismo originalmente proposto na 
diretiva em causa permitia que o reconhecimento mútuo das medidas cautelares se 
processasse de forma simples e eficaz, sem que fosse necessário o presente regulamento. As 
dificuldades encontradas nas negociações com os Estados-Membros em que a proteção de 
vítimas é do âmbito da jurisdição civil ou administrativa obrigaram a restringir o campo de 
aplicação da diretiva. O presente regulamento responde, por conseguinte, à pressão desses 
Estados-Membros para que exista um mecanismo de reconhecimento válido para os países 
que regulam a proteção das vítimas pela via civil ou administrativa. 
Assim, nas circunstâncias atuais, a relatora considera que o presente regulamento, nos termos 
do qual um Estado-Membro reconhece e aplica automaticamente a medida de proteção 
decretada por outro Estado-Membro, bastando para isso a simples apresentação de uma 
certidão, agiliza a aplicação da medida de proteção mesmo que esta seja aplicável unicamente 
em alguns Estados-Membros da União Europeia.

A aplicação combinada dos dois instrumentos, penal e civil, permite que as vítimas a quem 
tenha sido concedida uma medida de proteção possam circular em liberdade e segurança 
dentro da União Europeia, como preconiza o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no seu artigo 3.º.

Neste parecer, a relatora pretendeu harmonizar os dois instrumentos, a fim de os tornar 
complementares e partes integrantes de um sistema completo de proteção nos casos de 
violência cometida por um agressor identificado na Europa. Para esse efeito, adaptou-se a 
terminologia e reforçaram-se as garantias de respeito dos direitos fundamentais, tanto para a 
pessoa protegida, como para a pessoa causadora da ameaça. Para reforçar as garantias, 
completou-se o reconhecimento automático da certidão, impondo às autoridades competentes 
a obrigação de se informarem oficiosamente da emissão da certidão e estabelecendo assim um 
mecanismo de transmissão automática. Espera-se aumentar por esta via a proteção das 
potenciais vítimas, reduzir as formalidades administrativas que estas têm de cumprir e 
assegurar a sua proteção onde quer que se encontrem. 
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Por último, a relatora também pretende com o seu parecer insistir na importância da recolha 
de dados estatísticos sem os quais não nos é possível conhecer a dimensão deste fenómeno da 
violência na Europa.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, 
competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia fixou o objetivo de 
manter e desenvolver um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, facilitando o 
acesso à justiça, em especial através do 
princípio do reconhecimento mútuo de 
decisões judiciais e extrajudiciais em 
matéria civil. Para criar progressivamente 
este espaço, a União deve adotar, entre 
outras, medidas no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil, sobretudo as 
que forem necessárias ao funcionamento 
correto do mercado interno.

(1) A União Europeia fixou o objetivo de 
manter e desenvolver um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, facilitando o 
acesso à justiça, em especial através do 
princípio do reconhecimento mútuo de 
decisões judiciais e extrajudiciais em 
matéria civil. Para criar progressivamente 
este espaço, a União deve adotar, entre 
outras, medidas no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil, sobretudo as 
que forem necessárias ao funcionamento 
correto do mercado interno e ao pleno 
exercício, pelos cidadãos da União, do seu 
direito de circular e residir livremente no 
território dos Estados-Membros.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) De acordo com o Programa de
Estocolmo, adotado pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 10 e 11 de 
dezembro de 2009, e com o plano de Ação 
da Comissão para a sua implementação, o 
reconhecimento mútuo poderá ser 
alargado a todos os tipos de sentenças e 
decisões judiciais que, em função do 



AD\889322PT.doc 5/32 PE473.887v04-00

PT

sistema jurídico, podem ser penais ou 
administrativas. O Programa exorta 
igualmente a Comissão e os 
Estados-Membros a examinarem as 
formas de melhorar a legislação e as 
medidas práticas de apoio à proteção das 
vítimas. O Programa sublinha ainda que 
as vítimas de crime podem ser objeto de 
medidas de proteção especial, as quais 
deverão ser eficazes em toda a União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Na sua Resolução de 10 de junho de 
2011 sobre um roteiro para o reforço dos 
direitos e da proteção das vítimas, 
nomeadamente em processo penal, o 
Conselho afirmou a necessidade de 
desenvolver uma ação ao nível da União 
Europeia para reforçar os direitos e a 
proteção das vítimas, e convidou a 
Comissão a apresentar propostas 
adequadas para esse efeito. Nesse 
contexto, deve ser criado um mecanismo 
que garanta o reconhecimento mútuo 
entre os Estados-Membros das decisões 
relativas a medidas de proteção de 
vítimas. De acordo com a resolução, o 
presente regulamento, que diz respeito ao 
reconhecimento mútuo das medidas de 
proteção, deve completar o mecanismo de 
reconhecimento das medidas de proteção 
tomadas em matéria penal previsto na 
Diretiva 2011/99/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à decisão 
europeia de proteção1.
____________
1 JO L 338, 21.12.2011, p. 2.
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Justificação

Importa que fique claro que o presente regulamento faz parte de um pacote legislativo que 
visa o reforço da proteção de todas as vítimas e que completa o mecanismo de 
reconhecimento mútuo das medidas de proteção decretadas em matéria penal previsto na 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à decisão europeia de proteção. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A disparidade entre as normas 
nacionais que preveem medidas de 
proteção prejudice o funcionamento 
correto do mercado interno. As 
disposições destinadas a assegurar o 
reconhecimento e a eventual aplicação 
rápida e simples de medidas de proteção 
decretadas em Estados-Membros 
vinculados pelo presente regulamento são
essenciais para garantir que a proteção 
concedida se mantém quando a pessoa em 
causa viaja ou se muda para outro 
Estado-Membro. 

(3) A disparidade entre as normas 
nacionais que preveem medidas de 
proteção prejudica a igualdade de 
tratamento das pessoas que correm o risco 
de ser vítimas de violência e assédio. As 
disposições destinadas a assegurar o 
reconhecimento e a eventual aplicação 
rápida e simples de medidas de proteção 
decretadas em Estados-Membros 
vinculados pelo presente regulamento são 
essenciais para garantir que a proteção 
concedida se mantém quando a pessoa em 
causa viaja ou se muda para outro 
Estado-Membro. Estas disposições devem 
também assegurar que o exercício 
legítimo, pelos cidadãos da União, do seu 
direito a circular e residir livremente no 
território dos Estados-Membros, em 
conformidade com o disposto no artigo 
3.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia e 
no artigo 21.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, não 
conduza a uma perda da sua proteção.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente regulamento aplica-se às 
medidas de proteção decretadas em 
processos civis, qualquer que seja a 
natureza da autoridade, podendo ser um 
tribunal, uma autoridade administrativa ou 
outra. 

(5) O presente regulamento aplica-se às 
medidas de proteção decretadas em 
matéria civil, qualquer que seja a natureza 
da autoridade, podendo ser um tribunal, 
uma autoridade administrativa ou outra. 

Justificação

No âmbito dos processos judiciais de natureza civil que decorrem nos Estados-Membros não 
são necessariamente adotadas medidas de proteção. Devem ser tidos em consideração os 
diferentes ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A confiança mútua na 
administração da justiça na União e o 
objetivo de assegurar e facilitar a livre 
circulação de pessoas na União Europeia 
justificam a existência de mecanismos de 
reconhecimento e/ou aplicação destas 
medidas sem formalidades intermédias. 
Assim, as medidas de proteção decretadas 
num Estado-Membro devem ser tratadas, 
para efeitos de reconhecimento e eventual 
aplicação, como medidas decretadas no 
Estado-Membro em que o 
reconhecimento e/ou aplicação for 
requerida. Para o efeito, o presente 
regulamento deve introduzir um modelo 
europeu uniforme de certidão a emitir 
pelo Estado-Membro de origem a pedido 
da pessoa protegida. A fim de respeitar o 
princípio da subsidiariedade, esta certidão 
não deve substituir os procedimentos 
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internos dos Estados-Membros.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A eliminação das formalidades 
intermédias deve ser acompanhada das 
salvaguardas necessárias, nomeadamente, 
para assegurar o pleno respeito dos 
direitos da defesa e do direito a um 
julgamento justo, tal como consagrados 
no artigo 6.º da Convenção Europeia para 
a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais e no artigo 47.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Para esse efeito, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem 
assegurar que a certidão não será emitida 
a menos que tenha sido garantido à 
pessoa causadora da ameaça o direito a 
um julgamento justo.

Justificação

Esta alteração salienta a importância de assegurar o respeito dos direitos da defesa da 
pessoa causadora da ameaça no contexto do reconhecimento mútuo automático das medidas 
de proteção.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Não obstante o direito da pessoa 
protegida a invocar a medida de proteção 
diretamente noutro Estado-Membro, a 
autoridade que emite a certidão deve, em
todo o caso, transmitir a certidão à 
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autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento. Este 
procedimento deve assegurar a 
manutenção da salvaguarda concedida à 
pessoa protegida em qualquer outro 
Estado-Membro para onde esta se 
desloque, mesmo que não tenha 
conseguido localizar ou contactar a 
autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento.

Justificação

O reforço da proteção de potenciais vítimas pressupõe a introdução da obrigatoriedade de as 
autoridades competentes transmitirem a certidão à autoridade do segundo Estado-Membro, 
para além do direito da vítima de contactar diretamente esta autoridade. Assegura-se, deste 
modo, que em todos os casos a autoridade competente do segundo Estado-Membro recebe a 
certidão para efeitos de reconhecimento da medida de proteção.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para um funcionamento harmonioso da 
justiça convém evitar que sejam proferidas 
decisões incompatíveis em dois 
Estados-Membros. Para este efeito, o 
presente regulamento prevê um 
fundamento para a recusa do 
reconhecimento e/ou aplicação, a pedido 
da pessoa causadora da ameaça, se 
existirem decisões incompatíveis. 

(8) Para um funcionamento harmonioso da 
justiça convém evitar que sejam proferidas 
decisões incompatíveis em dois 
Estados-Membros. Para este efeito, o 
presente regulamento prevê um 
fundamento para a recusa do 
reconhecimento e/ou aplicação, se 
existirem decisões incompatíveis. 

Justificação

Esta alteração reflete as alterações ao artigo 12.º. 
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A confiança mútua na administração 
da justiça na União e o objetivo de 
assegurar a circulação mais rápida e 
menos dispendiosa das medidas de 
proteção na União Europeia justificam a 
existência de mecanismos de 
reconhecimento e/ou aplicação destas 
medidas sem formalidades intermédias. 
Assim, as medidas de proteção decretadas 
num Estado-Membro devem ser tratadas, 
para efeitos de reconhecimento e eventual 
aplicação, como medidas decretadas no 
Estado-Membro em que o 
reconhecimento e/ou aplicação for 
requerida.

Suprimido

(Vide alteração referente ao considerando 7-A)

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A certidão não deve ser passível de 
recurso. No entanto, se a medida de 
proteção for suspensa ou revogada no 
Estado-Membro de origem, a autoridade 
competente desse Estado-Membro deve 
informar do facto a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
reconhecimento, a qual deverá 
imediatamente suspender ou revogar o 
reconhecimento e/ou a aplicação da 
medida de proteção.



AD\889322PT.doc 11/32 PE473.887v04-00

PT

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Atendendo às diferentes tradições 
jurídicas dos Estados-Membros, a medida 
de proteção decretada no Estado-Membro 
de origem pode não ser conhecida no 
Estado-Membro de reconhecimento. 
Nesses casos, a autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento deve, 
na medida do possível, adaptar a medida 
de proteção a uma medida conhecida, 
prevista na lei nacional, que tenha efeitos 
equivalentes e objetivos e interesses 
semelhantes. A autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento pode 
aplicar medidas administrativas ou 
penais, em conformidade com a sua 
legislação nacional.

Justificação

Esta alteração visa fundamentar o artigo 8.º e especificar o seu âmbito e conteúdo, e 
reproduz parcialmente o texto do considerando 26 e do artigo 9.º da diretiva relativa à 
decisão europeia de proteção.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para facilitar a livre circulação de 
medidas de proteção na União Europeia, 
o presente regulamento deve incluir um 
modelo uniforme de certidão e designar a 
autoridade competente para a emitir. A 
fim de respeitar o princípio da 
subsidiariedade, esta certidão não deve 
substituir os procedimentos internos dos 
Estados-Membros.

Suprimido 
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(Vide alteração referente ao considerando 7-A (novo))

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O modelo uniforme europeu de 
certidão deve conter a lista dos 
Estados-Membros que o reconhecem, por 
forma a facilitar a livre circulação das 
pessoas que são objeto de uma medida de 
proteção no território da União e evitar 
que os Estados-Membros de origem 
tenham que suportar uma carga 
administrativa adicional com a emissão de 
novas certidões quando uma pessoa 
protegida se desloca para outro Estado-
Membro. Um modelo uniforme deve, inter 
alia, facilitar também o processo de 
tradução.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A certidão não deve ser passível de 
recurso. No entanto, se a medida de 
proteção for suspensa ou revogada no 
primeiro Estado-Membro, a autoridade 
competente do segundo Estado-Membro 
deve, a pedido da pessoa causadora da 
ameaça, suspender ou revogar o 
reconhecimento e/ou a aplicação da 
medida de proteção.

Suprimido

(Vide alteração referente ao considerando 9-A (novo))



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

PT

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Tendo em conta o princípio do 
reconhecimento mútuo em que assenta o 
presente regulamento, todas as 
comunicações oficiais relacionadas com 
uma medida de proteção devem, na 
medida do possível, processar-se 
diretamente entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem e do Estado-Membro de 
reconhecimento.

Justificação

Esta alteração visa justificar a obrigatoriedade da transmissão direta, entre as entidades 
competentes, da informação relacionada com uma medida de proteção, tal como prevista nas 
alterações ao artigo 12.º. 

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) No âmbito da aplicação do 
presente regulamento, as autoridades 
competentes devem estar atentas às 
necessidades das vítimas, e de modo 
especial às das pessoas particularmente 
vulneráveis, como os menores ou as 
pessoas com deficiência, e ter em devida 
conta a assistência necessária conforme 
proposta pelos Estados-Membros.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-C) Caso, nos termos do presente 
regulamento, sejam fornecidas 
informações à pessoa protegida ou à 
pessoa causadora da ameaça, estas 
informações deverão igualmente ser 
fornecidas, se for caso disso, ao tutor ou 
representante da pessoa em causa. É, 
além disso, conveniente velar por que as 
informações fornecidas, em conformidade 
com o presente regulamento, à pessoa 
protegida, à pessoa causadora da ameaça 
ou aos seus representantes legais, o sejam 
numa língua que possam compreender.

Justificação

O presente regulamento tem como objetivo o reforço dos direitos tanto da pessoa protegida 
como da pessoa causadora da ameaça, prevendo a possibilidade de se tratar de pessoas 
menores de idade ou legalmente incapazes e assegurando que estas possam compreender 
toda a informação que recebem. Esta alteração reproduz o texto do considerando 13 da 
diretiva relativa à decisão europeia de proteção.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 13-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-D) No contexto da aplicação do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
pessoa protegida não tenha que suportar 
os encargos financeiros associados ao 
reconhecimento da medida de proteção 
noutro Estado-Membro.

Alteração 20
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Proposta de regulamento
Considerando 13-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-E) Os Estados-Membros devem 
incentivar ao máximo o contacto direto 
entre as autoridades competentes no 
âmbito da aplicação do presente 
regulamento e promover a formação 
regular das autoridades judiciárias e das 
demais autoridades competentes 
suscetíveis de entrar em contacto com 
vítimas e potenciais vítimas, para que 
estejam habilitadas a prestar-lhes a 
assistência adequada.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 13-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-F) Os dados pessoais tratados nos 
termos do presente regulamento devem 
ser protegidos de acordo com as 
legislações nacionais que transpõem a 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados1.
__________________
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Capítulo I – título

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação, definições e 
competência

Objetivo, âmbito de aplicação, definições e 
competência
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo –1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º

Objetivo
O presente regulamento estabelece regras 
que permitem a uma autoridade de um 
Estado-Membro, no qual foi decretada 
uma medida de proteção destinada a 
proteger uma pessoa contra um ato 
criminoso de outra pessoa que possa pôr 
em perigo a sua vida, integridade e física 
ou psicológica, dignidade, liberdade 
pessoal ou integridade sexual, emitir uma 
certidão que permita à autoridade 
competente de outro Estado-Membro dar 
continuidade à proteção da pessoa em 
causa no território deste último.

Justificação

É fundamental definir o objetivo do presente regulamento. Esta alteração inspira-se no artigo 
1.º da diretiva relativa à decisão europeia de proteção.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável às 
medidas de proteção decretadas em matéria 
civil, independentemente da natureza da 
autoridade. Não se aplica às medidas de 
proteção abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 2201/2003.

O presente regulamento é aplicável às 
medidas de proteção decretadas em matéria 
civil, independentemente da natureza da 
autoridade que tome a medida. Não se 
aplica às medidas de proteção abrangidas 
pelo Regulamento (CE) n.º 2201/2003 nem 
às medidas abrangidas pela Diretiva 
2011/99/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
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relativa decisão europeia de proteção1, a 
fim de evitar sobreposições entre os 
sistemas de direito civil e direito penal.
____________
1 JO L 338, 21.12.2011, p. 2.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Medida de proteção», qualquer 
decisão, independentemente da designação 
que lhe for dada, de natureza preventiva e 
temporária decretada pela autoridade de 
um Estado-Membro, nos termos da 
respetiva lei nacional, com vista à proteção 
de uma pessoa, quando houver motivos 
sérios para considerar que a sua integridade 
física e/ou psicológica ou liberdade 
estejam ameaçadas. Deve incluir as 
medidas decretadas sem que a pessoa 
causadora da ameaça seja citada para 
comparecer.

(a) «Medida de proteção», qualquer 
decisão, independentemente da designação 
que lhe for dada, de natureza preventiva e 
temporária decretada pela autoridade de 
um Estado-Membro, nos termos da 
respetiva lei nacional, com vista à proteção 
de uma pessoa singular, quando houver 
motivos sérios para considerar que a sua 
vida, integridade física e/ou psicológica, 
dignidade, liberdade pessoal ou 
integridade sexual estejam ameaçadas. 
Deve incluir as medidas decretadas sem 
que a pessoa causadora da ameaça seja 
citada para comparecer.

(Se a parte desta alteração relativa às 
expressões "vida...ou integridade sexual" 
for aprovada, terão de ser introduzidas em 
todo o texto as modificações 
correspondentes)

São medidas de proteção, por exemplo, as
seguintes:

As medidas de proteção podem incluir 
uma ou mais das seguintes obrigações ou 
proibições:

(i) proibição de entrar em determinadas 
localidades, lugares ou zonas definidas em 
que a pessoa protegida reside, trabalha ou 
se encontra de visita; ou

(i) proibição de entrar e/ou permanecer em 
determinadas localidades, lugares ou zonas 
definidas em que a pessoa protegida reside, 
trabalha ou se encontra de visita, ou

(ii) proibição de entrar em contacto, seja 
de que forma for, com a pessoa protegida, 
incluindo por telefone, correio eletrónico 
ou postal, fax ou qualquer outro meio, ou

(ii) proibição ou regulamentação do
contacto, seja de que forma for, com a 
pessoa protegida, incluindo por telefone, 
correio eletrónico ou postal, fax ou 
qualquer outro meio, ou

(iii) proibição de se aproximar da pessoa (iii) proibição ou regulamentação da
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protegida a menos de uma distância 
prescrita, ou

aproximação da pessoa protegida a menos 
de uma distância prescrita, ou

(iv) decisão que atribui o uso exclusivo da 
casa comum de duas pessoas à pessoa 
protegida;

(iv) decisão que atribui o uso exclusivo da 
casa comum de duas pessoas à pessoa 
protegida, ou
(iv-A) quaisquer outras proibições ou 
regulamentações impostas a fim de 
garantir a proteção da pessoa protegida;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a) – parágrafo 2 – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) proibição da divulgação, nos 
termos da Diretiva 95/46/CE, dos dados 
pessoais respeitantes à pessoa protegida 
sem o consentimento desta.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Pessoa protegida», a pessoa 
singular que é objeto da proteção 
decorrente de uma medida de proteção 
adotada pelo Estado-Membro de origem.

Justificação

Esta alteração repete a definição de pessoa protegida prevista na diretiva relativa à decisão 
europeia de proteção. 
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) «Pessoa causadora da ameaça», a 
pessoa singular contra a qual seja ou 
tenha sido adotada uma medida de 
proteção que imponha uma ou mais das 
obrigações ou proibições referidas na 
alínea (a).

Justificação

Esta alteração reproduz parcialmente a definição de pessoa causadora da ameaça incluída 
na diretiva relativa à decisão europeia de proteção.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A parte que pretende invocar noutro 
Estado-Membro uma medida de proteção 
reconhecida nos termos do presente artigo
deve apresentar às autoridades competentes 
do Estado-Membro de reconhecimento a 
certidão emitida nos termos do presente 
artigo.

1. A parte que pretende invocar noutro 
Estado-Membro uma medida de proteção 
deve apresentar às autoridades competentes 
do Estado-Membro de reconhecimento a 
certidão emitida nos termos do presente 
artigo.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 - alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a pedido da pessoa protegida, em todos 
os outros casos; ao decretar uma medida 
de proteção, a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem deve informar 
a pessoa protegida da possibilidade 

(ii) a pedido da pessoa protegida, em todos 
os outros casos.
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prevista no presente regulamento de 
requerer uma certidão.

Justificação

Vide alteração referente ao artigo 5.º, n.º 3-A (novo).

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando uma autoridade competente 
adota uma medida de proteção informa a 
pessoa protegida sobre a possibilidade de 
solicitar uma certidão, caso decida 
mudar-se para outro Estado-Membro. A 
autoridade aconselha a pessoa protegida a 
apresentar o pedido antes de abandonar o 
território do Estado-Membro de origem.

Justificação

Vide alteração referente ao artigo 5.º, n.º 3, alínea (ii). Esta alteração destina-se a reforçar a 
proteção da potencial vítima, a qual será informada e aconselhada sobre a possibilidade de 
solicitar uma certidão caso se mude para outro Estado-Membro. O segundo período deste 
número reproduz o texto do artigo 6.º, n.º 5, segundo período, da diretiva relativa à decisão 
europeia de proteção.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Quando uma autoridade competente 
emite uma certidão em conformidade com 
o disposto no n.º 3, deve indicar à pessoa 
protegida quais são as autoridades que 
têm competência para reconhecer e/ou 
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aplicar a medida de proteção no 
Estado-Membro de reconhecimento.

Justificação

Esta alteração visa reforçar a proteção da potencial vítima e tem em consideração a 
eventualidade de a potencial vítima que se muda para outro Estado-Membro não saber quais 
são as autoridades que deve contactar para invocar a medida de proteção. 

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Não obstante o disposto no n.º 1, 
quando uma autoridade competente emite 
uma decisão em conformidade com o n.º 
3, deve transmitir de imediato essa
certidão à autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento.

Justificação

No intuito de evitar uma situação em que a potencial vítima se depare com obstáculos seja de 
que natureza for (obstáculos linguísticos, obstáculos administrativos, etc.) ao invocar a 
medida de proteção no Estado-Membro para onde pretende mudar-se, esta alteração impõe à 
autoridade que emite a certidão a obrigação de a transmitir automática e imediatamente à 
autoridade competente do segundo Estado-Membro. Este procedimento permite assegurar a 
continuidade da proteção da potencial vítima no segundo Estado-Membro em todas as 
circunstâncias.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de reconhecimento 
podem, se necessário, requerer a 
transliteração ou a tradução do conteúdo 
da certidão, nos termos do disposto no 
artigo 15.º.

4. Se necessário, o conteúdo da certidão
será transliterado ou traduzido pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro de origem para a língua 
oficial ou uma das línguas oficiais do 
Estado-Membro de reconhecimento ou 



PE473.887v04-00 22/32 AD\889322PT.doc

PT

para qualquer outra língua que o 
Estado-Membro de reconhecimento tenha 
indicado poder aceitar.

Justificação

Esta alteração visa reforçar a proteção da potencial vítima. A pessoa protegida não tem de 
arcar com os custos da tradução da certidão. Logo, é necessário alterar o texto no sentido de 
determinar que a tradução da certidão deve ser assegurada pela autoridade que adotou a 
medida de proteção e emitiu a certidão.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A emissão da certidão não é passível de 
recurso.

2. A emissão da certidão não é passível de 
recurso. Os erros processuais são 
retificados de acordo com o disposto no 
n.º 1 do presente artigo.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Se uma medida de proteção não for 
conhecida no Estado-Membro de 
reconhecimento, a autoridade competente 
deste país deve, na medida do possível, 
adaptá-la a uma medida prevista na lei 
nacional que tenha efeitos equivalentes e
objetivos e interesses semelhantes.

Se uma medida de proteção não for 
conhecida no Estado-Membro de 
reconhecimento, a autoridade competente 
deste país deve, na medida do possível, 
adaptá-la a uma medida prevista na lei 
nacional que tenha efeitos equivalentes e
objetivos e interesses semelhantes, e que 
garanta também à pessoa protegida o 
mesmo nível de proteção.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento pode, a 
pedido da pessoa causadora da ameaça, 
recusar o reconhecimento da medida de 
proteção decretada pelo tribunal de origem 
se a mesma for incompatível com uma 
decisão judicial proferida no 
Estado-Membro de reconhecimento.

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento pode, 
ou a pedido da pessoa causadora da 
ameaça ou por sua própria iniciativa, 
recusar o reconhecimento da medida de 
proteção decretada pelo tribunal de origem 
se a mesma for incompatível com uma 
decisão judicial proferida no 
Estado-Membro de reconhecimento.

Justificação

De acordo com o considerando 8, a recusa de reconhecimento no caso de existirem decisões 
incompatíveis é justificada pela necessidade de assegurar o funcionamento harmonioso da 
justiça. Consequentemente, esta justificação para uma recusa deve também ser aplicada 
oficiosamente pela autoridade competente.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O reconhecimento e/ou aplicação de 
uma medida de proteção não podem ser 
recusados pelo facto de a legislação do 
Estado-Membro de reconhecimento não 
permitir uma medida desse tipo com base 
nos mesmos factos.

Justificação

Vide alteração ao artigo 12.º, n.º 4. Faz mais sentido incluir este número imediatamente a 
seguir ao número relativo aos fundamentos da recusa.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Caso a autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento se 
recuse a reconhecer a medida de proteção 
em conformidade com o disposto no n.º 1, 
comunica de imediato essa recusa à 
autoridade competente do Estado-
Membro de origem.

Justificação

Afigura-se adequado que a autoridade do Estado-Membro de origem seja informada sobre a 
eventual recusa de reconhecimento da medida de proteção no segundo Estado-Membro.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a medida de proteção for suspensa 
ou revogada no Estado-Membro de 
origem, a autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento deve, a 
pedido da pessoa causadora da ameaça, 
suspender ou revogar o reconhecimento e 
a eventual aplicação da medida de 
proteção. O pedido deve ser apresentado 
utilizando o formulário do Anexo II.

2. Se a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem suspender ou 
revogar a medida de proteção, deve 
comunicar de imediato essa suspensão ou 
revogação à autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento.

Justificação

Não se deve esperar que a pessoa causadora da ameaça apresente um pedido de suspensão 
ou revogação à autoridade do Estado-Membro de reconhecimento. Isso é inviável e o ónus do 
pedido não deve recair sobre a pessoa. Por estes motivos, esta alteração estabelece, em 
sintonia com as alterações anteriores, a obrigação da transmissão direta da informação 
entre autoridades competentes.



AD\889322PT.doc 25/32 PE473.887v04-00

PT

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se a medida de proteção for suspensa 
ou revogada no Estado-Membro de 
origem, a autoridade competente do 
Estado-Membro de reconhecimento deve 
suspender ou revogar o reconhecimento e, 
consoante o caso, a aplicação dessa 
medida assim que for devidamente 
informada pela autoridade competente do 
Estado-Membro de origem em 
conformidade com o disposto no n.º 2.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não pode ser recusado o 
reconhecimento de uma medida de 
proteção pelo facto de o Estado-Membro 
de reconhecimento não permitir uma 
medida desse tipo com base nos mesmos 
factos.

Suprimido

(Vide alteração referente ao artigo 12.º, n.º 1-A)

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem, sem 
demora e nos termos da lei desse Estado, 
comunicar à pessoa causadora da ameaça e 
à pessoa protegida:

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem devem, sem demora e 
nos termos da lei desse Estado, comunicar 
à pessoa causadora da ameaça e à pessoa 
protegida e, sendo caso disso, ao seu 
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representante legal, ao seu curador ou ao 
seu tutor:

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a eventual suspensão ou revogação da 
medida de proteção.

(iv) a eventual suspensão, revogação ou 
reapreciação da medida de proteção.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Após a apresentação da certidão pela 
pessoa protegida nos termos do artigo 5.º, 
as autoridades competentes do Estado-
Membro de reconhecimento devem, sem 
demora e se necessário nos termos do 
disposto no Regulamento (CE) n.º 
1393/2007, levar ao conhecimento da 
pessoa causadora da ameaça e da pessoa 
protegida:

2. Após a apresentação da certidão nos 
termos do artigo 5.º, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
reconhecimento devem, sem demora e se 
necessário nos termos do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de novembro de 2007 relativo à citação e 
à notificação dos atos judiciais e 
extrajudiciais em matéria civil e comercial 
nos Estados-Membros ("citação e 
notificação de atos")1, levar ao 
conhecimento da pessoa causadora da 
ameaça e da pessoa protegida e, quando 
conveniente, do seu representante legal, 
curador ou tutor, em língua que 
compreendam:

_______________
1 JO L 324, 10.12.2007, p. 79.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea i-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Caso seja aplicável, a medida de 
proteção adaptada nos termos do artigo 
8.º; 

Justificação

A obrigação de comunicar à pessoa causadora da ameaça e à pessoa protegida qualquer 
informação relacionada com a medida de proteção deve abranger a informação sobre a 
medida adotada para efeitos de adaptação da medida de proteção estrangeira desconhecida 
a uma medida conhecida prevista na lei nacional do Estado-Membro de reconhecimento.  

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a eventual suspensão ou revogação da 
medida de proteção.

(iv) a eventual recusa de reconhecimento 
e/ou aplicação, suspensão ou revogação da 
medida de proteção.

Justificação
Vide justificação da alteração referente ao artigo 13.º, n.º 2, alínea i-A).

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 13.° – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao notificar à pessoa que causa o 
risco as informações a que se referem os 
n.ºs 1 e 2, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem e as do 
Estado-Membro de reconhecimento 
prestarão especial atenção ao facto de não 
ser do interesse da pessoa protegida que o 
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seu endereço ou outros detalhes pessoais 
sejam divulgados, a menos que tal seja 
necessário para efeitos de implementação 
da medida de proteção.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo  15.º Suprimido
Transliteração ou tradução

Nos casos em que o presente regulamento 
exigir uma transliteração ou tradução, 
estas devem ser feitas na língua oficial ou 
numa das línguas oficiais do Estado-
Membro de reconhecimento, ou em 
qualquer outra língua que este Estado 
tiver indicado que aceita. As traduções 
efetuadas por força do presente 
regulamento devem ser feitas por pessoas 
qualificadas para traduzir num dos 
Estados-Membros.

(Vide alteração ao artigo 5.º, n.º 4)

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

O requerente que, no Estado-Membro de 
origem, tiver beneficiado, no todo ou em 
parte, de apoio judiciário ou da isenção de 
preparos e custas, beneficia, nos 
procedimentos de aplicação da medida de 
proteção, do apoio judiciário mais 
favorável ou da isenção de preparos e 
custas mais ampla prevista na lei do 
Estado-Membro de reconhecimento.

O requerente que, no Estado-Membro de 
origem, tiver beneficiado, no todo ou em 
parte, de apoio judiciário ou da isenção de 
preparos e custas, é considerado, nos 
procedimentos de aplicação da medida de 
proteção, para beneficiar do apoio 
judiciário ou da isenção de preparos e 
custas mais ampla prevista na lei do 
Estado-Membro de reconhecimento, 
conforme decidido por esse Estado-
Membro.
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Recolha de dados

A fim de facilitar a avaliação da aplicação 
do presente regulamento, os 
Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os dados relevantes relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre a emissão dos certificados a que se 
refere o artigo 5.º, e à sua transmissão 
entre autoridades competentes. Esses 
dados incluirão, no mínimo, informações 
sobre o número de medidas de proteção e 
certificados solicitados, emitidos e/ou 
reconhecidos e sobre o número de 
certificados recusados, suspensos e/ou 
revogados, bem como as razões dessa 
recusa e/ou revogação, tendo em devida 
atenção os princípios fundamentais da 
privacidade e da proteção dos dados 
pessoais.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Até [cinco anos após a data de aplicação 
fixada no artigo 23.º], a Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu sobre a 
aplicação do presente regulamento. O 
relatório é acompanhado, se for caso disso, 
de propostas de adaptação.

Até [quatro anos após a data de aplicação 
fixada no artigo 23.º], a Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu sobre a 
aplicação do presente regulamento e sobre 
a interação entre o presente regulamento 
e a Diretiva 2011/99/UE. O relatório é 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas de adaptação.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto da Rede Judiciária Europeia 
em matéria civil e comercial, instituída 
pela Decisão 2001/470/CE do Conselho, os 
Estados-Membros descrevem as normas e 
os procedimentos nacionais aplicáveis às 
medidas de proteção, incluindo as 
autoridades competentes para o seu 
reconhecimento e/ou aplicação, com vista à 
informação do público em geral.

No contexto da Rede Judiciária Europeia 
em matéria civil e comercial, instituída 
pela Decisão 2001/470/CE do Conselho, os 
Estados-Membros descrevem as normas e 
os procedimentos nacionais aplicáveis às 
medidas de proteção, incluindo as 
autoridades competentes para o seu 
reconhecimento e/ou aplicação, com vista à 
informação do público em geral. A 
informação relativa a casos individuais 
deve permanecer confidencial.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até [1 ano antes da entrada em vigor do 
presente regulamento], os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão

Até [1 ano antes da entrada em vigor do 
presente regulamento], cada 
Estado-Membro deve comunicar à 
Comissão

(a) As autoridades competentes nas 
matérias abrangidas pelo presente 
regulamento;

(a) Os nomes e dados de contacto das
autoridades competentes nas matérias 
abrangidas pelo presente regulamento;

(b) As línguas aceites para a tradução da 
certidão prevista no 15.º.

(b) As línguas aceites para a tradução da 
certidão prevista no artigo 5.º, n.º 4.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Anexo I – Título

Texto da Comissão Alteração

Anexo I Anexo

Justificação
Esta alteração é justificada pela supressão do Anexo II (vide alteração relativa ao Anexo II).

Alteração 56

Proposta de regulamento
Anexo II 

Texto da Comissão Alteração

Anexo II Este anexo é suprimido

(Vide alterações ao artigo 12.º)
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PROCESSO

Título Reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria civil

Referências COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)

Comissões competentes quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão
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