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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 7 януари 2010 г. Корепер взе под внимание представената от Белгия, България, Естония, 

Испания, Франция, Италия, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Финландия и Швеция 

инициатива за директива на Европейския парламент и на Съвета относно европейската 

заповед за осигуряване на защита (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 

REV 1).

На 4 юни 2010 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи заключи, че съществува 

достатъчна подкрепа по текста като основа за преговорите с Европейския парламент 

(10384/10 COPEN 127 CODEC 498).

Председателството започна обсъждания с представители на Европейския парламент и 

Комисията с оглед постигане на споразумение по текста на първо четене. До споразумение 

обаче не се стигна и Европейският парламент гласува позицията си на първо четене на 

14 декември 2010 г.

След обсъждания в рамките на подготвителните органи на Съвета, на 20 септември 2011 г. се 

състоя нова тристранна среща с Европейския парламент и беше постигнато предварително 

съгласие по текста на правния инструмент.

II. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

С оглед постигането на достатъчна подкрепа в рамките на Съвета, по време на преговорите с 

Европейския парламент бяха одобрени следните изменения на текста:

а) Обхватът на действие на правния инструмент получи отчасти ново определение, като бе 

направена по-тясна връзка между възможността за издаване на европейска заповед за 

осигуряване на защита и престъпно поведение (член 1). С това изменение се цели да се 

поясни връзката на правния инструмент с правното основание, предвидено в член 82, 

параграф 1 от ДФЕС.
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б) Със същата цел освен това бе уточнено, че мярката за защита, която е в основата на 
европейската заповед за осигуряване на защита, трябва да произтича от решение по 
наказателноправни въпроси (член 2, параграф 2).

в) За да се запази възможно най-голяма приспособимост на правния инструмент по 
отношение на различните национални правни системи за защита на жертвите на 
престъпления, допълнително бе уточнено, че докато посочените по-горе условия са налице, 
естеството на органа, издаващ мярката за защита, която е в основата на европейската заповед 
за осигуряване на защита, е без значение (съображение 9), и че държавата-членка, която 
изпълнява европейската заповед за осигуряване на защита, може да пристъпи към нейното 
изпълнение съгласно особеностите на собствената си национална система чрез 
административни, граждански или наказателни производства (член 9).

г) Съображенията към директивата бяха съответно адаптирани.

д) В член 13 бе добавен нов параграф (вж. параграф 4), в който се пояснява връзката между 
издаването на европейска заповед за осигуряване на защита и производствата съгласно 
Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета за прилагане на принципа на взаимното 
признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху 
пробационните мерки и алтернативните санкции.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат на преговорите между 
Съвета и Европейския парламент, подпомагани от Комисията. На 23 септември 2011 г. 
Съветът по правосъдие и вътрешни работи взе под внимание проекта за споразумение и 
потвърди готовността си за постигане на съгласие по новия текст. На 4 октомври 2011 г. 
комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи и по правата на жените и равенството между половете възложиха на своите 
председатели да изпратят до председателя на Корепер писмо, в което да се посочва, че ако 
Съветът официално предаде на Европейския парламент своята позиция във вида, съдържащ 
се в приложението към писмото, те, в качеството си на председатели на комисиите, ще 
препоръчат позицията на Съвета да се приеме без изменения на второ четене в парламента 
след преглед от юрист-лингвистите.

На 6 октомври Корепер потвърди съгласието с оглед на представяне на текста за приемане на 
политическото споразумение на заседание на Съвета.

________________
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До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Инициатива на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, 

Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република 
Унгария, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република 
Финландия и Кралство Швеция с оглед приемането на директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за 
осигуряване на защита
[първо четене]

— Приемане
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета
— Изявление на Съвета
ОБЩИ НАСОКИ
Краен срок за консултации за Хърватия: 23.11.2011

Изявление на Съвета относно всеобхватния подход

към въпроса за признаване на мерките за осигуряване на защита

Съветът приветства приемането на директивата на Европейския парламент и на Съвета 

относно европейската заповед за осигуряване на защита като важен инструмент за защита на 

жертвите на престъпления в Европейския съюз.
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Като се има предвид, че директивата е насочена към мерки за осигуряване на защита по 

наказателни дела и предвид различните традиции в правото на държавите-членки в тази 

област, Съветът съзнава, че този инструмент ще трябва да бъде допълнен в бъдеще от 

подобен механизъм за взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански 

дела.

Във връзка с това Съветът припомня, че предложението, представено от Комисията на 

18 май 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното 

признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, е в процес на 

разглеждане в подготвителните органи на Съвета.

В съответствие с резолюцията си от 10 юни 2011 г. относно пътна карта за укрепване на 

правата и защитата на жертвите, по-специално в рамките на наказателното производство 

(виж Мярка „В“) Съветът се ангажира да продължи да разглежда това предложение като 

въпрос на приоритет. Той също се ангажира да направи необходимото, за да може този 

инструмент да допълва разпоредбите на директивата относно европейската заповед за 

осигуряване на защита, така че приложните полета на двата инструмента да могат заедно да 

дадат възможност за сътрудничество между държавите-членки, независимо от естеството на 

техните национални системи, по отношение на възможно най-големия брой мерки за защита 

на жертвите.

________________________
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