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I. ÚVOD

Dne 7. ledna 2010 vzal COREPER na vědomí podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 

o evropském ochranném příkazu, který předložily Belgie, Bulharsko, Estonsko, Španělsko, Francie, 

Itálie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Finsko a Švédsko (dokument 17513/09 COPEN 

247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD2 REV 1).

Dne 4. června 2010 Rada pro spravedlnost a vnitřní věci došla k závěru, že existuje dostatečná 

podpora znění jako základu pro jednání s Evropským parlamentem (dokument 10384/10

COPEN 127 CODEC 498).

Předsednictví zahájilo jednání se zástupci Evropského parlamentu a Komise s cílem dosáhnout 

dohody o znění při prvním čtení. Dohody však dosaženo nebylo a Evropský parlament hlasoval 

o svém stanovisku v prvním čtení dne 14. prosince 2010.

Po jednáních v přípravných orgánech Rady se dne 20. září 2011 konal nový trialog s Evropským 

parlamentem a bylo dosaženo předběžné dohody o znění nástroje.

II. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

S cílem dosáhnout dostatečné podpory v Radě byly v průběhu jednání s Evropským parlamentem 

schváleny tyto změny znění:

a) Oblast působnosti nástroje byla částečně znovu definována tak, že byla stanovena užší 

souvislost mezi možností vydat evropský ochranný příkaz a trestným jednáním (článek 1). Cílem 

této změny je vyjasnění souvislosti tohoto nástroje s právním základem stanoveným v čl. 82 odst. 1 

SFEU.
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b) Stejný cíl sleduje i další upřesnění, že ochranné opatření na základě evropského ochranného 

příkazu musí být odvozeno z rozhodnutí přijatého v trestních věcech. (čl. 2 odst. 2).

c) Ve snaze zachovat co nejširší přizpůsobivost nástroje různým vnitrostátním právním 

systémům na ochranu obětí trestných činů bylo dále upřesněno, že dokud jsou splněny výše 

uvedené podmínky, je povaha orgánu vydávajícího ochranné opatření, které je základem pro 

evropský ochranný příkaz, nepodstatná (9. bod odůvodnění), a že členský stát vykonávající 

evropský ochranný příkaz tak může učinit v souladu se zvláštnostmi svého vnitrostátního systému 

ve správním, občanskoprávním nebo trestněprávním řízení (článek 9).

d) Body odůvodnění směrnice byly odpovídajícím způsobem upraveny.

e) Byl doplněn nový odstavec do článku 13 (viz odstavec 4) objasňující vztah mezi vydáním 

evropského ochranného příkazu a řízením podle rámcového rozhodnutí Rady 2008/947/SVV 

o vzájemném uznávání rozhodnutí o probačních opatřeních a alternativních trestech.

III. ZÁVĚR

Postoj Rady v prvním čtení je výrazem kompromisní dohody, které bylo za pomoci Komise 

dosaženo při jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem. Dne 23. září 2011 Rada pro 

spravedlnost a vnitřní věci vzala návrh dohody na vědomí a potvrdila, že je připravena dohodnout 

se na novém znění. Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci (LIBE) a Výbor Evropského parlamentu pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) se dne 

4. října 2011 rozhodly zmocnit své předsedy k napsání dopisu předsedovi COREPERu, v němž se 

uvede, že pokud Rada formálně předá Parlamentu svůj postoj v podobě, v jaké je uveden v příloze 

dopisu, doporučí tito ze své funkce předsedů daných výborů plenárnímu zasedání, aby přijalo postoj 

Rady beze změny, s výhradou právně-jazykového ověření, ve druhém čtení Parlamentu.

Dne 6. října potvrdil COREPER dohodu, aby toto znění mohlo být předloženo k přijetí politické 

dohody v Radě.

________________
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DODATEK K POZNÁMCE K BODU „I/A“
Odesílatel: Generální sekretariát Rady
Příjemce: COREPER/RADA
Předmět: Podnět Belgického království, Bulharské republiky, Španělského království, 

Estonské republiky, Francouzské republiky, Maďarské republiky, Italské 
republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Finské republiky 
a Švédského království ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském 
ochranném příkazu
[první čtení]

– přijetí
a) postoje Rady
b) odůvodnění Rady
– Prohlášení Rady
SPOLEČNÉ POKYNY
Lhůta pro konzultaci Chorvatska: 23.11.2011

Prohlášení Rady o komplexním přístupu

k otázce uznávání ochranných opatření

Rada vítá přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu jakožto 

významného nástroje ochrany obětí trestných činů v Evropské unii.
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Vzhledem ke skutečnosti, že je tato směrnice zaměřena na ochranná opatření přijímaná v trestních 

věcech a vzhledem k tomu, že mají členské státy v této oblasti rozdílnou právní tradici, si Rada 

uvědomuje, že tento nástroj musí být v budoucnosti doplněn také obdobným mechanismem 

pro vzájemné uznávání ochranných opatření přijatých v občanských věcech.

V této souvislosti Rada opětovně připomíná, že přípravné orgány Rady v současné době posuzují 

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření 

v občanských věcech, který dne 18. května 2011 předložila Komise.

Rada je v souladu se svým usnesením ze dne 10. června 2011 o plánu posílení práv a ochrany obětí, 

zejména v trestním řízení (viz opatření „C“), odhodlána pokračovat v přednostním posuzování 

tohoto návrhu. Rada je rovněž odhodlána zajistit doplnění tohoto nástroje ustanoveními směrnice 

o evropském ochranném příkazu, aby obě oblasti působnosti těchto dvou nástrojů umožnily 

spolupráci mezi členskými státy bez ohledu na povahu jejich vnitrostátních systémů, pokud jde o co 

největší množství opatření na ochranu obětí.

________________________
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