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Διοργανικός φάκελος :
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15571/1/11
REV 1 ADD 1

COPEN 272
CODEC 1695
PARLNAT 278

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
- Έγκριση του Συμβουλίου στις 24 Νοεμβρίου 2011
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I. EIΣΑΓΩΓΗ

Στις 7 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων σημείωσε την παρουσίαση εκ 

μέρους του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της 

Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας μιας 

πρωτοβουλίας για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 

REV 1).

Στις 4 Ιουνίου 2010, το Συμβούλιο (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) κατέληξε ότι το 

κείμενο συγκέντρωνε επαρκή στήριξη προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση των 

διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (10384/10 COPEN 127 CODEC 498).

Η Προεδρία πραγματοποίησε συζήτηση με τους Εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Επιτροπής προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση. 

Ωστόσο, δεν υπήρξε συμφωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη θέση του σε πρώτη 

ανάγνωση στις 14 Δεκεμβρίου 2010.

Μετά από συζητήσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στις 

20 Σεπτεμβρίου 2011 νέος τριμερής διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιτεύχθηκε 

προσωρινή συμφωνία επί του κειμένου της νομοθετικής πράξης..

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής στήριξη εντός του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές του 

κειμένου:

α) Επαναπροσδιορίσθηκε εν μέρει το πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής πράξης, προβλέποντας 

ισχυρότερη δεσμό μεταξύ της δυνατότητας έκδοσης Ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και 

εγκληματικής συμπεριφοράς (άρθρο 1). Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στο να αποσαφηνιστεί η 

σχέση της πράξης με τη νομική βάση που παρέχει το άρθρο 82, παρ. 1 της ΣΛΕΕ.
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β) Προς το σκοπό αυτό, προσδιορίσθηκε περαιτέρω ότι το μέτρο προστασίας που αποτελεί το 
μέλημα της Ευρωπαϊκής εντολής προστασίας πρέπει να προκύπτει από απόφαση που λαμβάνεται 
για ποινική υπόθεση (άρθρο 2, παρ. 2).

γ) Για να διατηρηθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσαρμοστικότητα της πράξης προς τα διάφορα εθνικά 
νομοθετικά συστήματα για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, προσδιορίσθηκε 
περαιτέρω ότι, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν έχει σημασία η φύση της αρχής 
που εκδίδει το μέτρο προστασίας (αιτιολογική παράγραφος 9) και ότι το κράτος μέλος που εκτελεί 
την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας μπορεί να την εκδίδει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του ιδίου 
εθνικού του συστήματος με διοικητική, αστική ή ποινική διαδικασία (άρθρο 9).

δ) Οι αιτιολογικές παράγραφοι της οδηγίας προσαρμόσθηκαν δεόντως.

ε) Προστέθηκε μία νέα παράγραφος στο άρθρο 13 (βλέπε παράγραφο 4) στην οποία 
αποσαφηνίζεται η σχέση μεταξύ της έκδοσης Ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και των 
διαδικασιών σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/947/ΔΕΥ για την αμοιβαία 
αναγνώριση των αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης και εναλλακτικών κυρώσεων. 

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση απηχεί τη συμβιβαστική λύση που επετεύχθη κατά τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία κατέστη εφικτή 
χάρη στην Επιτροπή. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, το Συμβούλιο (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές 
Υποθέσεις) σημείωσε το σχέδιο συμφωνίας και επιβεβαίωσε ότι είναι σε θέση να εγκρίνει το νέο 
κείμενο. Οι Επιτροπές LIBE (Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων) και FEMM (Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων)
αποφάσισαν στις 4 Οκτωβρίου 2011 να εξουσιοδοτήσουν τους οικείους Προέδρους να αποστείλουν 
επιστολή στον Πρόεδρο της ΕΜΑ στην οποία επισημαίνεται ότι εφόσον το Συμβούλιο διαβιβάσει 
και τυπικά στο Κοινοβούλιο τη θέση του υπό τη μορφή που έχει στο παράρτημα της επιστολής, 
τότε θα είναι σε θέση υπό την ιδιότητά τους ως Προέδρων των αντίστοιχων Επιτροπών να 
εισηγηθούν στην ολομέλεια να εγκρίνει χωρίς τροπολογίες τη θέση του Συμβουλίου κατά τη 
δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησής της από τους 
γλωσσομαθείς νομικούς.

Στις 6 Οκτωβρίου, η ΕΜΑ επιβεβαίωσε τη συμφωνία προκειμένου να υποβληθεί το κείμενο στο 
Συμβούλιο για την έγκριση πολιτικής συμφωνίας.

________________
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς: την ΕΜΑ / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα: Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του 

Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της 
Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας για οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας
[πρώτη ανάγνωση]

- Έγκριση
(α) της θέσης του Συμβουλίου
(β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δήλωση του Συμβουλίου
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσμία διαβούλευσης για την Κροατία: 23.11.2011

Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεκτική προσέγγιση

στο ζήτημα της αναγνώρισης των μέτρων προστασίας

Το Συμβούλιο χαιρετίζει την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, ως σημαντικού μέσου για την 

προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Δεδομένου ότι η εν λόγω οδηγία επικεντρώνεται στα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε 

ποινικές υποθέσεις, και λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών νομικών παραδόσεων των κρατών 

μελών σε αυτόν τον τομέα, το Συμβούλιο έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το μέσον αυτό θα πρέπει 

να συμπληρωθεί μελλοντικά με παρόμοιο μηχανισμό για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων 

προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Εν προκειμένω το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Μαΐου 

2011 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία 

αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις εξετάζεται από τα προπαρασκευαστικά 

όργανα και επιτροπές του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το ψήφισμα της 10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με Οδικό χάρτη για την ενίσχυση των 

δικαιωμάτων και την προστασία των θυμάτων, ιδίως σε ποινικές διαδικασίες (Βλ. μέτρο «Γ»), το 

Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει την εξέταση αυτής της πρότασης κατά προτεραιότητα.

Δεσμεύεται επίσης να εξασφαλίσει ότι το μέσον αυτό θα συμπληρώνει τις διατάξεις της οδηγίας 

σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, προκειμένου το συνδυασμένο πεδίο εφαρμογής των 

δύο μέσων να καθιστά δυνατή τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ανεξάρτητα από τη φύση 

των εθνικών συστημάτων τους, σε σχέση με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μέτρων προστασίας 

των θυμάτων.

________________________
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