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I. BEVEZETÉS

A COREPER 2010. január 7-én tudomásul vette a Belgium, Bulgária, Észtország, Spanyolország, 

Franciaország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia, Finnország és 

Svédország által az európai védelmi határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

vonatkozóan benyújtott kezdeményezést (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + 

ADD 2 REV 1)

A Tanács (Bel- és Igazságügy) 2010. június 4-én arra a következtetésre jutott, hogy a szöveg 

elegendő támogatást élvez ahhoz, hogy az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalások alapjául 

szolgáljon (10384/10 COPEN 127 CODEC 498).

Az elnökség megbeszéléseket folytatott az Európai Parlament és a Bizottság képviselőivel annak 

érdekében, hogy a szövegről az első olvasat során megállapodás szülessen. Mindazonáltal nem jött 

létre megállapodás, az Európai Parlament pedig 2010. december 14-én megszavazta az első 

olvasatban kialakított álláspontját.

A Tanács előkészítő szerveiben folytatott megbeszéléseket követően 2011. szeptember 20-án újabb 

háromoldalú egyeztetésre került sor az Európai Parlamenttel, és előzetes megállapodás született a 

jogszabály szövegéről.

II. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN KIALAKÍTOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

A Tanácson belüli elegendő támogatás megszerzése érdekében az Európai Parlamenttel folytatott 

tárgyalások során a szöveg alábbi módosításairól született megállapodás:

a) A jogszabály hatályát részben újradefiniálták azzal, hogy szorosabb kapcsolatot alakítottak ki az 

európai védelmi határozat kibocsátásának lehetősége és a bűncselekmény elkövetése között (1. 

cikk). E módosítás célja, hogy egyértelművé tegye a jogszabálynak az EUMSZ 82. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott jogalappal való kapcsolatát.
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b) Ugyanezen célból pontosították, hogy az európai védelmi határozat alapját képező védelmi 
intézkedésnek büntetőügyekben hozott határozaton kell alapulnia (a 2. cikk (2) bekezdése).

c) Annak érdekében, hogy a bűncselekmények áldozatainak védelmét illetően a jogszabály 
megőrizze a lehető legszélesebb alkalmazhatóságát a különböző nemzeti jogi rendszerek 
tekintetében, pontosították, hogy amíg a fenti feltételek teljesülnek, lényegtelen, hogy milyen 
hatóság bocsátotta ki az európai védelmi határozat alapját képező védelmi intézkedést ((9) 
preambulumbekezdés), valamint hogy az európai védelmi határozatot végrehajtó tagállam a 
végrehajtást nemzeti rendszere sajátosságainak megfelelően közigazgatási, polgári vagy 
büntetőeljárás keretében végezheti el (9. cikk).

d) Az irányelv preambulumbekezdéseit ennek megfelelően kiigazították.

e) A 13. cikk új bekezdéssel bővült (lásd: (4) bekezdés), amely pontosítja az európai védelmi 
határozat kibocsátása és a kölcsönös elismerés elvének a próbaidő alatti magatartási szabályok és 
alternatív szankciók céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/947/IB tanácsi kerethatározattal 
összhangban folytatott eljárások közötti kapcsolatot.

III. KÖVETKEZTETÉS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Tanács és az Európai Parlament közötti  
tárgyalások során – a Bizottság segítségével – kialakított kompromisszumot. A Tanács (Bel- és 
Igazságügy) 2011. szeptember 23-án tudomásul vette a megállapodástervezetet, és megerősítette, 
hogy kész jóváhagyni az új szöveget. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottsága (LIBE), valamint Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (FEMM) 2011. október 4-én 
úgy döntött, megbízza az elnökét, hogy levélben jelezze a COREPER elnökének, hogy ha a Tanács 
abban a formában hivatalosan továbbítja az álláspontját az Európai Parlamentnek, ahogyan az a 
levél mellékletében szerepel, akkor az érintett bizottság elnökeként ajánlani fogja a Parlament 
plenáris ülésének, hogy második olvasatban módosítás nélkül – a jogász-nyelvészi ellenőrzés 
függvényében – fogadja el a tanácsi álláspontot.

A COREPER október 6-án megerősítette a megállapodást annak érdekében, hogy a szöveget a 
politikai megállapodás elfogadása céljából benyújtsák a Tanácsnak.

________________





16613/11 ADD 1 zsm/ZSM/ms 1
DQPG HU

AZ EURÓPAI UNIÓ 
TANÁCSA

Brüsszel, 2011. november 18. (22.11)
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2010/0802 (COD)

16613/11
ADD 1

CODEC 1941
COPEN 311
JUSTCIV 307
OC  19

FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ – KIEGÉSZÍTÉS
Küldi: a Tanács Főtitkársága
Címzett: a COREPER/a TANÁCS
Tárgy: A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Észt 

Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Magyar Köztársaság, az Olasz Köztársaság, 
a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Finn Köztársaság és a 
Svéd Királyság kezdeményezése – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
európai védelmi határozatról 
[első olvasat]

– Az alábbiak elfogadása:
a) a Tanács álláspontja
b) a Tanács indokolása
– A Tanács nyilatkozata
KÖZÖS IRÁNYMUTATÁSOK
Konzultációs határidő Horvátország számára: 2011.11.23.

A Tanács nyilatkozata a védelmi intézkedések kölcsönös elismerésének kérdésével kapcsolatos 

átfogó megközelítésre vonatkozóan

A Tanács üdvözli az európai védelmi határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv –

mint az Európai Unióban a bűncselekmények sértettjeinek védelmét szolgáló fontos eszköz –

elfogadását.
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Figyelembe véve, hogy ez az irányelv a büntetőügyekben hozott védelmi intézkedésekre 

összpontosít, valamint tekintettel a tagállamok e területet érintő eltérő jogi hagyományaira, a Tanács 

tudatában van annak, hogy ezt a jogi eszközt a jövőben ki kell majd egészítenie egy a polgári 

ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerésére vonatkozó hasonló 

mechanizmusnak.

A Tanács ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy a Tanács előkészítő szervei jelenleg vizsgálják a 

Bizottság által 2011. május 18-án előterjesztett, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések 

kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatot.

A Tanács a sértettek jogainak és védelmének különösen a büntetőeljárások során való 

megerősítésére vonatkozó ütemtervről szóló 2011. június 10-i állásfoglalásában (lásd: C. 

intézkedés) kötelezettséget vállalt arra, hogy kiemelt feladatként kezeli az említett javaslat 

vizsgálatát. A Tanács kötelezettséget vállal annak biztosítására is, hogy az említett eszköz ki fogja 

egészíteni az európai védelmi határozatról szóló irányelv rendelkezéseit, és ezáltal e két jogszabály 

együttes alkalmazása – az egyes tagállamok nemzeti rendszereinek sajátosságaitól függetlenül –

lehetővé teszi majd a tagállamok közötti együttműködést a sértettek védelmét szolgáló lehető 

legnagyobb számú intézkedés tekintetében.

________________________
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