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I. ĮVADAS

2010 m. sausio 7 d. Nuolatinių atstovų komitetas susipažino su Belgijos, Bulgarijos, Ispanijos, 

Estijos, Prancūzijos, Vengrijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Suomijos ir Švedijos 

pranešimu dėl iniciatyvos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos apsaugos 

orderio (dok. 17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

2010 m. birželio 4 d. Taryba (Teisingumo ir vidaus reikalai) padarė išvadą, kad tekstui pakankamai 

pritariama, kad būtų galima derėtis dėl jo su Europos Parlamentu (dok.10384/10 COPEN 127 

CODEC 498).

Pirmininkaujanti valstybė narė pradėjo diskusijas su Europos Parlamento ir Komisijos atstovais, kad 

būtų susitarta dėl teksto per pirmąjį svarstymą. Tačiau susitarta nebuvo ir 2010 m. gruodžio 14 d. 

Europos Parlamentas balsavo dėl savo pozicijos per pirmąjį svarstymą.

Po diskusijų Tarybos parengiamuosiuose organuose kitas trišalio dialogo su Europos Parlamentu 

posėdis buvo surengtas 2011 m. rugsėjo 20 d.; jame buvo pasiektas preliminarus susitarimas dėl 

dokumento teksto.

II. PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTOS TARYBOS POZICIJOS ANALIZĖ

Kad tekstui pakankamai pritartų Taryba, derybų su Europos Parlamentu metu buvo susitarta dėl šių 

teksto pakeitimų:

a) Šio dokumento taikymo sritis buvo iš dalies patikslinta, nustatant glaudesnį ryšį tarp galimybės 

išduoti Europos apsaugos orderį ir nusikalstamo elgesio (1 straipsnis). Šiuo pakeitimu siekiama 

paaiškinti šio dokumento ryšį su SESV 82 straipsnio 1 dalyje numatytu teisiniu pagrindu.
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b) Tuo pačiu tikslu toliau nurodyta, kad apsaugos priemonė, kuri yra Europos apsaugos orderio 

pagrindas, turi būti nustatyta sprendime, priimtame baudžiamosiose bylose (2 straipsnio 2 dalis). 

c) Kad būtų išsaugota kuo didesnė galimybė šį dokumentą pritaikyti prie įvairių teisinių sistemų 

nusikaltimų aukų apsaugai užtikrinti, dar nurodyta, kad jei pirmiau nurodytos sąlygos tenkinamos, 

nesvarbu, kokio pobūdžio institucija skiria apsaugos priemonę, kuria grindžiamas Europos apsaugos 

orderis (9 konstatuojamoji dalis), ir kad Europos apsaugos orderį vykdanti valstybė narė gali tai 

daryti atsižvelgdama į savo nacionalinės sistemos ypatybes taikydama administracines, civilines ar 

baudžiamąsias procedūras (9 straipsnis).

d) Atitinkamai pakeistos direktyvos konstatuojamosios dalys.

e) Į 13 straipsnį įrašyta nauja dalis (žr. 4 dalį), kuria paaiškinamas ryšys tarp Europos apsaugos 

orderio išdavimo ir procedūrų pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2008/947/TVR dėl sprendimų dėl 

lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų tarpusavio pripažinimo. 

III. IŠVADA

Per pirmąjį svarstymą priimtoje Tarybos pozicijoje atspindėtas Tarybos ir Europos Parlamento 

derybose, padedant Komisijai, pasiektas kompromisas. 2011 m. rugsėjo 23 d. Taryba (Teisingumo 

ir vidaus reikalai) susipažino su susitarimo projektu ir patvirtino savo pasirengimą susitarti dėl 

naujojo teksto. 2011 m. spalio 4 d. Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetas (LIBE) ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas (FEMM) nusprendė įgalioti savo 

pirmininkus laišku pranešti Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui, kad jeigu Taryba oficialiai 

pateiktų Parlamentui tokią savo poziciją, kokia ji pateikta to laiško priede, jie, naudodamiesi savo 

kaip komitetų pirmininkų įgaliojimais, rekomenduotų plenariniame posėdyje pritarti Tarybos 

pozicijai be pakeitimų per antrąjį svarstymą Parlamente, su sąlyga, kad tekstą patikrintų teisininkai 

lingvistai. 

2011 m. spalio 6 d. Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino susitarimą, kad tekstas būtų pateiktas 

Tarybai siekiant priimti politinį susitarimą. 

________________
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PRANEŠIMO DĖL „I/A“ PUNKTO PAPILDYMAS
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: NUOLATINIŲ ATSTOVŲ KOMITETUI / TARYBAI
Dalykas: Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Estijos 

Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Italijos Respublikos, 
Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Suomijos Respublikos 
ir Švedijos Karalystės iniciatyva dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
Europos apsaugos orderio
[pirmasis svarstymas]

- Priėmimas
a) Tarybos pozicijos priėmimas 
b) Tarybos motyvų pareiškimo priėmimas
– Tarybos pareiškimas
BENDROSIOS GAIRĖS
Terminas konsultacijoms su Kroatija: 2011 11 23 

Tarybos pareiškimas dėl visapusiško požiūrio 

į apsaugos priemonių pripažinimą

Taryba palankiai vertina tai, kad buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl 

Europos apsaugos orderio, nes tai yra svarbi nusikaltimų aukų apsaugos Europos Sąjungoje 

priemonė.
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Atsižvelgdama į tai, kad šioje direktyvoje daugiausia dėmesio skiriama apsaugos priemonėms, 

kurios taikomos baudžiamosiose bylose, ir į skirtingas valstybių narių teisės tradicijas šioje srityje, 

Taryba supranta, kad ateityje ši priemonė turės būti papildyta panašiu mechanizmu, skirtu civilinėse 

bylose taikomų apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimui.

Todėl Taryba primena, kad šiuo metu Tarybos parengiamieji organai nagrinėja 2011 m. gegužės 

18 d. Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos 

priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose.

Atsižvelgdama į 2011 m. birželio 10 d. Rezoliuciją dėl nusikaltimų aukų teisių užtikrinimo ir 

apsaugos, visų pirma baudžiamosiose bylose, gerinimo veiksmų plano (žr. C priemonę), Taryba 

įsipareigoja toliau prioriteto tvarka nagrinėti šį pasiūlymą. Ji taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad šis 

dokumentas papildytų Direktyvos dėl Europos apsaugos orderio nuostatas, ir kad šių dviejų 

dokumentų bendra taikymo sritis sudarytų valstybėms narėms sąlygas bendradarbiauti 

neatsižvelgiant į jų nacionalinių sistemų pobūdį, todėl nukentėjusiems asmenims būtų taikoma kuo 

daugiau apsaugos priemonių.

________________________
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