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I. IEVADS

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2010. gada 7. janvārī pieņēma zināšanai Beļģijas, Bulgārijas, 

Igaunijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Somijas un 

Zviedrijas iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Eiropas aizsardzības rīkojumu 

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

Padome (Tieslietas un iekšlietas) 2010. gada 4. jūnijā secināja, ka tekstam ir pietiekams atbalsts un 

to varētu izmantot par pamatu sarunām ar Eiropas Parlamentu (10384/10 COPEN 127 

CODEC 498).

Prezidentvalsts sāka pārrunas ar Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvjiem, lai panāktu 

vienošanos par tekstu pirmajā lasījumā. Tomēr vienošanās netika panākta, un Eiropas Parlaments 

2010. gada 14. decembrī balsoja par nostāju pirmajā lasījumā.

Pēc diskusijām Padomes darba sagatavošanas struktūrās 2011. gada 20. septembrī notika jauns 

trialogs ar Eiropas Parlamentu un tika panākta provizoriska vienošanās par instrumenta tekstu.

II. PADOMES NOSTĀJA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ – ANALĪZE

Lai panāktu pietiekamu atbalstu Padomē, sarunās ar Eiropas Parlamentu tika panākta vienošanās 

par šādiem grozījumiem:

a) instrumenta piemērošanas joma ir daļēji pārskatīta, nodrošinot ciešāku saikni starp iespēju izdot 

Eiropas aizsardzības rīkojumu un noziedzīgu rīcību (1. punkts). Šā grozījuma mērķis ir precizēt 

saikni starp instrumentu un juridisko pamatu, ko nodrošina LESD 82. panta 1. punkts;
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b) ar tādu pašu mērķi ir noteikts, ka aizsardzības pasākumam, uz kuru pamatojas Eiropas 

aizsardzības rīkojums, jāizriet no lēmuma, kas pieņemts krimināllietā (2. panta 2. punkts); 

c) lai saglabātu pēc iespējas plašākas iespējas instrumentu pielāgot dažādām valstu tiesību sistēmām 

ar mērķi aizsargāt noziegumos cietušos, ir arī noteikts, ka tad, ja ir ievēroti iepriekšminētie 

nosacījumi, nav būtiski, kas ir iestāde, kura nosaka aizsardzības pasākumu, uz kuru pamatojas 

Eiropas aizsardzības rīkojums (9. apsvērums), un ka dalībvalsts, kas izpilda Eiropas aizsardzības 

rīkojumu, to var darīt atbilstoši savas valsts sistēmas specifikai administratīvā procesa, civilprocesa 

vai kriminālprocesa kārtībā (9. pants);

d) direktīvas apsvērumi ir attiecīgi pielāgoti;

e) 13. pantam ir pievienots jauns punkts (skatīt 4. punktu), kas precizē saikni starp Eiropas 

aizsardzības rīkojuma izdošanu un kārtību, kas noteikta Padomes Pamatlēmumā 2008/947/TI par

savstarpēju atzīšanu lēmumiem par probācijas pasākumiem un alternatīvām sankcijām. 

III. SECINĀJUMS

Padomes pirmā lasījuma nostāja atbilst kompromisam, kas panākts Padomes un Eiropas Parlamenta 

sarunās, kuras sekmēja Komisija. Padome (Tieslietas un iekšlietas) 2010. gada 23. septembrī 

iepazinās ar vienošanās projektu un apstiprināja, ka ir gatava vienoties par jauno tekstu. Eiropas 

Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) un Sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības komiteja (FEMM) 2011. gada 4. oktobrī nolēma savus priekšsēdētājus pilnvarot rakstīt 

vēstuli Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam, norādot, ka tad, ja Padome Parlamentam 

oficiāli iesniegtu savu nostāju, kā tā izklāstīta vēstules pielikumā, viņi kā komiteju priekšsēdētāji 

ieteiktu plenārsēdei Padomes nostāju pieņemt bez grozījumiem, izņemot juridiski-lingvistisko 

pārbaudi, Parlamenta otrajā lasījumā. 

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 6. oktobrī apstiprināja vienošanos, lai tekstu varētu iesniegt politiskas 

vienošanās pieņemšanai Padomē. 

________________
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''I/A'' PUNKTA PIEZĪMES PAPILDINĀJUMS 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJA/PADOME
Temats: Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas 

Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Ungārijas Republikas, 
Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Somijas Republikas un 
Zviedrijas Karalistes iniciatīva nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu
[pirmais lasījums]

– pieņemšana
a) Padomes nostāja
b) Padomes paskaidrojuma raksts
– Padomes deklarācija
KOPĒJĀS PAMATNOSTĀDNES
Konsultēšanās termiņš Horvātijai: 23.11.2011

Padomes deklarācija par visaptverošu pieeju 

attiecībā uz jautājumu par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu

Padome pauž gandarījumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par Eiropas aizsardzības 

rīkojumu pieņemšanu, uzskatot to par būtisku instrumentu, ar ko Eiropas Savienībā aizsargāt 

noziegumos cietušos.
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Paturot prātā to, ka šī direktīva ir vērsta uz krimināllietās paredzētiem aizsardzības pasākumiem, un 

ņemot vērā, ka šajā jomā dalībvalstīm ir atšķirīgas tiesiskās tradīcijas, Padome apzinās, ka šo 

instrumentu turpmāk būs jāpapildina ar līdzīgu mehānismu, ar ko reglamentētu aizsardzības 

pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.

Šajā sakarā Padome atgādina, ka pašlaik Padomes darba sagatavošanas struktūras izskata Komisijas 

2011. gada 18. maijā iesniegto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 

aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.

Saskaņā ar Padomes 2011. gada 10. jūnija rezolūciju par Ceļvedi cietušo tiesību un aizsardzības 

stiprināšanai, īpaši kriminālprocesā (skatīt pasākumu "C"), Padome apņemas šo priekšlikumu 

turpināt izskatīt prioritārā kārtā. Turklāt tā apņemas nodrošināt to, ka šis instruments papildinās 

Direktīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu tā, lai neatkarīgi no dalībvalstu iekšējo sistēmu būtības 

šo abu instrumentu kopējā darbības joma dotu iespēju dalībvalstīm sadarboties pēc iespējas lielākā 

skaitā noziegumos cietušo aizsardzības pasākumu.

________________________
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