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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
decisão europeia de protecção
– Adoptado pelo Conselho em 24 de Novembro de 2011
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I. INTRODUÇÃO

Em 7 de Janeiro de 2010, o COREPER tomou nota da apresentação, por parte da Bélgica, Bulgária, 

Estónia, Espanha, França, Itália, Hungria, Polónia, Portugal, Roménia, Finlândia e Suécia, de uma 

iniciativa tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

decisão europeia de protecção (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

Em 4 de Junho de 2010, o Conselho (Justiça e Assuntos Internos) concluiu que o texto não tinha o 

apoio suficiente para servir de base às negociações com o Parlamento Europeu (10384/10 

COPEN 127 CODEC 498). 

A Presidência encetou debates com representantes do Parlamento Europeu e da Comissão tendo em 

vista chegar a um acordo sobre o texto em primeira leitura. Todavia, não se conseguiu chegar a 

acordo e o Parlamento Europeu votou a sua posição em primeira leitura em 14 de Dezembro

de 2010.

Após os debates nas instâncias preparatórias do Conselho, realizou-se um novo trílogo com o 

Parlamento Europeu em 20 de Setembro de 2011, em que se registou um acordo provisório sobre o 

texto do instrumento.

II. ANÁLISE DA POSIÇÃO DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA

A fim de obter o apoio suficiente no Conselho, durante as negociações com o Parlamento Europeu 

foram acordadas as seguintes alterações ao texto:

a) O âmbito de aplicação do instrumento foi parcialmente redefinido, prevendo uma ligação mais 

estreita entre a possibilidade de emitir uma decisão europeia de protecção e uma conduta criminosa 

(artigo 1.º). Esta alteração destina-se a clarificar a conexão do instrumento com a base jurídica 

prevista no artigo 82.º, n.º 1, do TFUE.
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b) Com o mesmo objectivo, foi depois especificado que a medida de protecção na base da decisão 
europeia de protecção deve decorrer de uma decisão adoptada em matéria penal (artigo 2.º, n.º 2). 

c) A fim de manter a maior adaptabilidade possível do instrumento relativamente aos diferentes 
sistemas jurídicos nacionais para a protecção das vítimas da criminalidade, especificou-se ainda 
que, desde que estejam preenchidas as condições acima referidas, a natureza da autoridade que 
decreta a medida de protecção que está na base da decisão europeia de protecção é irrelevante 
(Considerando n.º 9), e que o Estado-Membro que executa a decisão europeia de protecção pode 
fazê-lo em conformidade com as especificidades do seu próprio sistema nacional mediante 
procedimentos administrativos, civis ou penais (artigo 9.º). 

d) Os considerandos da directiva foram adaptados em conformidade.

e) Foi aditado um novo número ao artigo 13.º (ver n.º 4) clarificando a relação existente entre a 
emissão de uma decisão europeia de protecção e os procedimentos previstos na Decisão-
-Quadro 2008/947/JAI respeitante à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças e 
decisões relativas à liberdade condicional para efeitos da fiscalização das medidas de vigilância e 
das sanções alternativas. 

III. CONCLUSÃO

A posição do Conselho em primeira leitura reflecte o compromisso alcançado nas negociações entre 
o Conselho e o Parlamento Europeu, com a ajuda da Comissão. Em 23 de Setembro de 2011, o 
Conselho (Justiça e Assuntos Internos) tomou nota do projecto de acordo e confirmou a sua 
disponibilidade para aprovar o novo texto. As Comissões LIBE e FEMM do Parlamento Europeu 
decidiram, em 4 de Outubro de 2011, incumbir as respectivas presidências de escrever uma carta ao 
Presidente do COREPER afirmando que, caso o Conselho transmita formalmente ao Parlamento 
Europeu a sua posição na forma como se apresenta no anexo à carta, recomendarão ao plenário, na 
sua capacidade de presidentes das comissões, que, sob reserva da revisão jurídico-linguística, seja 
aceite a posição do Conselho sem alterações na segunda leitura do Parlamento. 

Em 6 de Outubro o COREPER confirmou o acordo tendo em vista a apresentação do texto ao 
Conselho, para adopção do acordo político. 
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ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: COREPER/CONSELHO
Assunto: Iniciativa do Reino da Bélgica, da República da Bulgária, do Reino de Espanha, 

da República da Estónia, da República Francesa, da República da Hungria, da 
República Italiana, da República da Polónia, da República Portuguesa, da
Roménia, da República da Finlândia e do Reino da Suécia tendo em vista a 
adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à decisão 
europeia de protecção [primeira leitura]
– Adopção
a) da posição do Conselho
b) da nota justificativa do Conselho
– Declaração do Conselho
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta para a Croácia: 23.11.2011

Declaração do Conselho sobre a abordagem global 

relativa ao reconhecimento das medidas de protecção

O Conselho congratula-se com a adopção da Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa à decisão europeia de protecção, que considera um instrumento importante de protecção das 

vítimas de actos criminosos na União Europeia.
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Tendo em conta que a directiva se centra nas medidas de protecção adoptadas em matéria penal, e 

dadas as diferentes tradições jurídicas dos Estados-Membros nesta matéria, o Conselho está ciente 

de que este instrumento terá de ser complementado futuramente com um mecanismo idêntico para o 

reconhecimento das medidas de protecção adoptadas em matéria civil.

A este respeito, o Conselho recorda que está actualmente em debate nas suas instâncias 

preparatórias a proposta apresentada pela Comissão em 18 de Maio de 2011 de um regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reconhecimento mútuo de medidas de protecção em 

matéria civil.

De acordo com a Resolução de 10 de Junho de 2011 sobre um roteiro para o reforço dos direitos e 

da protecção das vítimas, nomeadamente em processo penal (ver medida "C"), o Conselho 

compromete-se a prosseguir a análise desta proposta com carácter prioritário. Compromete-se ainda 

a assegurar que este instrumento irá complementar as disposições da directiva relativa à decisão 

europeia de protecção, para que o âmbito de aplicação combinado dos dois instrumentos permita a 

cooperação entre os Estados-Membros, independentemente da natureza dos seus regimes nacionais, 

no que respeita ao maior número possível de medidas de protecção das vítimas.
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