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I. INTRODUCERE

La 7 ianuarie 2010, Coreper a luat act de prezentarea de către Belgia, Bulgaria, Estonia, Spania, 

Franța, Italia, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Finlanda și Suedia a unei inițiative pentru o 

directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de protecție (17513/09 

COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

La 4 iunie 2010, Consiliul (Justiție și Afaceri Interne) a conchis că există sprijin suficient pentru 

text ca bază pentru negocierile cu Parlamentul European (10384/10 COPEN 127 CODEC 498). 

Președinția a inițiat discuții cu reprezentanții Parlamentului European și cu Comisia în vederea 

obținerii unui acord în primă lectură cu privire la text. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un acord și 

Parlamentul European a votat poziția în primă lectură la 14 decembrie 2010.

În urma discuțiilor din cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului, a avut loc un nou trilog cu 

Parlamentul European la 20 septembrie 2011 și s-a ajuns la un acord provizoriu cu privire la textul 

instrumentului.

II. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

Pentru a obține un sprijin suficient în cadrul Consiliului, au fost convenite următoarele modificări 

ale textului pe parcursul negocierilor cu Parlamentul European:

a) domeniul de aplicare a instrumentului a fost parțial redefinit, prin prevederea unei legături mai 

strânse între posibilitatea emiterii unui ordin european de protecție și o activitate infracțională 

(articolul 1). Această modificare vizează clarificarea legăturii dintre instrument și temeiul juridic 

reprezentat de articolul 82 alineatul (1) TFUE.
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b) În același scop, s-a precizat mai în detaliu faptul că măsura de protecție care se află la baza 

ordinului european de protecție trebuie să derive dintr-o decizie în materie penală [articolul 2 

alineatul (2)]. 

c) În scopul menținerii adaptabilității celei mai largi cu putință a instrumentului în raport cu 

diferitele sisteme juridice naționale pentru protecția victimelor infracțiunilor, s-a precizat în 

continuare că, atâta timp cât condițiile de mai sus sunt întrunite, nu este relevantă natura autorității 

care emite măsura de protecție care stă la baza ordinului european de protecție (considerentul 9) și 

că statul membru de executare a ordinului european de protecție poate face acest lucru în 

conformitate cu particularitățile propriului său sistem național prin intermediul unor proceduri 

administrative, civile sau penale (articolul 9).

d) Considerentele directivei au fost adaptate în consecință.

e) La articolul 13 [(a se vedea alineatul (4)] a fost adăugat un nou alineat care clarifică relația dintre 

emiterea unui ordin european de protecție și proceduri în conformitate cu Decizia-cadru 

2008/947/JAI a Consiliului privind recunoașterea reciprocă în cazul deciziilor de probațiune și a 

sancțiunilor alternative.  

III. CONCLUZIE

Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul convenit în cadrul negocierilor dintre 

Consiliu și Parlamentul European, facilitat de Comisie. La 23 septembrie 2011, Consiliul (Justiție și 

Afaceri Interne) a luat act de proiectul de acord și și-a confirmat disponibilitatea de a conveni 

asupra noului text. La 4 octombrie 2011, comisiile LIBE și FEMM ale Parlamentului European au 

decis să îi mandateze pe președinții lor să adreseze o scrisoare președintelui Coreper în care să 

comunice că, în cazul în care Consiliul transmite oficial Parlamentului poziția sa în forma în care 

figurează în anexa la scrisoare, aceștia, în calitate de președinți ai comisiilor, vor recomanda 

plenarei acceptarea poziției Consiliului fără amendamente, sub rezerva verificării juridico-

lingvistice, în cadrul celei de a doua lecturi a Parlamentului. 

La 6 octombrie, Coreper a confirmat acordul în vederea înaintării textului către Consiliu pentru 

adoptarea acordului politic. 

________________
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(prima lectură)

- Adoptarea
a) poziției Consiliului
b) expunerii de motive a Consiliului
- Declarația Consiliului
ORIENTĂRI COMUNE
Termenul de consultare pentru Croația: 23 noiembrie 2011

Declarația Consiliului privind abordarea cuprinzătoare 

a chestiunii recunoașterii măsurilor de protecție

Consiliul salută adoptarea Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul 

european de protecție, ca instrument important de protejare a victimelor infracționalității în Uniunea 

Europeană.
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Luând în considerare faptul că această directivă se axează pe măsuri de protecție luate în materie 

penală și date fiind tradițiile juridice diferite din statele membre în acest domeniu, Consiliul este 

conștient că acest instrument va trebui completat în viitor cu un mecanism similar pentru 

recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție luate în materie civilă.

În acest sens, Consiliul reamintește că propunerea de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, prezentată de 

Comisie la 18 mai 2011, se află în curs de examinare în cadrul grupurilor de pregătire ale 

Consiliului.

În conformitate cu Rezoluția sa din 10 iunie 2011 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea 

drepturilor și a protecției victimelor, în special în cadrul procedurilor penale (a se vedea măsura 

„C”), Consiliul se angajează să continue examinarea acestei propuneri ca prioritate. De asemenea, 

Consiliul se angajează să asigure faptul că acest instrument va completa dispozițiile Directivei 

privind ordinul european de protecție, astfel încât domeniul combinat de aplicare a celor două 

instrumente să permită cooperarea în rândul statelor membre, indiferent de natura sistemelor 

naționale ale acestora, în ceea ce privește cel mai mare număr posibil de măsuri de protecție pentru 

victime.

________________________
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