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I. UVOD

COREPER se je 7. januarja 2010 seznanil s pobudo za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 

evropski odredbi o zaščiti, ki so jo predložile Belgija, Bolgarija, Estonija, Španija, Francija, Italija, 

Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Finska in Švedska (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + 

ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

Svet za pravosodje in notranje zadeve je 4. junija 2010 ugotovil, da besedilo uživa zadostno 

podporo, da bi lahko služilo kot podlaga za pogajanja z Evropskim parlamentom 

(10384/10 COPEN 127 CODEC 498).

Predsedstvo se je začelo pogovarjati s predstavniki Evropskega parlamenta in Komisije, da bi 

dogovor o besedilu lahko dosegli že v prvi obravnavi. Vendar do dogovora ni prišlo in Evropski 

parlament je 14. decembra 2010 izglasoval stališče v prvi obravnavi.

Po razpravah v pripravljalnih telesih Sveta je 20. septembra 2011 z Evropskim parlamentom potekal 

nov trialog, na katerem je bil dosežen začasni dogovor o besedilu akta.

II. ANALIZA STALIŠČA SVETA V PRVI OBRAVNAVI

Da bi v Svetu dosegli zadostno podporo, so bile med pogajanji z Evropskim parlamentom 

dogovorjene naslednje spremembe:

(a) Deloma je bilo revidirano področje uporabe akta, tako da se možnost izdaje evropske odredbe o 

zaščiti močneje navezuje na kaznivo ravnanje (člen 1). S to spremembo naj bi bila povezava med 

aktom in pravno podlago v členu 82(1) PDEU še jasnejša.
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(b) z istim namenom je bilo še jasneje določeno tudi to, da mora biti zaščitni ukrep, sprejet z 

evropsko odredbo o zaščiti, oprt na odločbo, sprejeto v kazenskih zadevah (člen 2(2)).

(c) Da bi bilo akt še vedno mogoče kar najbolj prilagajati različnim nacionalnim pravnim sistemom 

za zaščito žrtev kaznivih dejanj, je bilo še jasneje določeno, da značaj organa, ki odredi zaščitni 

ukrep z evropsko odredbo o zaščiti, ni pomemben, če so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni (uvodna 

izjava 9); prav tako je bilo jasneje določeno, da država članica, ki izvršuje evropsko odredbo o 

zaščiti, lahko pri tem sledi posebnostim svojega nacionalnega sistema upravnih, civilnih in 

kazenskih postopkov (člen 9).

(d) Skladno s tem so bile v direktivi prilagojene tudi uvodne izjave.

(e) Členu 13 (glej odstavek 4) je bil dodan nov odstavek, ki pojasnjuje razmerje med izdajo 

evropske odredbe o zaščiti in postopki v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2008/947/PNZ o uporabi 

načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad 

spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami.

III. ZAKLJUČEK

Stališče Sveta v prvi obravnavi odraža kompromis, ki je bil dosežen v pogajanjih med Svetom in 

Evropskim parlamentom ob pomoči Komisije. Svet za pravosodje in notranje zadeve se je 

23. septembra 2011 seznanil z osnutkom dogovora in potrdil, da lahko pristane na novo besedilo. 

Odbora Evropskega parlamenta LIBE in FEMM sta 4. oktobra 2011 sklenila svojima 

predsednikoma naročiti, naj predsedniku Coreperja pošljeta pismo in v njem navedeta, da bosta v 

primeru, če bo Svet Parlamentu uradno predložil svoje stališče, kot je priloženo pismu, v svoji 

funkciji predsednika odbora na plenarnem zasedanju priporočila, da Parlament v drugi obravnavi 

brez sprememb sprejme stališče Sveta, potem ko ga bodo pregledali pravniki lingvisti.

Coreper je na seji 6. oktobra potrdil ta dogovor, da bi besedilo lahko predložili Svetu, ki bo sprejel 

politični dogovor.

________________________
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DOPIS O TOČKI POD "I/A" – DODATEK
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Coreper/Svet
Zadeva: Pobuda Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Kraljevine Španije, Republike 

Estonije, Francoske republike, Republike Madžarske, Italijanske republike, 
Republike Poljske, Portugalske republike, Romunije, Republike Finske in 
Kraljevine Švedske za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o evropski 
odredbi o zaščiti
[prva obravnava]

– Sprejetje
(a) stališča Sveta
(b) utemeljitve Sveta
– Izjava Sveta
SKUPNE SMERNICE
Rok za posvetovanje za Hrvaško: 23. 11. 2011

Izjava Sveta o celovitem pristopu

k vprašanju priznavanja zaščitnih ukrepov

Svet pozdravlja sprejetje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropski odredbi o zaščiti, ki 

je pomemben instrument za zaščito žrtev kaznivih dejanj v Evropski uniji.
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Glede na to, da se ta direktiva osredotoča na zaščitne ukrepe v kazenskih zadevah, in glede na 

različne pravne tradicije držav članic na tem področju se Svet zaveda, da bo ta instrument v 

prihodnosti moral dopolnjevati podoben mehanizem za vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v 

civilnih zadevah.

Svet v zvezi s tem opozarja, da pripravljalna telesa Sveta trenutno obravnavajo predlog uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah, ki 

ga je Komisija predložila 18. maja 2011.

Svet se v skladu s svojo Resolucijo z dne 10. junija 2011 o načrtu za okrepitev pravic in zaščite 

žrtev, zlasti v kazenskem postopku (glej ukrep "C"), zavezuje, da bo ta predlog še naprej prednostno 

obravnaval. Zavezuje se tudi, da bo zagotovil, da bo ta instrument dopolnjeval določbe direktive o 

evropski odredbi o zaščiti; združeno področje uporabe obeh instrumentov bo tako omogočilo 

sodelovanje med državami članicami, kar zadeva največje možno število zaščitnih ukrepov za žrtve, 

in to ne glede na značilnosti njihovih nacionalnih sistemov.

________________________
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