
EUROPAPARLAMENTET

2009 









 2014

Sammanträdeshandling

C7-0452/2011
2010/0802(COD)DHGJ

SV
01/12/2011

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om den europeiska skyddsordern

Dok. 15571/1/2011
              16613/2011 Uttalande

SV SV





15571/1/11 REV 1 ADD 1 UL/be,mg 1
DQPG SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 25 november 2011 (28.11)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2010/0802 (COD)

15571/1/11
REV 1 ADD 1

COPEN 272
CODEC 1695
PARLNAT 278

RÅDETS MOTIVERING
Ärende: Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om den europeiska 
skyddsordern
– Antagen av rådet den 24 november 2011



15571/1/11 REV 1 ADD 1 UL/be,mg 2
DQPG SV

I. INLEDNING

Den 7 januari 2010 noterade Coreper Belgiens, Bulgariens, Estlands, Spaniens, Frankrikes, Italiens, 

Ungerns, Polens, Portugals, Rumäniens, Finlands och Sveriges framläggande av ett initiativ till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern (17513/09 COPEN 247 + 

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

Den 4 juni 2010 konstaterade rådet (rättsliga och inrikes frågor) att det fanns tillräckligt stöd för att 

använda texten som underlag för förhandlingarna med Europaparlamentet (10384/10 COPEN 127 

CODEC 498).

Ordförandeskapet har inlett diskussioner med företrädare för Europaparlamentet och kommissionen 

i syfte att nå en överenskommelse om texten vid första behandlingen. Emellertid nåddes ingen 

överenskommelse och Europaparlamentet röstade igenom sin ståndpunkt vid första behandlingen 

den 14 december 2010.

Efter diskussioner i rådets förberedande organ hölls ett nytt trepartsmöte med Europaparlamentet 

den 20 september 2011 och en preliminär överenskommelse nåddes om texten.

II. ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

För att uppnå ett tillräckligt starkt stöd i rådet under förhandlingarna med Europaparlamentet har 

man enats om följande ändringar av texten.

a) Instrumentets tillämpningsområde har delvis omdefinierats genom att kopplingen har förstärkts 

mellan möjligheten att utfärda en europeisk skyddsorder och ett brottsligt beteende (artikel 1). 

Syftet med denna ändring är att klargöra kopplingen mellan instrumentet och den rättsliga grund 

som anges i artikel 82.1 i EUF-fördraget.
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b) I samma syfte har det förtydligats att skyddsåtgärden på grundval av den europeiska 

skyddsordern måste härröra från ett beslut i en straffrättslig fråga (artikel 2.2).

c) För att bibehålla största möjliga anpassningsförmåga hos instrumentet i förhållande till de olika 

nationella rättssystemen för skydd av brottsoffer har det förtydligats att, så länge som ovanstående 

villkor är uppfyllda, det inte spelar någon roll vilken typ av myndighet som utfärdar den 

skyddsåtgärd som ligger till grund för den europeiska skyddsordern (skäl 9) och att den 

medlemsstat som verkställer den europeiska skyddsordern kan göra detta i enlighet med särdragen i 

sitt eget nationella system genom administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden 

(artikel 9).

d) Skälen i ingressen till direktivet har anpassats i enlighet med detta.

e) En ny punkt har lagts till i artikel 13 (se punkt 4) för att klargöra förhållandet mellan utfärdandet 

av en europeisk skyddsorder och förfaranden i enlighet med rådets rambeslut 2008/947/RIF om 

ömsesidigt erkännande domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och 

övervakningsåtgärder.

III. SLUTSATS

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den kompromiss som med kommissionens 

hjälp har uppnåtts i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet. Den 23 september 2011 

noterade rådet (rättsliga och inrikes frågor) utkastet till överenskommelse och förklarade sig 

återigen villigt att godta den nya texten. Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och dess utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män beslutade den 4 oktober 2011 att ge sina ordförande i uppdrag att skriva ett 

brev till Corepers ordförande och ange att de vid plenarsammanträdet, i egenskap av respektive 

utskotts ordförande, kommer att rekommendera att rådets ståndpunkt godtas utan ändringar (med 

förbehåll för juristlingvisternas granskning) vid parlamentets andra behandling, om rådet formellt 

förelägger parlamentet sin ståndpunkt enligt bilagan till brevet.

Den 6 oktober 2011 bekräftade Coreper överenskommelsen, så att texten till den politiska 

överenskommelsen kan överlämnas till rådet för antagande.

________________________
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Uttalande från rådet om den övergripande strategin 

för frågan om erkännande av skyddsåtgärder

Rådet välkomnar antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska 

skyddsordern eftersom det är ett viktigt instrument för skydd av brottsoffer i Europeiska unionen.
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Med hänsyn till att direktivet är inriktat på skyddsåtgärder som vidtas i straffrättsliga förfaranden, 

och med tanke på de olika rättstraditionerna i medlemsstaterna på detta område, inser rådet att det 

kommer att bli nödvändigt att i framtiden komplettera detta instrument med en liknande mekanism 

för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder som vidtas i civilrättsliga förfaranden.

I detta hänseende erinrar rådet om att det förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden som kommissionen lade fram 

den 18 maj 2011, för närvarande behandlas i rådets förberedande organ.

I enlighet med sin resolution av den 10 juni 2011 om en färdplan för att stärka brottsoffers 

rättigheter och skyddet av brottsoffer, särskilt i samband med straffrättsliga förfaranden (se åtgärd 

C), åtar sig rådet att prioritera den fortsätta behandling av detta förslag. Det åtar sig också att se till 

att detta instrument kommer att utgöra ett komplement till bestämmelserna i direktivet om den 

europeiska skyddsordern, så att det kombinerade tillämpningsområdet för de båda instrumenten 

möjliggör samarbete mellan medlemsstaterna, oavsett deras nationella system, när det gäller högsta 

möjliga antal skyddsåtgärder för brottsoffer.

________________________
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