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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke 
vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0226),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 53 en 62 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C8-0154/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2019),

1. verwerpt het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



PE642.979v02-00 6/6 PR\1192344NL.docx

NL

TOELICHTING

De Commissie heeft twee instrumenten voorgesteld, namelijk het voorstel voor een 
verordening betreffende Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch 
bewijsmateriaal in strafzaken (2018/0108(COD)) en het voorstel voor een richtlijn tot 
vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke 
vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures (2018/0107(COD)). 

Tussen deze twee instrumenten bestaat echter een discrepantie. De voorgestelde richtlijn zou 
alle EU-lidstaten verplichten een wettelijke vertegenwoordiger te introduceren, zelfs wanneer 
ze niet meedoen aan de rechtsinstrumenten waarin het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, titel V, hoofdstuk 4, voorziet. Bovendien lijkt in het voorstel van de 
Commissie voor een dergelijke wettelijke vertegenwoordiger niet alleen een rol weggelegd te 
zijn bij de werking van de voorgestelde verordening, maar mogelijk ook in andere, 
toekomstige instrumenten. In dat opzicht schiet de voorgestelde richtlijn zijn doel voorbij en 
werpt deze ernstige twijfels op over de rechtsgrondslag, te weten de artikelen 53 en 62 
VWEU. Dientengevolge moeten alleen die lidstaten die aan de voorgestelde verordening 
meedoen, worden gehouden aan de verplichting om wettelijke vertegenwoordigers te 
benoemen. 

De relevante inhoud van de voorgestelde richtlijn is dan ook rechtstreeks geïntegreerd in de 
voorgestelde verordening, als flankerende maatregel voor de instrumenten voor wederzijdse 
erkenning volgens artikel 82 VWEU.


