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KORT BEGRUNDELSE

De regler, der er fastsat i de forskellige rammeafgørelser (rammeafgørelse 2002/584/RIA om 
den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, 
rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på 
bødestraffe og rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig 
anerkendelse på afgørelser om konfiskation), er forskellige med hensyn til den undladte 
fuldbyrdelse af retsafgørelser in absentia og de væsentlige skønsmæssige beføjelser, der er 
tillagt de fuldbyrdende myndigheder.

Dette lovgivningsmæssige forslag om fuldbyrdelse af afgørelser afsagt in absentia er et 
væsentligt lovgivningsmæssigt forslag, idet det på den ene side sikrer ens regler for 
fuldbyrdelse i én medlemsstat af retsafgørelser afsagt af en anden medlemsstat efter en 
retssag, hvor den pågældende person ikke var til stede, og på den anden side giver klare, 
fælles løsninger, der definerer, hvornår fuldbyrdelse kan nægtes. 

Forslagets hovedformål er at begrænse grundene til at nægte fuldbyrdelse, hvilket ordføreren 
glæder sig over. Ikke desto mindre har ordføreren udarbejdet en række forslag, der skal sikre 
en interesseafvejning mellem borgernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og 
behovet for et effektivt juridisk samarbejde og gensidig anerkendelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til rammeafgørelse – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Rådets tekst Ændringsforslag

2. Denne rammeafgørelse indebærer ikke 
nogen ændring af pligten til at respektere 
de grundlæggende rettigheder og 
grundlæggende retsprincipper, således som 
de er defineret i artikel 6 i traktaten, og de 
forpligtelser, der påhviler retsmyndigheder 
i denne henseende, berøres ikke.

2. Denne rammeafgørelse indebærer ikke 
nogen ændring af pligten til at respektere 
de grundlæggende rettigheder og 
grundlæggende retsprincipper, således som 
de er defineret i artikel 6 i traktaten om 
Den Europæiske Union, og de 
forpligtelser, der påhviler retsmyndigheder 
i denne henseende, berøres ikke.

Begrundelse

Det er bedre at præcisere, hvilken traktat der finder anvendelse.
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Ændringsforslag 2

Forslag til rammeafgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra a

Rådets tekst Ændringsforslag

a) er blevet indkaldt personligt eller er 
blevet underrettet i henhold til den 
udstedende medlemsstats nationale 
lovgivning gennem en kompetent 
repræsentant, om det fastsatte tidspunkt og 
sted for det retsmøde, som førte til 
afgørelsen afsagt in absentia, og er blevet 
underrettet om, at der kan afsiges en 
sådan afgørelse, når den pågældende ikke 
er til stede under retssagen

a) er blevet indkaldt personligt eller ved
forkyndelse for en kompetent 
repræsentant, der er udpeget af sagsøgte, 
og som er i kontakt med denne

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at undgå risikoen for, at kravet om forkyndelse 
opfyldes gennem forkyndelse for en af retten udpeget advokat, der måske ikke har mulighed 
for at kontakte sagsøgte. 

Ændringsforslag 3

Forslag til rammeafgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra c – nr. i

Rådets tekst Ændringsforslag

i) vil få den forkyndt senest på femtedagen 
efter overgivelsen og udtrykkeligt vil blive 
underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget og til at være til stede under 
retssagen,

i) vil få den forkyndt samtidig med 
overgivelsen og udtrykkeligt vil blive 
underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget og til at være til stede under 
retssagen

Begrundelse

Det er af grundlæggende betydning at sikre maksimal beskyttelse af den pågældende person i 
overensstemmelse med artikel 6 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og 
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grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til rammeafgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra c – nr. ii

Rådets tekst Ændringsforslag

ii) vil have mindst [...]* dage til at anmode 
om at få sagen genoptaget.

ii) vil have mindst den periode, der er 
foreskrevet i national ret, eller, hvis loven 
ikke foreskriver en sådan, mindst 10 dage 
og højst 15 dage til at anmode om at få 
sagen genoptaget.

Begrundelse

Det er af grundlæggende betydning at sikre maksimal beskyttelse af den pågældende person i 
overensstemmelse med artikel 6 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.
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