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ADVIES
van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de 
Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, de Slowaakse Republiek, het 
Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de 
aanneming van een Kaderbesluit van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging 
van verstekvonnissen en tot wijziging van Kaderbesluit 2002/584/JBZ 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering 
tussen de lidstaten, Kaderbesluit 2005/214/JBZ inzake de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties, Kaderbesluit 
2006/783/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning op beslissingen tot confiscatie, Kaderbesluit …/…/JBZ van de Raad 
inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op 
strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming 
strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging 
ervan in de Europese Unie
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Rapporteur voor advies: Neena Gill
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BEKNOPTE MOTIVERING

De regels die zijn vastgelegd in de verschillende kaderbesluiten (Kaderbesluit 2002/584/JBZ 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de 
lidstaten, Kaderbesluit 2005/214/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning op geldelijke sancties en Kaderbesluit 2006/783/JBZ inzake de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie) verschillen op het stuk 
van de niet-uitvoering van verstekvonnissen en de grote discretionaire bevoegdheid van de 
uitvoerende autoriteiten.

Het wetgevingsvoorstel over de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen is een belangrijk 
voorstel, enerzijds, omdat voor uniformiteit wordt gezorgd in de regels voor de uitvoering in 
een lidstaat van rechterlijke beslissingen die in een andere lidstaat zijn uitgevaardigd na een 
procedure waarbij de betreffende persoon niet aanwezig was, en, anderzijds, omdat duidelijke 
en gemeenschappelijke oplossingen worden aangereikt voor het omschrijven van de 
weigeringsgronden.

Het voorstel heeft als belangrijkste doel de weigeringsgronden te beperken, wat de rapporteur 
voor advies ook toejuicht. Niettemin wil zij een aantal voorstellen doen om voor een goede 
balans te zorgen tussen de fundamentele rechten en vrijheden van de burger en de nood aan 
doeltreffende justitiële samenwerking en wederzijdse erkenning.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

2. Dit kaderbesluit geldt onverminderd de 
verplichting tot eerbiediging van de 
grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen die zijn neergelegd in 
artikel 6 van het Verdrag, en alle 
verplichtingen die in dat verband op de 
gerechtelijke autoriteiten rusten, blijven 
onverlet.

2. Dit kaderbesluit geldt onverminderd de 
verplichting tot eerbiediging van de 
grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen die zijn neergelegd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en alle verplichtingen die 
in dat verband op de gerechtelijke 
autoriteiten rusten, blijven onverlet.

Motivering

Het is beter om precies aan te geven om welk verdrag het gaat.
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis –letter a)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokkene persoonlijk is gedagvaard 
of in overeenstemming met het nationale 
recht van de beslissingsstaat door 
tussenkomst van een bevoegde 
vertegenwoordiger tijdig in kennis is 
gesteld van het tijdstip en de plaats van de 
mondelinge behandeling die tot de bij 
verstek genomen beslissing heeft geleid, 
alsook van het feit dat een dergelijke 
beslissing bij verstek kan worden 
genomen;

a) de betrokkene persoonlijk is gedagvaard 
of bij betekening aan een bevoegde 
vertegenwoordiger die door de gedaagde is 
aangesteld en met de gedaagde in contact 
staat;

Motivering

Om het risico te vermijden dat aan de vereiste inzake betekening wordt voldaan door 
betekening aan een door het gerecht toegewezen advocaat die niet met de gedaagde in 
contact kan komen.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit– wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis – letter c) – punt i)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

i) hem ten laatste op de vijfde dag na
overlevering wordt betekend en hij 
uitdrukkelijk wordt geïnformeerd over zijn 
recht op een nieuw proces, alsook over zijn 
recht op dat proces aanwezig te zijn;

i) hem tijdens de overlevering wordt 
betekend en hij uitdrukkelijk wordt 
geïnformeerd over zijn recht op een nieuw 
proces, alsook over zijn recht op dat proces 
aanwezig te zijn;

Motivering

Het is van essentieel belang dat de betrokkene maximale bescherming wordt geboden in 
overeenstemming met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
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en de fundamentele vrijheden.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Kaderbesluit 2002/584/JHA
Artikel 4 bis – letter c) – punt ii)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

ii) ten minste [….] dagen de tijd heeft een 
nieuw proces aan te vragen.";

ii) ten minste binnen de door de nationale 
wetgeving voorgeschreven termijn of, 
indien de nationale wetgeving hierin niet 
voorziet, ten minste 10 en maximum 15 
dagen de tijd heeft een nieuw proces aan te 
vragen.";

Motivering

Het is van essentieel belang dat de betrokkene maximale bescherming wordt geboden in 
overeenstemming met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. 
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