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AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii 
Cehe, Regatului Suediei, Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii 
Federale Germania în vederea adoptării Deciziei-cadru a Consiliului privind 
executarea deciziilor pronunțate în absență și de modificare a Deciziei-cadru 
2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare 
între statele membre, a Deciziei-cadru 2005/214/JAI privind aplicarea 
principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare, a Deciziei-cadru 
2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru 
hotărârile de confiscare și a Deciziei-cadru 2008./.../JAI privind aplicarea 
principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală 
care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în 
Uniunea Europeană
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Raportoare pentru aviz: Neena Gill
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The rules laid down in the various Framework Decisions (Framework Decision 
2002/584/JHA on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member 
States, Framework Decision 2005/214/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to financial penalties and Framework Decision 2006/783/JHA on the application 
of the principle of mutual recognition to confiscation orders) differ with regard the non-
enforcement of judicial decisions given in absentia and the considerable discretion vested in 
the executing authorities,

This legislative proposal on the enforcement of decisions rendered in absentia is a significant 
legislative proposal, on one hand, for securing uniformity of the rules for the execution in a 
Member State of judicial decisions issued by another Member State following proceedings 
where the person was not present and, on the other hand, for providing clear and common 
solutions defining the grounds for refusal.

The main goal of the proposal is to limit grounds for refusal, which the draftsman welcomes. 
Nevertheless, she has made a number of suggestions designed to take into account the balance 
of interests between the fundamental rights and freedom of citizen against the need for 
effective judicial cooperation and mutual recognition.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(2) Prezenta decizie-cadru nu are drept 
efect modificarea obligației de respectare a 
drepturilor fundamentale și a principiilor 
juridice fundamentale, astfel cum au fost 
consacrate în articolul 6 din tratat, și nu 
aduce atingere obligațiilor care revin 
autorităților judiciare în acest sens.

(2) Prezenta decizie-cadru nu are efect de 
modificare a obligației de respectare a 
drepturilor fundamentale și a principiilor 
juridice fundamentale, astfel cum au fost 
consacrate la articolul 6 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, și nu aduce 
atingere obligațiilor care revin autorităților 
judiciare în acest sens.

Justificare

It is better to specify which Treaty is applicable.
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Amendamentul 2

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Articolul 4a – litera a

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(a) a fost citată personal sau înștiințată, 
prin intermediul unui reprezentant autorizat 
și în timp util, în conformitate cu 
legislația națională a statului membru 
emitent, în legătură cu data și locul 
prevăzute pentru audierea care a dus la 
decizia pronunțată în absență și informată 
cu privire la faptul că o astfel de decizie 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la 
proces;

(a) a fost citată personal sau prin 
intermediul unui reprezentant autorizat 
desemnat de pârât și care este în contact 
cu acesta;

Justificare

The purpose is to avoid the danger of the service requirement being fulfilled by service on a 
court-appointed lawyer who may have no means of contacting the defendant.

Amendamentul 3

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Articolul 4a – litera c – punctul i

Textul propus de Consiliu Amendamentul

i. i se va înmâna cel târziu în cea de-a 
cincea zi după predare și va fi informată în 
mod expres cu privire la dreptul de a 
solicita o nouă procedură de judecată și de 
a fi prezentă la respectivul proces;

i. i se va înmâna în momentul predării și 
va fi informată în mod expres cu privire la 
dreptul de a solicita o nouă procedură de 
judecată și de a fi prezentă la respectivul 
proces;

Justificare

It is fundamental to ensure the maximum protection of the person in accordance with the 
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
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Amendamentul 4

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Articolul 4a – litera c – punctul ii

Textul propus de Consiliu Amendament

ii. va avea cel puțin [...]zile pentru a 
solicita o nouă procedură de judecată.”

ii. va avea cel puțin termenul prevăzut de
dreptul intern, iar în lipsa unei astfel de 
prevederi, cel puțin 10 zile și cel mult 15 
zile pentru a solicita o nouă procedură de 
judecată;

Justificare

It is fundamental to ensure the maximum protection to the person in accordance with the 
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
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