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YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor

över Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, 
Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, 
Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av 
rådets rambeslut om verkställighet av utevarodomar och om ändring av 
rambeslut 2002/584 RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen 
om ömsesidigt erkännande på bötesstraff; rambeslut 2006/783/RIF om 
tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande 
och rambeslut 2008/.../RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt 
erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande 
åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Föredragande: Neena Gill
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KORTFATTAD MOTIVERING

De bestämmelser som anges i olika rambeslut (rambeslut 2002/584 RIF om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om 
tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff samt 
rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om 
förverkande) skiljer sig från varandra i fråga om icke-verkställighet av utevarodomar och den 
omfattande befogenhet som olika ansvariga myndigheter tilldelats.

Lagförslaget om verkställighet av utevarodomar är viktigt, dels för att det skapar enhetliga 
regler om verkställighet i en medlemsstat av utevarodomar som fastslagits av en annan 
medlemsstat, dels för att det anger en tydlig och enhetlig lösning på hur skälen för avslag ska 
definieras.

Huvudsyftet med förslaget är att begränsa skälen för avslag, vilket föredraganden välkomnar. 
Hon har dock lagt fram ett antal förslag som syftar till att se till att balansen upprätthålls 
mellan, å ena sidan, medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter och, å andra sidan, 
kravet på effektivt samarbete på det straffrättsliga området och ömsesidigt erkännande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – Punkt 2

Rådets förslag Ändringsförslag

2. Detta rambeslut ska inte påverka 
skyldigheten att iaktta grundläggande 
rättigheter och grundläggande 
rättsprinciper enligt artikel 6 i fördraget, 
och alla skyldigheter som åligger rättsliga 
myndigheter i detta avseende ska kvarstå 
oförändrade.

(Berör inte den svenska versionen)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen)
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – Punkt 2
Beslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – led a

Rådets förslag Ändringsförslag

a) kallades personligen eller underrättades 
enligt den utfärdande statens nationella 
lagstiftning via en behörig företrädare och 
i rätt tid om tid och plats för den 
förhandling som ledde till utevarodomen 
och underrättades om att en sådan dom 
kan meddelas om personen inte inställer 
sig vid rättegången,

a) kallades personligen eller genom 
delgivning till en behörig företrädare som 
utsetts av den tilltalade och som står i 
förbindelse med denne,

Motivering

Syftet är att undvika risken att kravet på delgivning innebär att domen delges till offentliga 
försvarare som kanske inte har möjlighet att nå den tilltalade.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – Punkt 2
Beslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – led c – led i

Rådets förslag Ändringsförslag

i) kommer att delges denna senast den 
femte dagen efter överlämnandet och 
uttryckligen informeras om rätten till en 
förnyad prövning och att närvara vid den 
rättegången, 

i) kommer att delges denna i samband med
överlämnandet och uttryckligen informeras 
om rätten till en förnyad prövning och att 
närvara vid den rättegången,

Motivering

Personen i fråga måste säkras maximalt skydd enligt artikel 6 i Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – Punkt 2
Beslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – led c – led ii

Rådets förslag Ändringsförslag

ii) kommer att ha minst [...] dagar att 
begära en förnyad prövning.

ii) kommer att ha minst den frist som 
fastställs i nationell lagstiftning eller, om 
ingen frist fastställs i nationell 
lagstiftning, minst 10 dagar och högst 
15 dagar att begära en förnyad prövning.

Motivering

Personen i fråga måste säkras maximalt skydd enligt artikel 6 i Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
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