
AM\722164DA.doc PE405.951v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2008/0803(CNS)

8.5.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
40 - 67

Udkast til betænkning
Armando França
(PE404.491v01-00)

om initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske 
Republik, Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede 
Kongerige og Forbundsrepublikken Tyskland med henblik på vedtagelse af 
Rådets rammeafgørelse om fuldbyrdelse af afgørelser in absentia og om 
ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og 
om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, rammeafgørelse 
2005/214/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på 
bødestraffe, rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om 
gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation og rammeafgørelse 
2008/..../RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på 
domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende 
foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt



PE405.951v01-00 2/25 AM\722164DA.doc

DA

(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))



AM\722164DA.doc 3/25 PE405.951v01-00

DA

AM_Com_LegReport



PE405.951v01-00 4/25 AM\722164DA.doc

DA

Ændringsforslag 40
Philip Bradbourn

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Punkt 1

Rådets tekst Ændringsforslag

1. godkender initiativet fra Republikken 
Slovenien, Den Franske Republik, Den 
Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, 
Den Slovakiske Republik, Det Forenede 
Kongerige og Forbundsrepublikken 
Tyskland som ændret;

1. afviser initiativet fra Republikken 
Slovenien, Den Franske Republik, Den 
Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, 
Den Slovakiske Republik, Det Forenede 
Kongerige og Forbundsrepublikken 
Tyskland;

Or. en

Begrundelse

Dette initiativ vil være i fuldstændig modstrid med de grundlæggende principper for 
retfærdighed som defineret af de medlemsstater, der anvender et fælles retssystem. Initiativet 
er unødvendigt på grundlag af det øvrige retlige samarbejde, som findes på nuværende 
tidspunkt.

Ændringsforslag 41
Ioannis Varvitsiotis

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(1a) Det er nødvendigt at styrke den 
gensidige tillid i Den Europæiske Union 
på området for frihed, sikkerhed og 
retfærdighed i straffesager ved hjælp af 
foranstaltninger på EU-plan, som skal 
sikre en større harmonisering og gensidig 
anerkendelse af domme i straffesager og 
gennem vedtagelse af bestemmelser og 
praksisser på EU-plan i straffesager;

Or. el
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på begrebet om at fremme et europæisk strafferetligt organ.

Ændringsforslag 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(1a) Rammeafgørelsen om 
proceduremæssige rettigheder i 
straffesager (ikke afsluttet i Rådet) er en 
forudsætning for, at rammeafgørelsen 
fungerer efter hensigten; vedtagelsen af 
rammeafgørelsen om proceduremæssige 
rettigheder er en hastesag i forbindelse 
med gennemførelsen af et område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed;

Or. en

Ændringsforslag 43
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 4

Rådets tekst Ændringsforslag

(4) Det er derfor nødvendigt at finde klare, 
fælles løsninger, der definerer, hvornår 
fuldbyrdelse kan nægtes, og hvilket skøn 
der overlades til den fuldbyrdende 
myndighed;

(4) Det er derfor nødvendigt at finde klare, 
fælles løsninger, der definerer, hvornår 
fuldbyrdelse kan nægtes i forbindelse med
en afgørelse afsagt in absentia, og hvilket 
skøn der overlades til den fuldbyrdende 
myndighed;

Or. en
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Ændringsforslag 44
Sarah Ludford

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 6

Rådets tekst Ændringsforslag

(6) I fælles løsninger vedrørende grunde til 
at nægte fuldbyrdelse i de relevante 
nugældende rammeafgørelser bør der tages 
hensyn til de forskellige situationer med 
hensyn til underretning af anklagede om 
retten til at få sagen genoptaget.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 45
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 6

Rådets tekst Ændringsforslag

(6) I fælles løsninger vedrørende grunde til 
at nægte fuldbyrdelse i de relevante 
nugældende rammeafgørelser bør der tages 
hensyn til de forskellige situationer med 
hensyn til underretning af anklagede om
retten til at få sagen genoptaget;

(6) I fælles løsninger vedrørende grunde til 
at nægte fuldbyrdelse i de relevante 
nugældende rammeafgørelser bør der tages 
hensyn til de forskellige situationer med 
hensyn til retten til at underrette den 
pågældende om hans ret til at få sagen 
genoptaget eller appellere og retten til at 
deltage i en sådan genoptagelse eller 
appel samt få sagens realiteter, herunder 
nye beviser, undersøgt på ny med 
mulighed for en ophævelse af den 
oprindelige afgørelse;

Or. en
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Ændringsforslag 46
Sarah Ludford

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(6a) Anerkendelsen og gennemførelsen af 
en afgørelse truffet i en retssag, hvor 
tiltalte ikke selv var til stede, bør ikke 
afvises, hvis det på grundlag af de 
foreliggende oplysninger fra 
udstedelsesstaten på behørig vis kan 
fastsættes, at tiltalte var indkaldt 
personligt eller på anden måde modtog 
officielle oplysninger om retssagens 
tidspunkt og sted. I den forbindelse menes 
der, at personen skal have modtaget disse 
oplysninger i god tid, dvs. tidligt nok til, at 
han eller hun kan deltage i retssagen og 
dermed effektivt udøve sin ret til et 
forsvar. Alle oplysninger skal udleveres 
på et sprog, som tiltalte forstår.

Or. en

Begrundelse

For at have en målbar og positiv indvirkning på retten til et forsvar skal forslaget præcisere, 
at ansvaret for en passende underretning ligger hos udstedelsesstaten, som ikke kun skal 
kunne bevise, at 1) en underretning om sagen var tilsendt, men også at tiltalte faktisk modtog 
denne underretning; 2) en juridisk rådgiver blev skriftligt bemyndiget til at repræsentere 
tiltalte i løbet af sagen; 3) tiltalte blev underrettet om sin ret til en fornyet prøvelse og om den 
fastsatte tidsramme derfor på et sprog, som han/hun forstod.

Ændringsforslag 47
Sarah Ludford

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(7a) Anerkendelsen og gennemførelsen af 
en afgørelse truffet i en retssag, hvor 
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tiltalte ikke selv var til stede, bør ikke 
afvises, hvis tiltalte var blevet behørigt 
underrettet om den pågældende retssag og 
blev forsvaret i retssagen af en juridisk 
rådgiver, som tiltalte havde valgt, og som 
tiltalte havde givet skriftlig bemyndigelse 
til at forsvare sig, hvorved det sikres, at 
den retlige bistand fandtes og fungerede.      

Or. en

Begrundelse

For at have en målbar og positiv indvirkning på retten til et forsvar skal forslagene 
præcisere, at ansvaret for en passende underretning ligger hos udstedelsesstaten, som ikke 
kun skal kunne bevise, at 1) en underretning om sagen var tilsendt, men også at tiltalte faktisk 
modtog denne underretning; 2) en juridisk rådgiver blev skriftligt bemyndiget til at 
repræsentere tiltalte i løbet af sagen, men også at denne repræsentation fandtes og fungerede; 
3) tiltalte blev underrettet om sin ret til at få sagen genoptaget og om den fastsatte tidsramme 
derfor på et sprog, som han/hun forstod.

Ændringsforslag 48
Sarah Ludford

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(7b) Ved en genoptagelse som følge af en 
dom afsagt in absentia skal tiltalte være 
stillet på samme måde som en person, der 
stilles for en domstol for første gang. Den 
pågældende har derfor ret til at være til 
stede ved genoptagelsen, og sagens 
realiteter, herunder nye beviser, skal 
undersøges på ny, og genoptagelsen kan 
resultere i, at den oprindelige dom 
ophæves, hvormed tiltalte kan appellere 
den nye afgørelse;

Or. en
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Begrundelse

Det er af største vigtighed, at tiltalte i forbindelse med en genoptagelse af en dom afsagt in 
absentia stilles på samme måde som en person, der stilles for en domstol for første gang. Der 
bør især være ret til appel efter en genoptagelse i henhold til artikel 2 i protokol nr. 7 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention (EMK) og artikel 14, stk. 5, i den internationale 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR). 

Ændringsforslag 49
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 1 – stk. 4

Rådets tekst Ændringsforslag

4. I denne rammeafgørelse forstås ved 
"afgørelse afsagt in absentia" en 
frihedsstraf eller frihedsberøvende 
foranstaltning, når den pågældende ikke 
selv var til stede under den retssag, der 
førte til nævnte afgørelse;

4. I denne rammeafgørelse forstås ved 
"afgørelse afsagt in absentia" en 
frihedsstraf eller frihedsberøvende 
foranstaltning, når den pågældende ikke 
selv var til stede under den retslige 
procedure, der førte til nævnte afgørelse;

Or. en

Ændringsforslag 50
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 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 

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

Or. en

Ændringsforslag 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 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 direkte indkaldt personligt eller
faktisk har modtaget underretningen på 
anden vis om det fastsatte tidspunkt og 
sted for den retssag, 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; eller

Or. en

Ændringsforslag 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra a a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(aa) har kendskab til, at der i forbindelse 
med den pågældende retssag er 
bemyndiget en juridisk rådgiver, som var 
valgt, udpeget og betalt af den 
pågældende, eller som var betalt af 
medlemsstaten, og tiltalte repræsenteredes 
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af denne rådgiver under retssagen; eller 

Or. en

Ændringsforslag 53
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra c – litra 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 straks få den forkyndt personligt og 
ikke senere end på tredjedagen efter 
overgivelsen og udtrykkeligt vil blive 
underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget eller til at appellere og deltage 
ved retsmødet,

Or. en

Ændringsforslag 54
Panayiotis Demetriou

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

Rådets tekst Ændringsforslag

(ii) vil have mindst […]¹dage til at anmode 
om at få sagen genoptaget.

(ii) vil have ret til at anmode om at få 
sagen genoptaget eller appellere inden for 
den fastsatte tidsramme.

¹ Perioden angives.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Sarah Ludford

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a

Rådets tekst Ændringsforslag

Den fuldbyrdende retsmyndighed kan også 
nægte at fuldbyrde den europæiske 
arrestordre, der er udstedt med henblik på 
fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en 
anden frihedsberøvende foranstaltning, 
hvis afgørelsen er afsagt in absentia, 
medmindre det fremgår af den europæiske 
arrestordre, at den pågældende

Den fuldbyrdende retsmyndighed kan også 
nægte at fuldbyrde den europæiske 
arrestordre, der er udstedt med henblik på 
fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en 
anden frihedsberøvende foranstaltning, 
hvis afgørelsen er afsagt in absentia, 
medmindre det på grundlag af 
oplysningerne fra den udstedende 
retsmyndighed behørigt kan bevises, at 
den pågældende

a) rettidigt og på et sprog, som han/hun 
forstår

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

i) er blevet indkaldt personligt eller på 
anden måde faktisk modtog officielle 
oplysninger om det fastsatte tidspunkt og 
sted for retssagen, som resulterede i en 
afgørelse, således at det entydigt kan 
fastsættes, at han/hun havde kendskab til 
retssagen

og

ii) er blevet personligt underrettet såvel 
skriftligt som af en officiel myndighed om, 
at en afgørelse kunne afgives, hvis 
han/hun ikke var til stede under retssagen

eller

b) er blevet personligt indkaldt eller på 
anden måde faktisk modtog officielle 
oplysninger om det fastsatte tidspunkt og 
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sted for retssagen og har givet en juridisk 
rådgiver skriftlig bemyndigelse til at 
forsvare ham/hende under retssagen 
eller

b) efter at have fået afgørelsen afsagt in 
absentia forkyndt og udtrykkeligt være 
blevet underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget og til at være til stede under 
retssagen

c) efter at have fået afgørelsen afsagt 
personligt, skriftligt og af en officiel 
myndighed og på et sprog, som han/hun 
forstår om retten til at få sagen genoptaget, 
hvor han/hun har ret til at være til stede, 
og sagens realiteter, herunder nye beviser, 
er blevet undersøgt på ny, kan retssagen 
føre til, at den oprindelige afgørelse 
ophæves, og han/hun kan appellere den 
nye afgørelse:

i) udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke 
anfægter afgørelsen afsagt in absentia

i) udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke 
anfægter afgørelsen afsagt in absentia

eller eller
ii) ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget inden for den gældende frist, 
der var på mindst [...]* dage,

ii) ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget eller appelleret inden for den 
gældende frist, der var på mindst [...]* 
dage,

Eller eller

c) ikke personligt har fået afgørelsen afsagt 
in absentia forkyndt, men

ca) ikke personligt har fået afgørelsen
forkyndt, men

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 før overgivelsen og 
udtrykkeligt vil blive underrettet på et 
sprog, som han/hun forstår, om retten til 
at få sagen genoptaget, hvor han/hun har 
ret til at være til stede, og sagens 
realiteter, herunder nye beviser, er blevet 
undersøgt på ny, kan retssagen føre til, at 
den oprindelige afgørelse ophæves, og 
han/hun kan appellere den nye afgørelse:

og og

ii) vil have mindst […]¹ dage til at anmode 
om at få sagen genoptaget.";

ii) vil blive underrettet om, at han/hun 
har mindst […]¹ dage til at anmode om en 
sådan genoptagelse.";

Or. en

Begrundelse

For at have en målbar og positiv indvirkning på retten til et forsvar skal forslagene 
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præcisere, at ansvaret for en passende underretning ligger hos udstedelsesstaten, som ikke 
kun skal kunne bevise, at 1) en underretning om sagen var tilsendt, men også at tiltalte faktisk 
modtog denne underretning; 2) en juridisk rådgiver blev skriftligt bemyndiget til at 
repræsentere tiltalte i løbet af sagen, men også at denne repræsentation fandtes og fungerede; 
3) tiltalte blev underrettet om sin ret til en fornyet prøvelse og om den fastsatte tidsramme 
derfor på et sprog, som han/hun forstod. Hvis det er nødvendigt, skal der vedlægges 
dokumentation i forbindelse med den attest, som den udstedende myndighed sender til den 
fuldbyrdende myndighed.

Ændringsforslag 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Bilag – boks d – punkt 2.3.2 – led 1

Rådets tekst Ændringsforslag

– den pågældende vil få afgørelsen afsagt 
in absentia forkyndt senest på ..... dagen 
efter overgivelsen, og

– den pågældende vil personligt få 
afgørelsen afsagt in absentia forkyndt 
senest på ..... dagen efter overgivelsen, og

Or. en

Ændringsforslag 57
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Bilag – boks d – punkt 2.3.2 – led 1

Rådets tekst Ændringsforslag

– den pågældende vil få afgørelsen afsagt 
in absentia forkyndt senest på ..... dagen 
efter overgivelsen, og

– den pågældende vil straks få afgørelsen 
afsagt in absentia forkyndt personligt, men 
ikke senere end tre dage efter 
overgivelsen, og

Or. en
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Ændringsforslag 58
Sarah Ludford

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Bilag – boks d

Rådets tekst Ændringsforslag

d) Det angives, om afgørelsen er afsagt in 
absentia:

d) Det angives, om den pågældende var 
personligt til stede ved retsmødet, som 
førte til en afgørelse: 

1. � Nej, det er den ikke. 1.� Ja, den pågældende var personligt til 
stede ved retsmødet, som førte til en 
afgørelse.

2. � Ja, det er den. Hvis ja, bekræft 
venligst, at

2. � Nej, den pågældende var ikke 
personligt til stede ved retsmødet, der førte 
til en afgørelse.

2.1 Hvis svaret var "nej" til ovennævnte 
spørgsmål, venligst anfør om:

� 2.1 den pågældende 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 

� 2.1.1 den pågældende er blevet indkaldt 
personligt eller på anden måde faktisk 
modtog officielle oplysninger på et sprog, 
som han/hun forstår, om det fastsatte 
tidspunkt og sted for retssagen, som førte 
til en afgørelse, således at det entydigt kan 
fastsættes, at han/hun havde kendskab til 
retssagen, og er blevet personligt 
underrettet såvel skriftlig som af en 
officiel myndighed om, at der kan afsiges 
en sådan afgørelse, når han/hun ikke er til 
stede under retssagen 

Tid og sted, hvor den pågældende er blevet 
indkaldt eller på anden måde underrettet:

Tid og sted, hvor den pågældende er blevet 
indkaldt eller personligt modtog de 
officielle oplysninger på anden måde:

…………………………………………… ..................................................................

Sprog, som oplysningerne blev afgivet på
.................................................................

Beskriv, hvordan den pågældende er blevet 
underrettet:

Beskriv, hvordan den pågældende er blevet 
underrettet og vedlæg dokumentation:
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…………………………………………… ..................................................................
ELLER ELLER

2.1.2 er blevet personligt indkaldt eller 
har på anden måde modtaget officielle 
oplysninger på et sprog, som han/hun 
forstår, om det fastsatte tidspunkt og sted 
for retssagen, tiltalte har givet en juridisk 
rådgiver skriftlig bemyndigelse til at 
forsvare sig under retssagen og modtog 
derfor praktisk og effektiv retlig bistand 
og repræsentation;
Vedlæg dokumentation for, hvordan disse 
forhold er opfyldt: 
.....................................................................
ELLER

� 2.2 den pågældende efter at have fået 
afgørelsen afsagt in absentia forkyndt 
udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke 
anfægter afgørelsen afsagt in absentia

2.1.3 den pågældende efter at have fået 
afgørelsen forkyndt personligt og 
udtrykkeligt fået oplysninger såvel 
skriftligt som af en officiel myndighed og 
på et sprog, som han/hun forstår, om 
retten til at få sagen genoptaget, hvor 
han/hun har ret til at være til stede, og 
sagens realiteter, herunder nye beviser, er 
blevet undersøgt på ny, kan retssagen føre 
til, at den oprindelige afgørelse ophæves, 
og han/hun kan appellere den nye 
afgørelse, udtrykkeligt har erklæret, at 
han/hun ikke anfægter afgørelsen

Beskriv, hvornår og hvordan den 
pågældende udtrykkeligt har erklæret, at 
han/hun ikke anfægter afgørelsen afsagt in 
absentia:

Beskriv, hvornår og hvordan den 
pågældende udtrykkeligt har erklæret, at 
han/hun ikke anfægter afgørelsen og 
vedlæg dokumentation:

…………………………………………… .....................................................................
ELLER ELLER

� 2.3 den pågældende er berettiget til at få 
sagen genoptaget på følgende betingelser:

� 2.1.4 den pågældende har efter at have 
fået afgørelsen forkyndt personligt og 
udtrykkeligt fået oplysninger såvel 
skriftligt som af en officiel myndighed og 
på et sprog, som han/hun forstår, om 
retten til at få sagen genoptaget, hvor 
han/hun har ret til at være til stede, og 
sagens realiteter, herunder nye beviser, er 
blevet undersøgt på ny, kan retssagen føre 
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til, at den oprindelige afgørelse ophæves, 
og han/hun kan appellere den nye 
afgørelse, ikke anmodet om at få sagen 
genoptaget inden for den fastsatte 
tidsramme, dvs. mindst […]¹ dage
ELLER

� 2.3.1 den pågældende har personligt 
fået afgørelsen afsagt in absentia forkyndt 
den ....... (dag/måned/år), og
– den pågældende er udtrykkeligt blevet 
underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget og til at være til stede under 
retssagen, og
– den pågældende har efter at være blevet 
underrettet herom haft .... dage til at 
anmode om at få sagen genoptaget og har 
ikke fremsat nogen anmodning inden for 
det nævnte tidsrum
ELLER
� 2.3.2 den pågældende har ikke fået 
afgørelsen afsagt in absentia forkyndt, og

� 2.1.5 den pågældende har ikke 
personligt fået afgørelsen forkyndt og blev 
ikke behørigt underrettet om retten til at 
få sagen genoptaget, hvor han/hun havde
ret til at være til stede, og sagens 
realiteter, herunder nye beviser, kunne 
blive undersøgt på ny, hvormed retssagen 
kunne føre til, at den oprindelige 
afgørelse blev ophævet, og han/hun 
kunne appellere den nye afgørelse, og

– den pågældende vil få afgørelsen afsagt 
in absentia forkyndt senest på ..... dagen 
efter overgivelsen, og

– den pågældende vil få afgørelsen
forkyndt personligt før overgivelsen, og

– efter at have fået forkyndt afgørelsen 
afsagt in absentia vil den pågældende 
blive udtrykkeligt underrettet om retten til 
at få sagen genoptaget og til at være til 
stede under retssagen, og

– efter at have fået forkyndt afgørelsen vil 
den pågældende blive udtrykkeligt 
underrettet såvel skriftligt som af en 
officiel myndighed om retten til at få sagen 
genoptaget, hvor han/hun har ret til at 
være til stede, og sagens realiteter, 
herunder nye beviser, er blevet undersøgt 
på ny, kan retssagen føre til, at den 
oprindelige afgørelse ophæves, og 
han/hun kan appellere den nye afgørelse, 
og

– efter at have fået forkyndt afgørelsen – efter at have fået forkyndt afgørelsen har 
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afsagt in absentia har den pågældende 
....dage til at anmode om at få sagen 
genoptaget.

den pågældende ret til at anmode om at få 
sagen genoptaget inden for den fastsatte 
tidsramme, som er mindst […]¹ dage.
Ovenstående oplysninger skal gives til den 
pågældende på et sprog, som han/hun 
forstår, og den udstedende myndighed 
skal forelægge bevis for, at disse 
oplysninger er afgivet for den 
fuldbyrdende myndighed før overgivelsen. 
¹ Perioden angives.

Or. en

Begrundelse

For at have en målbar og positiv indvirkning på retten til et forsvar skal forslagene 
præcisere, at ansvaret for en passende underretning ligger hos udstedelsesstaten, som ikke 
kun skal kunne bevise, at 1) en underretning om sagen var tilsendt, men også at tiltalte faktisk 
modtog denne underretning; 2) en juridisk rådgiver blev skriftligt bemyndiget til at 
repræsentere tiltalte i løbet af sagen, men også at denne repræsentation fandtes og fungerede; 
3) tiltalte blev underrettet om sin ret til en fornyet prøvelse og om den fastsatte tidsramme 
derfor på et sprog, som han/hun forstod. Hvis det er nødvendigt, skal der vedlægges 
dokumentation i forbindelse med den attest, som den udstedende myndighed sender til den 
fuldbyrdende myndighed.

Ændringsforslag 59
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra 1
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 1 – litra e

Rådets tekst Ændringsforslag

(e) Ved "afgørelse afsagt in absentia" 
forstås en afgørelse som defineret i litra a), 
når den pågældende ikke selv var til stede 
under den retssag, der førte til nævnte 
afgørelse.

(e) Ved "afgørelse afsagt in absentia" 
forstås en afgørelse som defineret i litra a), 
når den pågældende ikke selv var til stede 
under den retslige procedure, der førte til 
nævnte afgørelse.

Or. en
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Ændringsforslag 60
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 3 – litra 2 - litra b
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7 – stk. 2 – litra i – litra i

Rådets tekst Ændringsforslag

i) at den pågældende er blevet indkaldt 
personligt eller er blevet underrettet i 
henhold til den udstedende stats 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, eller

i) at den pågældende er blevet indkaldt 
personligt eller er blevet behørigt 
underrettet i henhold til den udstedende 
stats nationale lovgivning gennem en 
kompetent repræsentant eller på anden 
måde, om det fastsatte tidspunkt og sted 
for den retssag, 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, eller

Or. en

Ændringsforslag 61
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 2 – litra b
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7 – stk. 2 – litra i – litra iii

Rådets tekst Ændringsforslag

iii) efter at have fået afgørelsen forkyndt og 
være blevet underrettet om retten til at få 
sagen genoptaget og til at være til stede 
under retssagen;

iii) efter at have fået afgørelsen forkyndt og 
være blevet behørigt underrettet om retten 
til at få sagen genoptaget eller appellere og 
til at deltage ved retsmødet;

Or. en
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Ændringsforslag 62
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – litra i

Rådets tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 4 – litra 2
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – litra ii

Rådets tekst Ændringsforslag

- ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget inden for den gældende frist, 
der var på mindst […]¹ dage,

- ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget eller appelleret inden for den 
gældende frist,

¹ Periode angives.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 5 – litra 2
Rammeafgørelse 2008/.../RIA
Artikel 9 – stk.1 – litra f

Rådets tekst Ændringsforslag

f) afgørelsen ifølge den i artikel 4 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 
medmindre den pågældende;

f) afgørelsen ifølge den i artikel 4 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 
medmindre den pågældende i henhold til 
den udstedende medlemsstats nationale 
lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 65
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 5 – litra 2
Rammeafgørelse 2008/.../RIA
Artikel 9 – stk.1 – litra f – litra i

Rådets tekst Ændringsforslag

i) er blevet indkaldt personligt eller er 
blevet underrettet i henhold til den 
udstedende stats 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;

i) er blevet indkaldt personligt eller er 
blevet behørigt underrettet i henhold til 
den udstedende stats nationale lovgivning 
gennem en kompetent repræsentant eller 
på anden måde, 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;

Or. en
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Ændringsforslag 66
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 5 – litra 3
Rammeafgørelse 2008/.../RIA
Bilag – boks k – punkt 1– litra b.1 – afsnit 1

Rådets tekst Ændringsforslag

b.1 den pågældende er blevet indkaldt 
personligt eller er blevet underrettet i 
henhold til den udstedende stats 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;

b.1 den pågældende er blevet indkaldt 
personligt eller er blevet behørigt 
underrettet i henhold til den udstedende 
stats nationale lovgivning gennem en 
kompetent repræsentant eller på anden 
måde, 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;

Or. en

Ændringsforslag 67
Panayiotis Demetriou

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 5 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

Artikel 5a
Ændringsforslag til rammeafgørelse 

2008/…/RIA¹
Rammeafgørelse 2008/../RIA ændres 
således:

I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende litra:

(h) Med "afgørelse afsagt in absentia" 
menes en afgørelse som defineret i punkt 
(a) når den pågældende ikke selv var til 
stede under den retssag, der førte til 
nævnte afgørelse.
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2) Artikel 9,[ stk. 1]²,litra h), affattes 
således:

h) i henhold til den fremlagte attest i 
forbindelse med artikel [6a], var den 
pågældende ikke personligt til stede ved 
retsmødet, som førte til en afgørelse, med 
mindre attesten fastsætter, at den 
pågældende i henhold til den udstedende 
medlemsstats nationale lovgivning: 
i) er blevet indkaldt personligt eller er 
blevet behørigt underrettet i henhold til 
den udstedende stats nationale lovgivning 
gennem en kompetent repræsentant eller 
på anden måde, om det fastsatte tidspunkt 
og sted for den retssag, 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, eller
(ii) har kendskab til, at der i forbindelse 
med den pågældende retssag er 
bemyndiget en juridisk rådgiver, som var 
valgt, udpeget og betalt af den 
pågældende person eller som var betalt af 
medlemsstaten, og tiltalte repræsenteredes 
af denne rådgiver under retssagen; eller
(iii) efter at have fået afgørelsen forkyndt 
og udtrykkeligt være blevet underrettet om 
retten til at få sagen genoptaget og til at 
deltage i retssagen:
- udtrykkeligt fastslog, at han eller hun 

ikke anfægter afgørelsen;

eller
- ikke anmodede om at få sagen 
genoptaget eller appellerede inden for den 
fastsatte tidsramme.
3) i punkt (i) i bilag I ("Attest") skal 
punkt 1 affattes således:
1. Angiv om afgørelsen blev afsagt in 
absentia:
1. � Nej
2. � Ja. Hvis svaret er "ja" angiv venligst 
om:
2.1 den pågældende er blevet indkaldt 
personligt i henhold til den udstedende 
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medlemsstats nationale lovgivning,
modtog oplysningerne på anden måde om 
det fastsatte tidspunkt og sted for den 
retssag, 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.
Tidspunkt og sted, hvornår og hvor den 
pågældende blev indkaldt eller på anden 
måde underrettet:
……………………………………………

Beskriv, hvordan den pågældende blev 
underrettet:
……………………………………………

ELLER

2.2 den pågældende har kendskab til, at 
der i forbindelse med den pågældende 
retssag er bemyndiget en juridisk 
rådgiver, som var valgt, udpeget og betalt 
af den pågældende person eller som var 
betalt af medlemsstaten, og tiltalte 
repræsenteredes af denne rådgiver under 
retssagen;
Vedlæg dokumentation for, hvordan 
denne betingelse er opfyldt:

……………………………………………

ELLER

2.3 den pågældende har efter at have fået 
afgørelsen afsagt in absentia forkyndt 
udtrykkeligt erklæret, at han/hun ikke 
anfægter afgørelsen afsagt in absentia.
Beskriv hvor og hvordan den pågældende 
udtrykkeligt erklærede, at han eller hun 
ikke anfægtede afgørelsen afsagt in 
absentia
…………………………………………

ELLER

2.4 den pågældende fik afgørelsen afsagt 
in absentia forkyndt den 
…………(dag/måned/år) og havde ret til 
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at få sagen genoptaget i den udstedende 
medlemsstat i henhold til følgende 
betingelser:
- den pågældende er udtrykkeligt blevet 
underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget og til at være til stede under 
retssagen, og 
- den pågældende har efter at være blevet 
underrettet herom haft .... dage til at 
anmode om at få sagen genoptaget og har 
ikke fremsat nogen anmodning inden for 
det nævnte tidsrum.
________________________________
¹ Instrumentets nummer vil blive indsat efter 
Rådets vedtagelse.

² Artiklens nummer vil blive indsat efter Rådets 
vedtagelse.

Or. en
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