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Amendamentul 40
Philip Bradbourn

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă inițiativa Republicii Slovenia, 
Republicii Franceze, Republicii Cehe, 
Regatului Suediei, Republicii Slovace, 
Regatului Unit și a Republicii Federale 
Germania astfel cum a fost modificată; 

1. respinge inițiativa Republicii Slovenia, 
Republicii Franceze, Republicii Cehe, 
Regatului Suediei, Republicii Slovace, 
Regatului Unit și a Republicii Federale 
Germania;

Or. en

Justificare

This initiative would run completely completely contrary to basic principles of justice as 
defined by those Member state using a common law system. It is unnecessary given the other 
means of judicial co-operation which currently exist.

Amendamentul 41
Ioannis Varvitsiotis

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(1a) Este necesară consolidarea încrederii 
reciproce în spațiul european de libertate, 
securitate și justiție în materie penală prin 
intermediul unor măsuri la nivel 
european menite să asigure armonizarea 
și recunoașterea reciprocă sporită a 
hotărârilor judecătorești în materie 
penală și prin adoptarea unor dispoziții și 
practici în materie penală la nivel 
european.

Or. el
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Justificare

Η τροπολογία βασίζεται στην ιδέα της προώθησης ενός ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.

Amendamentul 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(1a) Decizia-cadru privind drepturile 
procedurale în procedurile penale 
(pendinte la Consiliu) este o condiție 
prealabilă pentru buna funcționare a 
prezentei decizii-cadru; adoptarea 
deciziei-cadru privind drepturile 
procedurale este o chestiune de urgență în 
ceea ce privește punerea în practică a 
spațiului european de libertate, securitate 
și justiție.

Or. en

Amendamentul 43
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se ofere 
soluții comune și clare care să definească 
motivele de refuz și marja de apreciere 
lăsată autorității de executare.

(4) Prin urmare, este necesar să se ofere 
soluții comune clare care să definească 
motivele de refuz al executării unei 
hotărâri pronunțate în lipsă și marja de 
apreciere lăsată autorității de executare.

Or. en
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Amendamentul 44 
Sarah Ludford

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(6) Soluțiile comune privind motivele de 
refuz din respectivele decizii-cadru 
relevante ar trebui să țină seama de 
diversitatea situațiilor în ceea ce privește 
informarea persoanei acuzate în legătură 
cu dreptul său la rejudecarea cauzei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(6) Soluțiile comune privind motivele de 
refuz din respectivele decizii-cadru 
relevante ar trebui să țină seama de 
diversitatea situațiilor în ceea ce privește 
informarea persoanei acuzate în legătură 
cu dreptul său la rejudecarea cauzei.

(6) Soluțiile comune privind motivele de 
refuz din respectivele decizii-cadru 
relevante ar trebui să țină seama de 
diversitatea situațiilor în ceea ce privește 
dreptul de informare a persoanei în cauză 
cu privire la dreptul său la rejudecarea 
cauzei sau la exercitarea unei căi de atac 
și la dreptul său de a participa la 
rejudecarea cauzei sau la procedura în 
atac și de a beneficia de reexaminarea 
fondului cauzei, inclusiv a elementelor de 
probă noi, existând posibilitatea ca 
hotărârea inițială să fie casată. 

Or. en
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Amendamentul 46
Sarah Ludford

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(6a) Recunoașterea și executarea 
hotărârilor pronunțate în urma unui 
proces la care pârâtul nu a fost prezent în 
persoană nu ar trebui refuzate dacă, pe 
baza informațiilor furnizate de statul 
membru emitent, se poate determina cu 
claritate că pârâtul a fost citat personal 
sau că a primit în mod efectiv prin alte 
mijloace informații oficiale privind data și 
locul prevăzute pentru proces.  În acest 
context, se înțelege că persoana ar fi 
trebuit să primească informațiile 
respective la timp, adică cu suficient de 
mult timp înainte pentru a-i permite să 
participe la proces și să își exercite efectiv 
dreptul la apărare. Toate informațiile ar 
trebui furnizate într-o limbă pe care 
pârâtul o înțelege.

Or. en

Justificare

To have a measurably positive impact on defence rights the proposal should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, and that the defendant 
actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings; 3) the defendant has been informed of his right to a 
retrial and the applicable timeframes to request it in a language that he understood.
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Amendamentul 47
Sarah Ludford

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(7a) Recunoașterea și executarea unei 
hotărâri care a fost pronunțată în urma 
unui proces la care pârâtul nu a fost 
prezent în persoană nu ar trebui refuzate 
în cazul în care pârâtul, informat în mod 
corespunzător de procesul prevăzut, a fost 
apărat la proces de un avocat ales în mod 
liber, împuternicit prin mandat scris să 
facă acest lucru, fiind garantată astfel o 
asistența juridică concretă și efectivă.

Or. en

Justificare

To have a measurably positive impact on defence rights the proposals should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, but that the defendant 
actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings, but that this representation was practical and effective; 
3) the defendant has been informed of his right to a retrial and the applicable timeframes to 
request it in a language that he understood.

Amendamentul 48
Sarah Ludford

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(7b) În cadrul rejudecării cauzei după 
pronunțarea unei condamnări în lipsă, 
pârâtul ar trebui să aibă aceeași calitate 
pe care o are o persoană care stă pentru 
prima oară în instanță. Prin urmare, 
persoana interesată are dreptul să fie 
prezentă la rejudecarea cauzei, în cadrul 
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căreia fondul cauzei, inclusiv elementele 
de probă noi, sunt (re)examinate, 
rejudecarea putând duce la casarea 
hotărârii inițiale, și pârâtul poate face 
exercita o cale de atac împotriva noii 
hotărâri.

Or. en

Justificare

It is of paramount importance that, in a retrial following an in absentia conviction, the 
defendant remains in the same position as someone being surrendered to stand trial for the 
first time. Especially, there must be a right to appeal after a retrial, in accordance with 
Article 2 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights (ECHR) and Article 
14(5) of the ICCPR.

Amendamentul 49
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Consiliu Amendamentul

4. În sensul prezentei decizii-cadru, 
„decizie pronunțată în  lipsă” înseamnă o 
pedeapsă sau o măsură privativă de 
libertate, în cazul în care persoana în cauză 
nu a fost prezentă în timpul procedurii care 
a dus la pronunțarea hotărârii respective.

4. În sensul prezentei decizii-cadru, 
„hotărâre pronunțată în lipsă” înseamnă o 
pedeapsă sau o măsură privativă de 
libertate, în cazul în care persoana în cauză 
nu a fost prezentă în timpul procedurii în 
instanță care a dus la pronunțarea hotărârii 
respective.

Or. en

Amendamentul 50
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Articolul 4a – litera a
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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 hotărârea 
pronunțată în lipsă și informată cu privire 
la faptul că o astfel de hotărâre poate fi 
pronunțată în cazul în care persoana în 
cauză nu se prezintă la proces;

(a) a fost citată personal sau înștiințată în 
mod corespunzător, prin intermediul unui 
reprezentant autorizat sau prin alte 
mjloace, în timp util și în conformitate cu 
legislația națională a statului emitent, în 
legătură cu data și locul prevăzute pentru 
procesul care a dus la hotărârea 
pronunțată în lipsă și informată cu privire 
la faptul că poate fi pronunțată o astfel de 
hotărâre în cazul în care persoana în cauză 
nu se prezintă la proces;

Or. en

Amendamentul 51
Kathalijne Maria Buitenweg

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 
hotărârea pronunțată în lipsă și informată 
cu privire la faptul că o astfel de hotărâre 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la proces;

(a) a fost citată personal, în mod direct sau 
a primit în mod efectiv prin alte mijloace,
în timp util, informații referitoare la data 
și locul prevăzute pentru procesul care a 
dus la hotărârea pronunțată în lipsă și 
informată cu privire la faptul că o astfel de 
hotărâre poate fi pronunțată în cazul în 
care persoana în cauză nu se prezintă la 
proces; sau

Or. en
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Amendamentul 52
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(aa) având cunoștință de procesul 
prevăzut, persoana interesată  a mandatat 
un avocat ales în mod liber, desemnat și 
remunerat de aceasta sau de către stat, și 
a fost reprezentată de acest avocat în 
timpul procesului; sau

Or. en

Amendamentul 53
Panayiotis Demetriou

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 la 
rejudecarea cauzei și de a fi prezentă la 
respectivul proces;

(i) i se va înmâna personal, imediat sau, în 
orice caz, cel târziu în cea de-a treia zi 
după predare și va fi informată în mod 
expres cu privire la dreptul la rejudecarea 
cauzei sau de a exercita o cale de atac și 
de a participa la audiere;

Or. en



AM\722164RO.doc 11/25 PE405.951v01-00

RO

Amendamentul 54
Panayiotis Demetriou

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 Amendamentul

(ii) va avea cel puțin [...]¹ zile pentru a 
solicita rejudecarea cauzei.

(ii) va avea dreptul de a solicita 
rejudecarea cauzei sau exercitarea unei 
căi de atac în termenul aplicabil.

¹ De stabilit termenul.

Or. en

Amendamentul 55
Sarah Ludford

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

Textul propus de Consiliu Amendamentul

Autoritatea judiciară de executare poate 
refuza, de asemenea, executarea 
mandatului european de arestare emis în 
scopul executării unei pedepse sau a unei 
măsuri privative de libertate, în cazul în 
care hotărârea a fost pronunțată în lipsă, 
cu excepția cazului în care mandatul 
european de arestare precizează că 
persoana:

Autoritatea judiciară de executare poate 
refuza, de asemenea, executarea 
mandatului european de arestare emis în 
scopul executării unei pedepse sau a unei 
măsuri privative de libertate, în cazul în 
care hotărârea a fost pronunțată în lipsă, 
cu excepția cazului în care, pe baza 
informațiilor furnizate de autoritatea 
judiciară emitentă, se poate stabili cu 
claritate că persoana:

(a) în timp util și într-o limbă pe care o 
înțelege,

(a) a fost citată personal sau înștiințată, 
prin intermediul unui reprezentant autorizat 
și în timp util, în conformitate cu legislația 

(i) a fost citată personal sau a primit 
efectiv prin alte mijloace informații 
oficiale cu privire la data și locul 
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națională a statului membru emitent, în 
legătură cu data și locul prevăzute pentru 
audierea care a dus la hotărârea pronunțată 
în lipsă și informată cu privire la faptul că 
o astfel de hotărâre poate fi pronunțată în 
cazul în care persoana în cauză nu se 
prezintă la proces; 

prevăzute pentru procesul care a dus la 
hotărârea pronunțată în lipsă, astfel încât 
s-a stabilit fără niciun echivoc faptul că 
persoana în cauză a avut cunoștință de 
proces,

și

(ii) a fost informată personal, în scris, de 
către o autoritate oficială, că poate fi 
pronunțată o hotărâre în cazul în care nu 
se prezintă la proces, 

sau

(b) fiind citată personal sau primind în 
mod efectiv prin alte mijloace informații 
oficiale privind data și locul prevăzute 
pentru proces, a împuternicit prin mandat
scris un avocat să o apere la proces,
sau

(b) după ce i s-a comunicat hotărârea 
pronunțată în lipsă și după ce a fost 
informată în mod expres cu privire la 
dreptul la rejudecarea cauzei și de a fi 
prezentă la respectivul proces:

(c) după ce i s-a comunicat personal
hotărârea și după ce a fost informată în 
mod expres, în scris, de către o autoritate 
oficială și într-o limbă pe care o înțelege, 
cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei, 
și la dreptul său de a fi prezentă la 
rejudecarea cauzei, în cadrul căreia 
fondul cauzei, inclusiv probele noi ar fi 
reexaminate, rejudecarea cauzei putând 
duce la casarea hotărârii inițiale, și de a 
exercita o cale de atac împotriva noii 
hotărâri:   

(i) a indicat în mod expres că nu contestă 
hotărârea pronunțată în lipsă ;

(i) a indicat în mod expres că nu contestă 
hotărârea;

sau sau
(ii) nu a solicitat rejudecarea cauzei în 
termenul aplicabil, care era de cel puțin [...] 
zile;

(ii) nu a solicitat rejudecarea cauzei sau 
exercitarea unei căi de atac în termenul 
aplicabil, care era de cel puțin [...] zile;

sau sau
(c) nu i s-a înmânat personal hotărârea 
pronunțată în lipsă, însă:

(ca) nu i s-a înmânat personal hotărârea, 
însă: 

(i) i se va înmâna cel târziu în cea de-a 
cincea zi după predare și va fi informată în 

(i) i se va înmâna înainte de predare și va 
fi informată în mod expres într-o limbă pe 
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mod expres cu privire la dreptul de a 
solicita rejudecarea cauzei și de a fi 
prezentă la respectivul proces;

care o înțelege cu privire la dreptul de a 
solicita rejudecarea cauzei și la dreptul 
său de a fi prezentă la rejudecarea cauzei, 
în cadrul căreia fondul cauzei, inclusiv 
probele noi ar fi reexaminate, rejudecarea 
cauzei putând duce la casarea hotărârii 
inițiale, și de a exercita o cale de atac 
împotriva noii hotărâri;

și și
(ii) va avea cel puțin [...]¹ zile pentru a 
solicita rejudecarea cauzei.”

(ii) va fi informată că are cel puțin [...]1 

zile pentru a solicita această rejudecare a 
cauzei.

Or. en

Justificare

To have a measurably positive impact on defence rights the proposals should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, but that the defendant 
actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings, but that this representation was practical and effective; 
3) the defendant has been informed of his right to a retrial and the applicable timeframes to 
request it in a language that he understood. If necessary documentary evidence should be 
joined to the certificate transferred to the executing authority by the issuing authority.

Amendamentul 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Anexă – caseta d – punctul 2.3.2 – liniuța 1

Textul propus de Consiliu Amendamentul

– persoanei în cauză i se va comunica 
hotărârea pronunțată în lipsă în termen de 
…. zile de la predare; și

– persoanei în cauză i s-a înmânat personal 
hotărârea pronunțată în lipsă  în termen de 
…. zile de la predare;  și

Or. en
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Amendamentul 57
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Anexă – caseta d – punctul 2.3.2 – liniuța 1

Textul propus de Consiliu Amendamentul

– persoanei în cauză i se va comunica 
hotărârea pronunțată în lipsă în termen de 
…. zile de la predare; și

persoanei în cauză i se va comunica 
personal hotărârea pronunțată în lipsă , 
imediat, dar, în orice caz, cel târziu în cea 
de-a treia zi de la predare; și

Or. en

Amendamentul 58
Sarah Ludford

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Anexă – caseta d

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(d) Specificați dacă hotărârea a fost 
pronunțată în lipsă:

(d) Specificați dacă persoana a fost 
prezentă în persoană la procedura în 
urma căreia a fost pronunțată hotărârea:

1. � Nu, nu a fost; 1.� Da, persoana a fost prezentă în 
persoană la procedura în urma căreia a 
fost pronunțată hotărârea.

2. � Da, a fost. Dacă răspunsul este „da”, 
vă rugăm să confirmați următoarele:

2. � Nu, persoana nu a fost prezentă în 
persoană la procedura în urma căreia a 
fost pronunțată hotărârea.

2.1 Dacă ați răspuns „nu” la întrebarea 
anterioară, vă rugăm să indicați dacă:

� 2.1 persoana a fost citată personal sau
înștiințată, prin intermediul unui 
reprezentant autorizat, în timp util și în 
conformitate cu legislația națională a 

2.1.1 persoana a fost citată personal sau a 
primit efectiv prin alte mijloace informații 
oficiale, într-o limbă pe care o înțelege, cu 
privire la data și locul prevăzute pentru 
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statului membru emitent, în legătură cu 
data și locul prevăzute pentru audierea 
care a dus la decizia pronunțată în  lipsă 
și informată cu privire la faptul că o astfel 
de hotărâre poate fi pronunțată în cazul în 
care persoana în cauză nu se prezintă la 
proces;

procesul în urma căruia a fost pronunțată 
hotărârea astfel încât s-a stabilit fără 
niciun echivoc faptul că persoana în 
cauză a avut cunoștință de procesul 
prevăzut și a fost informată personal, în 
scris și de către o autoritate oficială, cu 
privire la faptul că o hotărâre poate fi 
pronunțată în cazul în care nu se prezintă la 
proces;

Data și locul la care persoana a fost citată 
sau informată în alt mod:

Data și locul la care persoana a fost citată 
sau a primit personal prin alte mijloace 
informații oficiale:

…………………………………………… ..................................................................
Limba în care au fost comunicate 
informațiile
.................................................................

Descrieți modul în care a fost informată 
persoana:

Descrieți modul în care a fost informată 
persoana și a se anexa documente 
doveditoare:

…………………………………………… ..................................................................
SAU SAU

2.1.2 fiind citat personal sau primind în 
mod efectiv prin alte mijloace informații 
oficiale, într-o limbă pe care o înțelege, 
privind data și locul prevăzute pentru 
proces, pârâtul a împuternicit prin 
mandat scris un avocat să îl apere la 
proces și, în realitate, a beneficiat de 
asistență juridică practică și efectivă și de 
reprezentare;
Furnizați informații cu privire la modul 
în care această condiție a fost îndeplinită:
.....................................................................
SAU

� 2.2 după ce i-a fost comunicată 
hotărârea pronunțată în lipsă, persoana în 
cauză a declarat în mod expres că nu 
contestă hotărârea pronunțată în lipsă;

2.1.3 după ce i s-a comunicat personal
hotărârea și după ce a fost informată în 
mod expres, în scris, de către o autoritate 
oficială și într-o limbă pe care o înțelege, 
cu privire la rejudecarea cauzei și la 
dreptul său de a fi prezentă la rejudecarea 
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cauzei, în cadrul căreia fondul cauzei, 
inclusiv probele noi ar fi reexaminate, 
rejudecarea cauzei putând duce la 
casarea hotărârii inițiale, și de a exercita 
o cale de atac împotriva noii hotărâri a 
declarat în mod expres că nu contestă 
hotărârea

Descrieți momentul și modul în care 
persoana în cauză a declarat în mod 
expres că nu contestă hotărârea 
pronunțată în  lipsă:

Descrieți momentul și modul în care 
persoana în cauză a declarat în mod 
explicit că nu contestă hotărârea și anexați 
documentele doveditoare:

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

SAU SAU
� 2.3 persoana în cauză avea dreptul la 
rejudecarea cauzei în următoarele 
condiții:

2.1.4 după ce i s-a comunicat personal
hotărârea și după ce a fost informată în 
mod expres, în scris, de către o autoritate 
oficială și într-o limbă pe care o înțelege, 
cu privire la dreptul de a solicita 
rejudecarea cauzei și la dreptul său de a fi 
prezentă la rejudecarea cauzei, în cadrul 
căreia fondul cauzei, inclusiv probele noi 
ar fi reexaminate, rejudecarea cauzei 
putând duce la casarea hotărârii inițiale, 
și de a exercita o cale de atac împotriva 
noii hotărâri, persoana în cauză nu a 
solicitat rejudecarea cauzei sau nu  a 
exercitat o cale de atac în termenul 
aplicabil, adică în cel puțin […]¹ zile
SAU

� 2.3.1 persoanei vizate i s-a înmânat 
personal hotărârea pronunțată în lipsă la 
data de….. ziua/luna/anul); și 
– persoana în cauză a fost informată în 
mod expres cu privire la dreptul la 
rejudecarea cauzei și la dreptul de a fi 
prezentă la respectivul proces; și 
– după ce a fost informată cu privire la 
dreptul sus-menționat, persoana în cauză 
a avut la dispoziție … zile pentru a solicita 
rejudecarea cauzei sau nu a făcut această 
solicitare în termenul prevăzut.
SAU
� 2.3.2 persoanei vizate nu i s-a comunicat � 2.1.5 persoanei vizate nu i s-a comunicat 
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hotărârea pronunțată în  lipsă, și personal hotărârea cu privire la dreptul de 
a solicita rejudecarea cauzei și la dreptul 
său de a fi prezentă la rejudecarea cauzei, 
în cadrul căreia fondul cauzei, inclusiv 
probele noi ar fi reexaminate, rejudecarea 
cauzei putând duce la casarea hotărârii 
inițiale, și de a exercita o cale de atac 
împotriva noii hotărâri, și

– persoanei în cauză i se va comunica 
hotărârea pronunțată în  lipsă în termen 
de …. zile de la predare; și 

hotărârea îi va fi înmânată personal 
persoanei în cauză înainte de predare; și 

– persoana în cauză va fi informată în mod 
expres cu privire la dreptul la rejudecarea 
cauzei și de a fi prezentă la respectivul 
proces în momentul în care i se va 
comunica hotărârea pronunțată în lipsă; și 

- în momentul în care i se va comunica 
hotărârea respectivă, persoana în cauză va 
fi informată în mod expres, în scris și de 
către o autoritate oficială cu privire la 
dreptul de a solicita rejudecarea cauzei și 
la dreptul său de a fi prezentă la 
rejudecarea cauzei, în cadrul căreia 
fondul cauzei, inclusiv probele noi ar fi 
reexaminate, rejudecarea cauzei putând 
duce la casarea hotărârii inițiale, și de a 
exercita o cale de atac împotriva noii 
hotărâri; și 

– după ce i se va comunica hotărârea
pronunțată în lipsă persoana în cauză va 
avea la dispoziție …. zile pentru a solicita 
rejudecarea cauzei ;

după ce i s-a înmânat hotărârea, persoana 
în cauză va avea dreptul să solicite 
rejudecarea cauzei în termenul aplicabil, 
care este de cel puțin […]¹ zile.
Informațiile de mai sus sunt comunicate 
persoanei într-o limbă pe care o înțelege 
și probele comunicării acestor informații 
sunt prezentate de către autoritatea 
emitentă autorității de executare, înainte 
de predare.
¹ De stabilit termenul.

Or. en

Justificare

To have a measurably positive impact on defence rights the proposals should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, but that the defendant 
actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings, but that this representation was practical and effective; 
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3) the defendant has been informed of his right to a retrial and the applicable timeframes to 
request it in a language that he understood. If necessary documentary evidence should be 
joined to the certificate transferred to the executing authority by the issuing authority.

Amendamentul 59
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1
Decizia-cadru 2005/214/JAI
Articolul 1 – litera e

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(e) Prin „hotărâre pronunțată în  lipsă” se 
înțelege o hotărâre astfel cum e definită la 
litera (a), în cazul în care persoana în cauză 
nu a fost prezentă în timpul procedurii care 
a dus la pronunțarea hotărârii respective.”

(e) Prin „hotărâre pronunțată în  lipsă” se 
înțelege o hotărâre astfel cum e definită la 
litera (a), în cazul în care persoana în cauză 
nu a fost prezentă în timpul procedurii în 
instanță care a dus la pronunțarea hotărârii
respective.”

Or. en

Amendamentul 60
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b
Decizia-cadru 2005/214/JAI
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – punctul i

Textul propus de Consiliu Amendamentul

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

(i) a fost citată personal sau înștiințată în 
mod corespunzător, prin intermediul unui 
reprezentant autorizat sau prin alte 
mijloace, în timp util și în conformitate cu 
legislația națională a statului emitent, în 
legătură cu data și locul prevăzute pentru 
procesul care a dus la hotărârea
pronunțată în lipsă și informată cu privire 
la faptul că poate fi pronunțată o astfel de 
hotărâre în cazul în care persoana în cauză 
nu se prezintă la proces; sau
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Amendamentul 61
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b
Decizia-cadru 2005/214/JAI
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – punctul iii

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(iii) după ce i s-a comunicat hotărârea
pronunțată în  lipsă și după ce a fost 
informată în mod expres cu privire la 
dreptul de a solicita rejudecarea cauzei și 
la dreptul de a fi prezentă la respectivul 
proces:

(iii) după ce i s-a comunicat hotărârea
pronunțată în  lipsă și după ce a fost 
informată în mod corespunzător cu privire 
la dreptul de a solicita rejudecarea cauzei 
sau de a exercita o cale de atac și de a 
participa la audiere:

Or. en

Amendamentul 62
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Decizia-cadru 2006/783/JAI
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul i

Textul propus de Consiliu Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 63
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Decizia-cadru 2006/783/JAI
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Consiliu Amendamentul

- nu a solicitat rejudecarea cauzei în 
termenul aplicabil, care era de cel puțin 
[...]¹ zile.

nu a solicitat  rejudecarea cauzei sau 
exercitarea unei căi de atac în intervalul 
de timp corespunzător;

¹ De stabilit termenul.

Or. en

Amendamentul 64
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5 – punctul 2
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Consiliu Amendamentul

(f) în conformitate cu certificatul prevăzut 
la articolul 4, hotărârea a fost pronunțată 
în  lipsă, cu excepția cazurilor în care 
certificatul precizează că persoana în 
cauză:

(f) în conformitate cu certificatul prevăzut 
la articolul 4, hotărârea a fost pronunțată 
în  lipsă, cu excepția cazurilor în care 
certificatul precizează că persoana în 
cauză, în conformitate cu legislația 
națională a statului membru emitent:

Or. en
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Amendamentul 65
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5 – punctul 2
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f – punctul i

Textul propus de Consiliu Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 66
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5 – punctul 3
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Anexă – caseta k – punctul 1 – litera b.1 – paragraful 1

Textul propus de Consiliu Amendamentul

b.1 persoana a fost citată personal sau 
înștiințată, prin intermediul unui 
reprezentant autorizat, în timp util și în 
conformitate cu legislația națională a 
statului emitent, în legătură cu data și locul 
prevăzute pentru audierea care a dus la 
hotărârea pronunțată în  lipsă și informată 
cu privire la faptul că o astfel de hotărâre
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la proces

b.1 persoana a fost citată personal sau 
înștiințată în mod corespunzător, prin 
intermediul unui reprezentant autorizat sau 
prin alte mijloace, în timp util și în 
conformitate cu legislația națională a 
statului emitent, în legătură cu data și locul 
prevăzute pentru audierea care a dus la 
hotărârea pronunțată în  lipsă și informată 
cu privire la faptul că o astfel de hotărâre 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la proces
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Amendamentul 67
Panayiotis Demetriou

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Consiliu Amendamentul

Articolul 5a
Amendamente la Decizia-cadru 

2008/.../JAI1

Decizia-cadru 2008/…/JAI se modifică 
după cum urmează:

1) La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă:

(h) Prin „hotărâre pronunțată în  lipsă” 
se înțelege o decizie în sensul literei (a), în 
cazul în care persoana în cauză nu a fost 
prezentă în timpul procedurii care a dus 
la pronunțarea hotărârii respective.
2) la articolul 9 alineatul (1)2, litera (h) se 
înlocuiește cu următorul text:

(h) în conformitate cu certificatul 
prevăzut la articolul 6 a, persoana în 
cauză nu a fost prezentă la procedura 
care a dus la hotărârea pronunțată, cu 
excepția cazurilor în care certificatul 
precizează că persoana în cauză, în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru emitent:
i) a fost citată personal  sau înștiințată în 
mod corespunzător, prin intermediul unui 
reprezentant autorizat sau prin alte 
mijloace, în timp util cu privire la data și 
locul prevăzute pentru procesul care a dus 
la hotărârea pronunțată în  lipsă și 
informată cu privire la faptul că o astfel 
de hotărâre poate fi pronunțată în cazul 
în care persoana în cauză nu se prezintă 
la proces; sau
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ii) având cunoștință de procesul prevăzut, 
a acordat o împuternicire unui avocat 
care a fost ales, desemnat și remunerat de 
către persoana în cauză sau care a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, și a fost reprezentată de avocatul 
menționat în timpul procesului; sau
iii) după ce i s-a comunicat decizia și a 
fost informată în mod expres cu privire la 
dreptul la rejudecarea cauzei sau la 
exercitarea unei căi de atac și de a fi 
prezentă la respectivul proces:
- persoana a declarat în mod expres că nu 

contestă hotărârea;

sau
- nu a solicitat rejudecarea cauzei sau 
exercitarea unei căi de atac în termenul 
aplicabil;
3) În caseta (i) din anexa I („certificat”), 
punctul (1) se înlocuiește cu următorul 
text:
1. Specificați dacă hotărârea a fost 
pronunțată în  lipsă:
1. � Nu, nu a fost;
2. � Da, a fost. Dacă răspunsul este „da”, 
vă rugăm să confirmați următoarele:
2.1 persoana a fost citată personal sau, în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru emitent, a primit prin 
alte mijloace, în mod efectiv și în timp 
util, informația referitoare la data și locul 
prevăzute pentru procesul care a dus la 
hotărârea pronunțată în  lipsă și informată 
cu privire la faptul că o astfel de hotărâre 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la 
proces.
Data și locul la care persoana a fost citată 
sau informată în alt mod:

……………………………………………

Descrieți modul în care a fost informată 
persoana:
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……………………………………………

SAU

2.2. persoana, având cunoștință de 
procesul care urmează să aibă loc, a 
acordat o împuternicire unui avocat care 
a fost ales, desemnat și remunerat de 
către persoana în cauză sau care a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, și a fost reprezentată de avocatul 
menționat în timpul procesului;
Furnizați informații cu privire la modul 
în care această condiție a fost îndeplinită:

……………………………………………

SAU

după ce i s-a comunicat hotărârea 
pronunțată in  lipsă, persoana în cauză a 
indicat în mod expres că nu contestă 
hotărârea  pronunțată în  lipsă.
Descrieți momentul și modul în care 
persoana în cauză a indicat în mod expres 
că nu contestă hotărârea pronunțată în  
lipsă
…………………………………………

SAU

2.4 persoanei vizate i s-a comunicat 
hotărârea pronunțată în  lipsă la data 
de….. (ziua/luna/anul) și a avut dreptul la 
rejudecarea cauzei în statul emitent în 
următoarele condiții:
persoana în cauză a fost informată în mod 
expres cu privire la dreptul la rejudecarea 
cauzei și de a fi prezentă la respectivul 
proces; și 
după ce a fost informată cu privire la 
dreptul sus-menționat, persoana în cauză 
a avut la dispoziție … zile pentru a solicita 
rejudecarea cauzei și nu a făcut această 
solicitare în termenul aplicabil.
________________________________
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1Numărul instrumentului va fi inserat îndată ce 
acesta va fi adoptat de Consiliu.

2Numărul instrumentului va fi inserat îndată ce 
acesta va fi adoptat de Consiliu

Or. en
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