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Ändringsförslag 40
Philip Bradbourn

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner initiativet 
från Republiken Slovenien, 
Republiken Frankrike, Republiken 
Tjeckien, Konungariket Sverige, 
Republiken Slovakien, Förenade 
kungariket och Förbundsrepubliken 
Tyskland såsom ändrat av parlamentet.

1. Europaparlamentet avvisar initiativet 
från Republiken Slovenien, 
Republiken Frankrike, Republiken 
Tjeckien, Konungariket Sverige, 
Republiken Slovakien, Förenade 
kungariket och Förbundsrepubliken 
Tyskland.

Or. en

Motivering

Detta initiativ skulle stå i strid med grundläggande rättsprinciper såsom de definieras i de 
medlemsstater som använder rättspraxissystem (common law). Det är onödigt med tanke på 
de övriga medel för rättsligt samarbete som redan existerar.

Ändringsförslag 41
Ioannis Varvitsiotis

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(1a) Det är nödvändigt att stärka det 
ömsesidiga förtroendet i det europeiska 
området med frihet, säkerhet och rättvisa i 
brottmål, dels genom åtgärder på 
europeisk nivå avsedda att garantera 
större harmonisering och ömsesidigt 
erkännande av brottmålsdomar, dels 
genom att anta vissa euroepiska 
bestämmelser och europeisk praxis i 
brottmål. 

Or. el
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Motivering

Ändringsförslaget grundas på tanken att främja europeisk lagsamling för straffrätt.

Ändringsförslag 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(1a) Rambeslutet om processuella 
rättigheter vid brottmålsförfaranden (som 
ännu inte avgjorts i rådet) är en 
förutsättning för att detta rambeslut ska 
kunna fungera väl. Ett snabbt antagande 
av rambeslutet om processuella 
rättigheter är en nödvändighet för 
genomförandet av ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa. 

Or. en

Ändringsförslag 43
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 4

Rådets förslag Ändringsförslag

(4) Det är därför nödvändigt att 
tillhandahålla tydliga och gemensamma 
lösningar, som fastställer skälen för vägran 
och det utrymme för egen bedömning som 
lämnas den verkställande myndigheten.

Det är därför nödvändigt att tillhandahålla 
tydliga och gemensamma lösningar, som 
fastställer skälen för vägran att verkställa 
en utevarodom och det utrymme för egen 
bedömning som lämnas den verkställande 
myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Sarah Ludford

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 6

Rådets förslag Ändringsförslag

(6) De gemensamma lösningarna 
avseende skäl för vägran i de berörda 
befintliga rambesluten bör beakta de 
olikartade förhållandena vid underrättelse 
till den tilltalade personen om hans rätt 
till en förnyad prövning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 45
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 6

Rådets förslag Ändringsförslag

(6) De gemensamma lösningarna avseende 
skäl för vägran i de berörda befintliga 
rambesluten bör beakta de olikartade 
förhållandena vid underrättelse till den 
tilltalade personen om hans rätt till en 
förnyad prövning.

De gemensamma lösningarna avseende 
skäl för vägran i de berörda befintliga 
rambesluten bör beakta de olikartade 
förhållandena när det gäller rätten att 
informera den berörda personen om 
rätten till en förnyad prövning eller att 
överklaga och att medverka i en sådan 
förnyad prövning eller ett sådant 
överklagande samt att få själva sakfrågan 
prövad på nytt, inklusive nytt 
bevismaterial, vilket kan leda till att den 
ursprungliga domen ogillas.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Sarah Ludford

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(6q) Erkännande och verkställighet av ett 
rättsligt avgörande, när den svaranden 
inte var personligen närvarande vid 
förhandlingen, bör inte kunna vägras om 
det, på grundval av den information som 
den utfärdande staten lämnat, 
tillfredsställande kan fastställas att 
svaranden personligen kallats eller på 
annat sätt faktiskt officiellt underrättades 
om tid och plats för rättegången. I detta 
sammanhang förutsätts det att personen 
underrättats "i god tid", dvs. i tillräckligt 
god tid för att han eller hon personligen 
skulle kunna medverka i rättegången och 
effektivt utnyttja sina rättigheter till 
försvar. All information bör lämnas på ett 
språk som svaranden förstår.

Or. en

Motivering

För att förslaget ska ha en mätbart positiv inverkan på rätten till försvar bör det klargöra att 
ansvaret för adekvat kallelse måste ligga hos den utfärdande staten, vilken måste kunna visa 
att 1) en kallelse till förhandlingarna skickades och att svaranden också faktiskt erhöll 
kallelsen, 2) att ett juridiskt ombud skriftligen fick i uppdrag att företräda svaranden under 
förhandlingarna samt att 3) svaranden informerats om sina rättigheter till en förnyad 
prövning och om den föreskrivna tidsramen för denna begäran på ett språk som han förstod.



AM\722164SV.doc 7/24 PE405.951v01-00

SV

Ändringsförslag 47
Sarah Ludford

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

Erkännande och verkställighet av ett 
rättsligt avgörande, efter en rättegång då 
svaranden inte varit personligen 
närvarande, bör inte kunna vägras när 
svaranden hade vederbörlig kännedom 
om den planerade förhandlingen och 
försvarades av ett av svaranden utvalt 
juridiskt ombud som fått detta uppdrag 
skriftligen, vilket garanterar att den
rättsliga hjälpen var praktisk och effektiv.

Or. en

Motivering

För att förslagen ska ha en mätbart positiv inverkan på rätten till försvar bör det klargöra att 
ansvaret för adekvat kallelse måste ligga hos den utfärdande staten, vilken måste kunna visa 
att 1) en kallelse till förhandlingarna skickades och att svaranden också faktiskt erhöll 
kallelsen, 2) att ett juridiskt ombud skriftligen fick i uppdrag att företräda svaranden under 
förhandlingarna och att den rättsliga hjälpen också var praktisk och effektiv samt att 
3) svaranden informerats om sina rättigheter till en förnyad prövning och om den föreskrivna 
tidsramen för denna begäran på ett språk som han förstod.

Ändringsförslag 48
Sarah Ludford

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(7b) Vid en prövning efter en fällande 
utevarodom ska svaranden befinna sig i 
samma ställning som någon som står 
inför rätta för första gången. Därför ska 
den berörda personen ha rätt till att 
närvara vid en förnyad prövning, 
sakfrågan ska prövas (på nytt), inklusive 
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nytt bevismaterial, den förnyade 
prövningen kan leda till att den 
ursprungliga domen ogillas och 
svaranden kan överklaga den nya domen.

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att svaranden vid en förnyad prövning av en fällande utevarodom 
förblir i samma ställning som någon som överlämnats till rättegång för första gången. I 
synnerhet måste det finnas en rätt att överklaga efter den förnyade prövningen, i enlighet med 
artikel 2 i protokoll nr 7 till Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna 
och artikel 14.5 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter.

Ändringsförslag 49
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 1 – punkt 4

Rådets förslag Ändringsförslag

”4. I detta rambeslut avses med 
utevarodom ett avgörande om
fängelsestraff eller annan frihetsberövande 
åtgärd, där personen inte inställde sig 
personligen vid den förhandling som ledde 
fram till det avgörandet.”

”4. I detta rambeslut avses med 
utevarodom ett avgörande om 
fängelsestraff eller annan frihetsberövande 
åtgärd, där personen inte inställde sig 
personligen vid den rättegångsförhandling
som ledde fram till det avgörandet."

Or. en

Ändringsförslag 50
Panayiotis Demetriou

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



AM\722164SV.doc 9/24 PE405.951v01-00

SV

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 underrättades 
vederbörligen enligt den utfärdande statens 
nationella lagstiftning via en behörig 
företrädare eller på annat sätt och i rätt tid 
om tid och plats för den rättegång som 
ledde till utevarodomen och underrättades 
om att en sådan dom kan meddelas om 
personen inte inställer sig vid rättegången,

Or. en

Ändringsförslag 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 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 direkt eller fick 
information på annat sätt i rätt tid om tid 
och plats för den rättegång som ledde till 
utevarodomen och underrättades om att en 
sådan dom kan meddelas om personen inte 
inställer sig vid rättegången, eller

Or. en

Ändringsförslag 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 2002/584/RIF
Artikel 4a – led aa (nytt)
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Rådets förslag Ändringsförslag

aa) efter att ha fått kännedom om den 
planerade rättegången, hade låtit sig 
företrädas av ett juridiskt ombud som 
valts, utsetts och betalats av den berörda 
personen eller som betalats av staten, och 
företräddes av detta ombud under 
rättegången, eller

Or. en

Ändringsförslag 53
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 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 personligen delges denna 
omedelbart och i vilket fall senast 
tre dagar efter överlämnandet och 
uttryckligen informeras om rätten till en 
förnyad prövning eller till att överklaga 
och medverka i förhandlingen,

Or. en

Ändringsförslag 54
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Rambeslut 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 rätt att begära en förnyad 
prövning eller att överklaga inom den 
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tillämpliga tidsramen.”

Or. en

Ändringsförslag 55
Sarah Ludford

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

Rådets förslag Ändringsförslag

Den verkställande rättsliga myndigheten 
får även vägra att verkställa en europeisk 
arresteringsorder som utfärdats i syfte att 
verkställa ett fängelsestraff eller en 
frihetsberövande åtgärd, om domen 
meddelades i personens utevaro, såvida 
inte den europeiska arresteringsordern
anger att personen

Den verkställande rättsliga myndigheten 
får även vägra att verkställa en europeisk 
arresteringsorder som utfärdats i syfte att 
verkställa ett fängelsestraff eller en 
frihetsberövande åtgärd, om domen 
meddelades i personens utevaro, såvida 
inte, på grundval av den information som 
lämnats av den utfärdande rättsliga 
myndigheten, det på ett tillfredsställande 
sätt kan fastställas att personen
a) i god tid och på ett språk han eller hon 
förstod

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,

i) kallades personligen eller på annat sätt 
faktiskt officiellt underrättades om tid och 
plats för den rättegång som ledde till 
domen, på ett sådant sätt att man 
otvetydigt kan slå fast att den berörda
personen hade kännedom om rättegången,

och
ii) personligen underrättades skriftligt och 
av en officiell myndighet att en dom 
kunde meddelas även om han eller hon 
inte var personligen närvarande vid 
förhandlingen,
eller
b) efter att personligen kallats eller på 
annat sätt faktiskt underrättats officiellt 
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om tid och plats för rättegången, 
skriftligen hade gett i uppdrag åt ett 
juridiskt ombud att försvara honom eller 
henne vid rättegången,
eller

b) efter att ha delgivits utevarodomen och 
uttryckligen underrättats om rätten till en 
förnyad prövning och att närvara vid den 
rättegången

c) efter att personligen ha delgivits domen
och uttryckligen underrättats, skriftligen, 
av en officiell myndighet och på ett språk 
som han eller hon förstod, om rätten till en 
förnyad prövning i vilken han eller hon
skulle ha rätt till att närvara, sakfrågan 
skulle prövas (på nytt), inklusive nytt 
bevismaterial, rättegången kunde leda till 
att den ursprungliga domen ogillas och 
han eller hon kunde överklaga den nya 
domen:

i) uttryckligen förklarade att han/hon inte 
motsätter sig utevarodomen,

i) uttryckligen förklarade att han/hon inte 
motsätter sig domen,

eller eller
ii) inte har begärt en förnyad prövning 
inom den tillämpliga tidsramen på 
minst [...] dagar,

ii) inte begärde en förnyad prövning eller 
överklagade inom den tillämpliga 
tidsramen på minst [...] dagar,

eller eller
c) inte personligen har delgivits 
utevarodomen men

ca) inte personligen har delgivits domen
men

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 före
överlämnandet och uttryckligen informeras 
på ett språk som han eller hon förstår om 
rätten till en förnyad prövning i vilken han 
eller hon kommer att ha rätt till att 
närvara, sakfrågan kommer att prövas (på 
nytt), inklusive nytt bevismaterial, den 
förnyade prövningen kan leda till att den 
ursprungliga domen ogillas och han eller 
hon får överklaga den nya domen:

och och

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

ii) kommer att upplysas om att han eller 
hon har minst [...] dagar att begära en 
sådan förnyad prövning.”

Or. en
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Motivering

För att förslagen ska ha en mätbart positiv inverkan på rätten till försvar bör det klargöra att 
ansvaret för adekvat kallelse måste ligga hos den utfärdande staten, vilken måste kunna visa 
att 1) en kallelse till förhandlingarna skickades och att svaranden också faktiskt erhöll 
kallelsen, 2) att ett juridiskt ombud skriftligen fick i uppdrag att företräda svaranden under 
förhandlingarna och att den rättsliga hjälpen också var praktisk och effektiv samt att 
3) svaranden informerats om sina rättigheter till en förnyad prövning och om den föreskrivna 
tidsramen för denna begäran på ett språk som han förstod. Om nödvändigt bör 
dokumenterade bevis bifogas det intyg som den utfärdande myndigheten överlämnar till den 
verkställande myndigheten.

Ändringsförslag 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilagan – ruta d – punkt 2.3.2 – strecksats 1

Rådets förslag Ändringsförslag

– personen kommer att delges 
utevarodomen inom ... dagar efter 
överlämnandet, och

– personen kommer personligen att delges 
utevarodomen inom ... dagar efter 
överlämnandet, och

Or. en

Ändringsförslag 57
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilagan – ruta d – punkt 2.3.2 – strecksats 1

Rådets förslag Ändringsförslag

– personen kommer att delges 
utevarodomen inom ... dagar efter 
överlämnandet, och

– personen kommer personligen 
omedelbart eller i vilket fall senast 
tre dagar efter överlämnandet att delges 
utevarodomen, och

Or. en
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Ändringsförslag 58
Sarah Ludford

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Rambeslut 2002/584/RIF
Bilagan – ruta d

Rådets förslag Ändringsförslag

d) Ange om beslutet meddelats som 
utevarodom:

Ange om personen var personligen 
närvarande vid den förhandling som 
ledde till domen:

1. � Nej. 1. � Ja, personen var 
personligen närvarande vid den 
förhandling som ledde till domen.

2. � Ja. Om svaret är ja, var 
vänlig bekräfta

2. � Nej, personen var inte 
personligen närvarande vid den 
förhandling som ledde till domen.
2.1 Om ni besvarade ovanstående fråga 
med "nej", var vänlig och ange om

� 2.1 att personen 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,

� 2.1.1 personen kallades 
personligen eller på annat sätt faktiskt 
officiellt underrättades, på ett språk som 
han eller hon förstod, om tid och plats för 
den rättegångsförhandling som ledde till
domen, på ett sådant sätt att man 
otvetydigt kan slå fast att den berörda 
personen hade kännedom om den 
planerade rättegången, och underrättades
personligen och skriftligen av en officiell 
myndighet, om att en dom kan meddelas 
om han eller hon inte inställer sig vid 
rättegången.

Tid när personen kallades eller på annat 
sätt underrättades, samt den plats där detta 
skedde:

Tid när personen kallades eller på annat 
sätt personligen underrättades officiellt, 
samt den plats där detta skedde:

..................................................................... .....................................................................

Det språk på vilket informationen 
lämnades
.....................................................................

Ange hur personen underrättades: Ange hur personen underrättades och 
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bifoga dokumenterade bevis:
..................................................................... .....................................................................

ELLER ELLER
2.1.2 svaranden, efter att personligen 
kallats eller på annat sätt faktiskt officiellt 
underrättats, på ett språk som han eller 
hon förstod, om tid och plats för 
rättegången, skriftligen hade gett ett 
juridiskt ombud i uppdrag att försvara 
honom eller henne vid rättegången och 
fick också praktisk och effektiv rättslig 
hjälp samt företräddes av detta ombud.
Lämna uppgifter om hur dessa villkor har 
uppfyllts:
.....................................................................
ELLER

� 2.2 att personen, efter att ha 
delgivits utevarodomen, uttryckligen 
förklarade att han/hon inte motsätter sig 
utevarodomen,

� 2.1.3 c) personen, efter att 
personligen ha delgivits domen och 
uttryckligen, av en officiell myndighet 
skriftligen och på ett språk som personen 
förstod, underrättats om rätten till en 
förnyad prövning i vilken han eller hon
skulle ha rätt till att närvara, sakfrågan 
skulle prövas (på nytt), inklusive nytt 
bevismaterial, rättegången kunde leda till 
att den ursprungliga domen ogillas och 
han eller hon kunde överklaga den nya 
domen, uttryckligen förklarade att han eller 
hon inte motsätter sig domen.

Ange när och hur personen uttryckligen 
förklarade att han/hon inte motsätter sig 
utevarodomen:

Ange när och hur personen uttryckligen 
förklarade att han/hon inte motsätter sig 
utevarodomen och bifoga dokumenterade 
bevis:

..................................................................... .....................................................................
ELLER ELLER
� 2.3 att personen hade rätt till en 
förnyad prövning på följande villkor:

� 2.1.4 c) personen, efter att 
personligen ha delgivits domen och 
uttryckligen, av en officiell myndighet 
skriftligen och på ett språk som han eller 
hon förstod, underrättats om rätten till en 
förnyad prövning i vilken han eller hon
skulle ha rätt till att närvara, sakfrågan 
skulle prövas (på nytt), inklusive nytt 
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bevismaterial, den förnyade prövningen 
kunde leda till att den ursprungliga 
domen ogillas och han eller hon kunde 
överklaga den nya domen, inte begärde en 
förnyad prövning inom den tillämpliga 
tidsramen på minst [...] dagar1.
ELLER

� 2.3.1 personen delgavs 
personligen utevarodomen den ... 
(dag/månad/år), och
– personen underrättades uttryckligen om 
rätten till en förnyad prövning och till att 
närvara vid den rättegången, och
– personen, efter att ha underrättats om 
denna rättighet, hade ... dagar på sig för 
att begära förnyad prövning och han/hon 
inte begärde det under denna period.
ELLER
� 2.3.2 att personen inte delgavs 
utevarodomen, och att

� 2.1.5 c) personen inte personligen 
delgavs domen och inte uttryckligen 
underrättades om rätten till en förnyad 
prövning i vilken han eller hon skulle ha 
rätt till att närvara, sakfrågan skulle 
prövas (på nytt), inklusive nytt 
bevismaterial, den förnyade prövningen 
kunde leda till att den ursprungliga 
domen ogillas och han eller hon kunde 
överklaga den nya domen, och att

– personen kommer att delges 
utevarodomen inom ... dagar efter
överlämnandet, och

– personen kommer personligen att delges 
domen före överlämnandet, och 

– personen, när han/hon delges 
utevarodomen, uttryckligen kommer att 
underrättas om rätten till en förnyad 
prövning och till att närvara vid denna 
rättegång, och

– när personen delges denna dom, 
kommer han eller hon uttryckligen att 
underrättas skriftligen av en officiell 
myndighet, om rätten till en förnyad 
prövning i vilken han eller hon kommer 
att ha rätt till att närvara, sakfrågan 
kommer att prövas (på nytt), inklusive nytt 
bevismaterial, den förnyade prövningen 
kan leda till att den ursprungliga domen 
ogillas och han eller hon får överklaga 
den nya domen, och

– personen, efter att ha delgivits 
utevarodomen, kommer att ha ... dagar på 

– efter att ha delgivits domen, kommer 
personen att ha rätt att begära förnyad 
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sig för att begära förnyad prövning. prövning inom den tillämpliga tidsramen 
på minst [...] dagar.

Ovanstående information kommer att ges 
personen på ett språk som denne förstår 
och bevis på att den getts kommer att 
lämnas av den utfärdande myndigheten 
till den verkställande myndigheten före 
överlämnandet.
_____________________
1Tidsperioden ska meddelas.

Or. en

Motivering

För att förslagen ska ha en mätbart positiv inverkan på rätten till försvar bör det klargöra att 
ansvaret för adekvat kallelse måste ligga hos den utfärdande staten, vilken måste kunna visa 
att 1) en kallelse till förhandlingarna skickades och att svaranden också faktiskt erhöll 
kallelsen, 2) att ett juridiskt ombud skriftligen fick i uppdrag att företräda svaranden under 
förhandlingarna och att den rättsliga hjälpen också var praktisk och effektiv samt att 
3) svaranden informerats om sina rättigheter till en prövning och om den föreskrivna 
tidsramen för denna begäran på ett språk som han förstod. Om nödvändigt bör 
dokumenterade bevis bifogas det intyg som den utfärdande myndigheten överlämnar till den 
verkställande myndigheten.

Ändringsförslag 59
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 3 – led 1
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 1 – led e

Rådets förslag Ändringsförslag

”e) utevarodom: ett beslut enligt 
definitionen i led a, där personen inte 
inställde sig personligen vid den 
förhandling som ledde fram till det 
beslutet.”

”e) utevarodom: ett beslut enligt 
definitionen i led a, där personen inte 
inställde sig personligen vid den 
domstolsförhandling som ledde fram till 
det beslutet."

Or. en



PE405.951v01-00 18/24 AM\722164SV.doc

SV

Ändringsförslag 60
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 3 – led 2 – led b
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7 – punkt 2 – led i – led i

Rådets förslag Ändringsförslag

i) kallades personligen eller underrättades 
enligt den utfärdande medlemsstatens 
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, eller

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

Or. en

Ändringsförslag 61
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 3 – led 2 – led b
Rambeslut 2005/214/RIF
Artikel 7 – punkt 2 – led i – led iii – inledningen

Rådets förslag Ändringsförslag

iii) efter att ha delgivits utevarodomen och 
underrättats om rätten till en förnyad 
prövning och till att närvara vid den 
rättegången

iii) efter att ha delgivits utevarodomen och 
vederbörligen underrättats om rätten till en 
förnyad prövning eller till att överklaga 
och till att medverka i förhandlingen

Or. en
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Ändringsförslag 62
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Rambeslut 2006/783/RIF
Artikel 8 – punkt 2 – led e – led i

Rådets förslag Ändringsförslag

i) 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 ett sådant beslut om 
förverkande kan meddelas om personen 
inte inställer sig vid rättegången,

i) kallades personligen eller underrättades 
vederbörligen enligt den utfärdande statens 
nationella lagstiftning via en behörig 
företrädare eller på annat sätt och i rätt tid 
om tid och plats för den förhandling som 
ledde till utevarodomen och underrättades 
om att ett sådant beslut om förverkande 
kan meddelas om personen inte inställer 
sig vid rättegången, or,

Or. en

Ändringsförslag 63
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Rambeslut 2006/783/RIF
Artikel 8 – punkt 2 – led e – led ii – strecksats 2

Rådets förslag Ändringsförslag

– inte har begärt en förnyad prövning inom
den tillämpliga tidsramen på minst [...] 
dagar.”

– inte har begärt en förnyad prövning eller 
överklagat inom den tillämpliga 
tidsramen.”

Or. en
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Ändringsförslag 64
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5 – led 2
Rambeslut 2006/.../RIF
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Rådets förslag Ändringsförslag

”f) beslutet enligt det intyg som avses i 
artikel 4 meddelades genom utevarodom, 
såvida inte intyget anger att personen

”f) beslutet enligt det intyg som avses i 
artikel 4 meddelades genom utevarodom, 
såvida inte intyget anger att personen,
enligt den utfärdande medlemsstatens 
nationella lagstiftning

Or. en

Ändringsförslag 65
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5 – led 2
Rambeslut 2006/.../RIF
Artikel 9 – punkt 1 – led f – led i

Rådets förslag Ändringsförslag

i) 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,

i) kallades personligen eller underrättades 
vederbörligen enligt den utfärdande statens 
nationella lagstiftning via en behörig 
företrädare eller på annat sätt 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, 
eller

Or. en
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Ändringsförslag 66
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5 – led 3
Rambeslut 2006/.../RIF
Bilagan – ruta k – punkt 1 – punkt b.1 – stycke 1

Rådets förslag Ändringsförslag

� b.1 att personen 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,

� b.1 att personen kallades 
personligen eller vederbörligen 
underrättades enligt den utfärdande statens 
nationella lagstiftning via en behörig 
företrädare eller på annat sätt 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,

Or. en

Ändringsförslag 67
Panayiotis Demetriou

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 5a

Rådets förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Ändringar till rambeslut 2008/.../RIF¹

Rambeslut 2008/.../RIF ska ändras på 
följande sätt:
1) I artikel 2 ska följande led läggas till:
h) ”utevarodom”: en dom enligt 
definitionen i led a, där personen inte 
inställde sig personligen vid den 
förhandling som ledde fram till denna 
dom.
2) I artikel [9.1]2 ska led h ersättas med 
följande:
h) personen, enligt det intyg som avses i 
artikel [6a], inte var personligen 
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närvarande vid den förhandling som 
ledde till domen, såvida inte intyget anger 
att personen, enligt den utfärdande 
medlemsstatens nationella lagstiftning,
i) kallades personligen eller underrättades 
ordentligt genom en företrädare med 
fullständiga befogenheter eller på annat 
sätt i rätt tid om tid och plats för den 
rättegång som ledde till utevarodomen 
och underrättades om att en sådan dom 
kan meddelas om personen inte inställer 
sig vid rättegången, eller
ii) efter att ha fått kännedom om den 
planerade rättegången, hade låtit sig 
företrädas av ett juridiskt ombud som 
valts, utsetts och betalats av den berörda 
personen eller som utsetts och betalats av 
staten i enlighet med nationell lagstiftning 
om rätten till försvar, och företräddes av 
detta ombud under rättegången, eller
iii) efter att ha delgivits domen och 
uttryckligen underrättats om rätten till en 
förnyad prövning eller till att överklaga 
och till att medverka i denna rättegång,
– uttryckligen förklarade att han eller hon 

inte bestred domen,
eller
– inte begärde en förnyad prövning eller 
överklagade inom den tillämpliga 
tidsramen.
3) I ruta i i bilaga I (”intyg”) ska punkt 1 
ersättas med följande:
1. Ange om beslutet meddelats som 
utevarodom:
1. � Nej.
2. � Ja. Om svaret är ja, var 
vänlig bekräfta
2.1 att personen kallades personligen eller 
enligt den utfärdande statens nationella 
lagstiftning faktiskt fick information i rätt 
tid på annat sätt om tid och plats för den 
rättegång som ledde till utevarodomen, 
och underrättades om att en sådan dom 



AM\722164SV.doc 23/24 PE405.951v01-00

SV

kan meddelas om personen inte inställer 
sig vid rättegången,
Tid när personen kallades eller på annat 
sätt underrättades, samt den plats där 
detta skedde:
……………………………………………
Ange hur personen underrättades:
……………………………………………
ELLER
2.2. att personen, efter att ha fått vetskap 
om den planerade rättegången, hade låtit 
sig företrädas av ett juridiskt ombud som 
valts, utsetts och betalats av den berörda 
personen eller som utsetts och betalats av 
staten i enlighet med nationell lagstiftning 
om rätten till försvar, och företräddes av 
detta ombud under rättegången,
Lämna uppgifter om hur dessa villkor har 
uppfyllts:
……………………………………………
ELLER
2.3 att personen, efter att ha delgivits 
utevarodomen, uttryckligen förklarade att 
han/hon inte motsatte sig utevarodomen.
Ange när och hur personen uttryckligen 
förklarade att han/hon inte motsatte sig 
utevarodomen:
…………………………………………
ELLER
2.4 att personen delgavs utevarodomen 
den ... (dag/månad/år) och hade rätt till 
en förnyad prövning i den utfärdande 
staten på följande villkor:
– personen underrättades uttryckligen om 
rätten till en förnyad prövning och till att 
medverka i denna rättegång, och
– personen, efter att ha underrättats om 
denna rättighet, hade ... dagar på sig för 
att begära förnyad prövning och inte 
begärde det under denna period.
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____________________________
1 Rambeslutets nummer kommer att 
införas så snart som det antagits av rådet.
2 Artikeln nummer kommer att införas så 
snart som den antagits av rådet.

Or. en
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